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Αθήνα, σήµερα στις 9 Δεκεµβρίου 2021, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 10.15’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 8-12-2021
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΜΑ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
8 Δεκεµβρίου 2021, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Μεταρρυθµίσεις στο νοµοθετικό πλαίσιο της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες
διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».)
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 10 Δεκεµβρίου 2021.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 238/30-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Κουµουτσάκου προς τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη µε θέµα: «Συµµορίες ανηλίκων - Έξαρση εγκληµατικότητας ανηλίκων εντός και εκτός σχολείου».
2. Η µε αριθµό 239/30-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Κορινθίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Γεώργιου Ψυχογιού προς τον Υπουργό Εσωτερικών µε θέµα:
«Προβληµατική, ταξικά µεροληπτική και γεµάτη αποκλεισµούς η
κυβερνητική πολιτική για την κτήση ιθαγένειας µε τη διαδικασία
πολιτογράφησης».
3. Η µε αριθµό 246/3-12-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Ιωάννη Δελή προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε
θέµα: «Τη διενέργεια δωρεάν rapid test για µαθητές και εκπαιδευτικούς σε περιοχές που δεν υπάρχουν δηµόσιες δοµές ή συνεργεία του ΕΟΔΥ».
4. Η µε αριθµό 252/6-12-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε θέµα: «Επέκταση των οικιστικών ορίων του χωριού Μεγάλο Πάπιγκο, στο
Ζαγόρι της Ηπείρου».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 242/2-12-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Ανατολικής Αττικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου Σπίρτζη προς τον Υπουργό Προστασίας του Πο-

λίτη µε θέµα: «Άµεση λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας και αποτροπής διασποράς της COVID-19 από την τήρηση των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης από
ανεµβολίαστους αστυνοµικούς».
2. Η µε αριθµό 247/3-12-2021 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποζηµιώσεις των αγροτών Τυρνάβου για τις ζηµιές που υπέστησαν
από τους παγετούς του Απριλίου».
3. Η µε αριθµό 264/6-12-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Κωνσταντίνου Ζαχαριάδη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Κυβερνητικά παιχνίδια µε το επίδοµα
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας των δηµοσίων υπαλλήλων».
4. Η µε αριθµό 250/6-12-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιώς του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, µε θέµα: «Προσκόµµατα στη διαδικασία έκδοσης
υπουργικής απόφασης για την υιοθέτηση διαχειριστικού σχεδίου
λειτουργίας του αλιευτικού εργαλείου γρίπος που σύρεται από
το σκάφος».
5. Η µε αριθµό 254/6-12-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαου Παπαναστάση προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε
θέµα: «Έκτακτη εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση των στρατευµένων
εν όψει των εορτών και δωρεάν και ασφαλής µετακίνησή τους
κατά τις εορταστικές άδειες».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 602/22-10-2021 ερώτηση της Βουλευτού Βοιωτίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιού
(Γιώτας) Πούλου προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Άµεση ανάγκη ενίσχυσης των δηµόσιων βιβλιοθηκών σε ολόκληρη τη χώρα».
2. Η µε αριθµό 548/21-10-2021 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χαράλαµπου (Χάρη) Μαµουλάκη προς τον Υπουργό Υποδοµών και
Μεταφορών, µε θέµα: «Θα επιβληθούν διόδια και στα τριάντα
δύο χιλιόµετρα του ΒΟΑΚ µπροστά από την πόλη του Ηρακλείου;».
3. Η µε αριθµό 728/29-10-2021 ερώτηση του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, µε θέµα: «Σε αδιέξοδο οι υπηρεσίες δόµησης της
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χώρας, οι µηχανικοί και οι πολίτες».
4. Η µε αριθµό 660/25-10-20201 ερώτηση της Βουλευτού Φλώρινας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεοπίστης
(Πέτης) Πέρκα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
µε θέµα: «Προβληµατισµός αναφορικά µε τον σχεδιασµό της Κυβέρνησης για τα ειδικά και τοπικά πολεοδοµικά σχέδια».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθµιση ειδικότερων ζητηµάτων απολιγνιτοποίησης».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της
2ας Δεκεµβρίου 2021 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση, ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών. Η εγγραφή των οµιλητών θα γίνει ηλεκτρονικά και µέχρι το
τέλος της οµιλίας του δεύτερου εισηγητή. Επί της βασικής αυτής
διαδικασίας νοµίζω ότι δεν υπάρχει αντίρρηση.
Το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
Καλείται στο Βήµα ο γενικός εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο συνάδελφος κ. Δηµήτριος Καιρίδης για δεκαπέντε λεπτά.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κυρία Πέρκα,
έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Θα ήθελα να κάνω µία µικρή παρέµβαση. Είναι ένα νοµοσχέδιο πολύ κρίσιµο το οποίο συζητήθηκε σε πέντε µέρες και µας ήρθαν το βράδυ εκατόν πενήντα
σελίδες τροπολογίες όλων των Υπουργείων. Μόνο µε το να έρθουν οι Υπουργοί να υπερασπιστούν τις τροπολογίες τους δεν
µπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση. Υποβαθµίζεται έτι περαιτέρω
το ζήτηµα. Ζητούµε ή παράταση της συζήτησης ή να αποσυρθούν οι τροπολογίες. Δεν γίνεται αυτό το πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για µεν το πρώτο σας
απαντώ ότι χρειάζεται απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων,
δεν υπάρχει, άρα, θα είναι µία η συνεδρίαση. Για το δεύτερο θα
απαντήσει ο Υπουργός, όταν έρθει η ώρα.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Βεβαίως. Πάντως, µπορεί να µην
µας βλέπουν αυτή τη στιγµή έξω από εδώ, αλλά θα το µάθουν
ότι το νοµοσχέδιο της απολιγνιτοποίησης συζητήθηκε σε πέντε
µέρες, υποβαθµισµένο και µε χιλιάδες τροπολογίες όλων των
Υπουργείων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλά, εντάξει, µην
λέτε και υποβαθµισµένο. Ας δούµε πόσοι θα εγγραφούν από συναδέλφους. Και χθες ειπώθηκε µία τέτοια παρατήρηση και τελικά
ενεγράφησαν οκτώ συνάδελφοι και τελειώσαµε 17.30’. Μπορούσαµε να τελειώσουµε στις 12.00’, αν είχαν εγγραφεί τριάντα οχτώ.
Να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής εγγραφής, παρακαλώ.
Ορίστε, κύριε Καιρίδη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Καληµέρα, κύριε Πρόεδρε, και σας
ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο
αφορά ένα µείζον ζήτηµα του καιρού µας, αυτό της απολιγνιτοποίησης και θα ήθελα λίγο να το πιάσουµε από την αρχή. Είχαµε
µία πολύ διεξοδική συζήτηση, πράγµατι, σε τέσσερις συνεδριάσεις στην αρµόδια επιτροπή. Έγινε ένας διεξοδικός και σε βάθος
διάλογος. Ακούστηκαν οι απόψεις και των εµπλεκόµενων φορέων
και από τη δυτική Μακεδονία και από την ευρύτερη περιοχή της
Μεγαλόπολης. Είχαµε, βεβαίως, τον Υπουργό, τον κ. Παπαθανάση και χθες και τον κ. Γεωργιάδη από το Υπουργείο Ανάπτυξης
σε αυτή την πολύ σηµαντική διαδικασία.
Το νοµοσχέδιο ρυθµίζει κάποια πράγµατα, δεν τα ρυθµίζει
όλα, θα υπάρξουν και άλλες νοµοθετικές, βεβαίως, παρεµβάσεις
για την αντιµετώπιση αυτής της κολοσσιαίας πρόκλησης που
είναι η πρόκληση της απολιγνιτοποίησης, ιδίως για τις δύο εµπλεκόµενες περιοχές.

Όµως θα πρέπει κατ’ αρχάς -και το υπογραµµίζω αυτό- να
πούµε την αλήθεια στον ελληνικό λαό, να πούµε την αλήθεια στις
τοπικές κοινωνίες που µε αγωνία µάς παρακολουθούν. Δεν είναι
η ώρα τώρα ούτε για σπέκουλα, ούτε για πολιτικαντισµό, ούτε
για ψάρεµα σε θολά νερά, για συνωµοσιολογία, για αχρείαστες
αντιπαραθέσεις τις οποίες θα πληρώσει πρώτα και κύρια η τοπική κοινωνία.
Επιβάλλει, λοιπόν, η συζήτηση του νοµοσχεδίου τουλάχιστον
επί της αρχής -και θα έρθω στα επιµέρους- να τοποθετηθούν οι
πολιτικές δυνάµεις συγκεκριµένα.
Και πρέπει να εξηγήσουµε πέντε κυρίως σηµεία επί της αρχής
στους Δυτικοµακεδόνες και στους Πελοποννήσιους φίλους µας
και συνολικά στον ελληνικό λαό. Επιτρέψτε µου να τα αναφέρω
διεξοδικά, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικά.
Πρώτη διάσταση επί της αρχής: Η προστασία του περιβάλλοντος. Το ζήτηµα της απολιγνιτοποίησης συνδέεται µε την πιο σηµαντική απειλή που αντιµετώπισε η ανθρωπότητα στην ιστορία
της, όχι απλώς την κλιµατική αλλαγή, αυτό που είπα και στην επιτροπή, την κλιµατική κατάρρευση και χρησιµοποιώ τη λέξη συνειδητά. Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε όλοι το πρόβληµα που
έχουµε µπροστά µας, της κλιµατικής κατάρρευσης. Από την
απάντηση που θα δώσουµε στη µεγάλη αυτή πρόκληση εξαρτάται όχι απλώς η ευηµερία µας, η επιβίωσή µας.
Κατά συνέπεια, όσες πολιτικές δυνάµεις επιµένουν να σφυρίζουν αδιάφορα, να συνωµοσιολογούν, να παραβλέπουν τα επιστηµονικά δεδοµένα, ή εξίσου κακά, να είναι και µε το
περιβάλλον και µε τις ρυπογόνες δραστηριότητες που το καταστρέφουν, πραγµατικά εδώ αποκαλύπτονται, δεν εξυπηρετούν
καθόλου ούτε το εθνικό ούτε το λαϊκό συµφέρον.
Εγώ να δεχθώ τις διαφωνίες στα επιµέρους, να δεχθώ ότι αυτή
η ρύθµιση πρέπει να γίνει αλλιώς, εκείνη η πρόταση, εκείνο το
σχέδιο το αναπτυξιακό να προστεθεί, αλλά είναι δυνατόν να φάγαµε τέσσερις συνεδριάσεις στην επιτροπή για να µας πείτε ότι
η κλιµατική κατάρρευση, το πρόβληµα της περιβαλλοντικής υποβάθµισης είναι συνωµοσία των πολυεθνικών; Είναι συνωµοσία
των καπιταλιστών; Έχει ταξικό πρόσηµο αυτή καθαυτή η κλιµατική κατάρρευση;
Ε, λοιπόν, έχω νέα να σας πω: Όταν έγραφε ο Μαρξ «Το Κεφάλαιο» στα µέσα του δέκατου ένατου αιώνα, δεν υπήρχε το
πρόβληµα. Το πρόβληµα ξεκίνησε σε αυτή τη µακρά διαδροµή
της ανθρώπινης ιστορίας ξαφνικά, από τα µέσα τότε του δέκατου
ένατου αιώνα κυρίως στη Βρετανία και στη δυτική Ευρώπη που
πρώτες εκβιοµηχανίστηκαν, προχώρησε, βεβαίως, η Αµερική και
συνολικά η Δύση, για να φτάσει πλέον να αγκαλιάσει όλον τον
κόσµο και κυρίως πια την Ασία, την αναδυόµενη αναπτυσσόµενη
Ασία. Οι µισές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα σήµερα από
καύση άνθρακα και λιγνίτη για την ηλεκτροπαραγωγή προέρχονται από µία χώρα -οι µισές!- που λέγεται Κίνα, η οποία αναπτύσσεται ραγδαία από το 1980 και µετά, από τότε που εγκατέλειψε
τον κρατικό σχεδιασµό δηλαδή και κυρίως µετά το 2000.
Δεν µπορεί µε τα τσιτάτα, λοιπόν, του δέκατου ένατου αιώνα
να έρχεστε εδώ και να προσπαθείτε να κάνετε πολιτική µε αυτές
τις αφέλειες και απλουστεύσεις. Βγείτε από την πνευµατική
οκνηρία και µπείτε στον εικοστό πρώτο αιώνα, επιτέλους! Προφανώς, η αντιµετώπιση της κλιµατικής κατάρρευσης έχει πολιτική διάσταση και ταξικό πρόσηµο, αλλά αυτή καθαυτή είναι µία
πραγµατικότητα την οποία δεν µπορείτε να αµφισβητείτε. Ούτε
είναι δυνατόν να λέγεται ότι είναι συνωµοσία της Γερµανίας και
των Γερµανών που θέλουν να µας καθυποτάξουν, την ώρα που
και αυτοί έχουν τεράστιο πρόβληµα µε την απανθρακοποίηση,
απολιγνιτοποίηση και προχωρούν.
Δεν είναι, λοιπόν, συνωµοσία, αλλά ένα επιστηµονικό δεδοµένο ότι οι µισές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα προέρχονται
από την καύση άνθρακα ή λιγνίτη κατά βάση για την ηλεκτροπαραγωγή και για την παραγωγή τσιµέντου, χάλυβα, αλλά κυρίως
για την ηλεκτροπαραγωγή.
Ο άνθρακας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το χειρότερο
ορυκτό καύσιµο, χειρότερο από το πετρέλαιο και πολύ χειρότερο
από το φυσικό αέριο και ο λιγνίτης είναι η χειρότερη µορφή άνθρακα, να το πούµε, είναι το πιο µολυσµατικό, το πιο ρυπογόνο
και µε το λιγότερο θερµιδικό φορτίο και δυναµικό ορυκτό καύ-
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σιµο. Δεν µπορεί να υπάρξει αντιµετώπιση της κλιµατικής κατάρρευσης, χωρίς παγκοσµίως απολιγνιτοποίηση και δεν µπορεί η
χώρα µας να κουνήσει το δάχτυλο στους άλλους, στους Κινέζους, στους Ινδούς, στην Ασία, που είναι το 80% του προβλήµατος σήµερα -το 80% του προβλήµατος!- αν δεν κάνει η ίδια τα
κουµάντα της.
Άρα επί της αρχής, πρώτον, να συµφωνήσουµε ότι έχουµε
πρόβληµα της κλιµατικής κατάρρευσης.
Δεύτερον, επί της αρχής να συµφωνήσουµε ότι, πέρα από το
περιβάλλον, υπάρχουν και τα οικονοµικά που καθιστούν τη
χρήση λιγνίτη εξαιρετικά ασύµφορη και ζηµιογόνα. Μισό δισεκατοµµύριο είναι το κόστος για τη ΔΕΗ από τη λειτουργία των µονάδων της κάθε χρόνο και είναι ένα κόστος το οποίο αυξάνει,
διότι αυξάνουν οι τιµές των δικαιωµάτων ρύπων σε όλη την Ευρώπη -γιατί εδώ ακούσαµε πολλές τρέλες. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη άνθρακα φθίνει και φθίνει δραµατικά
και φθίνει πέρα από το περιβάλλον και για οικονοµικούς λόγους.
Άρα, το οικονοµικό είναι δίπλα στο περιβαλλοντολογικό. Να συµφωνήσουµε και σε αυτό, ότι έχει καταστεί ασύµφορη.
Τρίτον, ακούσαµε ξανά ότι η απολιγνιτοποίηση είναι βίαιη.
Ακούστε τώρα τα στοιχεία για το βίαιη: Όπως σας εξηγήσαµε
στην επιτροπή, βίαιη ήταν τα δέκα χρόνια 2010-2019 και κυρίως,
την τελευταία πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να είναι δίκαιη. Διότι
η µεγαλύτερη πτώση -τα είπαµε αυτά- ήταν το 2016 και το 2019
επί ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά 55% πτώση από το 70% της πτώσης της
λιγνιτοπαραγωγής την τελευταία δεκαετία. Ήδη έχουµε 70%
πτώση. Το 55% από το 70% συνέβη επί των ηµερών σας και για
να µη ξεχνιόµαστε, δεν έγινε τίποτα για αυτό το 55%.
Όµως, θέλω να σας δώσω τα στοιχεία των υπολοίπων χωρών.
Το 2020, σε έναν χρόνο στη Βρετανία η ανθρακοπαραγωγή µειώθηκε 35%, σε έναν χρόνο. Στην Ισπανία κλείσανε επτά λιγνιτικοί
σταθµοί και η παραγωγή µειώθηκε 50%, σε έναν χρόνο, το 2020.
Στη Βρετανία από 40% που ήταν πριν από µια δεκαετία, έχει
πέσει στο 2%, µέσα σε µία δεκαετία. Όσον αφορά τους ζηλευτές
του Τραµπ -που υπάρχουν κάποιοι εδώ µέσα- να θυµίσω ότι ο
Τραµπ είχε βγει µε ατζέντα υπέρ του λιγνίτη και του άνθρακα.
Επί των ηµερών του Τραµπ η παραγωγή άνθρακα στην Αµερική
έπεσε κατά 25% µεταξύ 2016 και 2019, ακριβώς γιατί δεν συµφέρει για λόγους οικονοµικούς και όχι για λόγους περιβαλλοντολογικής πίεσης. Στην Πορτογαλία η παραγωγή άνθρακα
εγκαταλείφθηκε αντί για το 2030 που ήταν προγραµµατισµένο µια χώρα όµοια µε µας και σε µέγεθος και σε άλλα χαρακτηριστικά και βιοτικό επίπεδο- το 2021, φέτος. Άρα, πρώτον: βίαιος
µετασχηµατισµός υπήρξε στο παρελθόν. Τώρα είναι ο δίκαιος.
Δεύτερον: Βίαιος υπάρχει και αλλού, κυρίως αλλού, σε όλες
αυτές τις χώρες που ενδεικτικά ανέφερα.
Μας είπαν κάποιοι ότι εκποιούµε τον εθνικό πλούτο. Υπάρχουν
–λέει- τριακόσια δισεκατοµµύρια λιγνίτη το οποίο δεν θα αξιοποιήσουµε, διότι είµαστε υποταγµένοι στους Γερµανούς. Καλά,
µε συγχωρείτε, κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε έναν διαγωνισµό για την εκποίηση των λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ;
Πόσοι προσήλθαν σε αυτόν τον διαγωνισµό, για να πάρουν αυτόν
τον αµύθητο πλούτο και να τον εκµεταλλευτούν; Κανένας! Δεν
υπήρξε ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κράτους διαγωνισµός,
και µάλιστα εκποίησης ενός τόσο µεγάλου πλούτου, που να µην
εµφανιστεί κανένας αγοραστής. Ό,τι και να λέτε εδώ, όποια σαχλαµάρα και να µας κατέβει στο κεφάλι, έρχεται η πραγµατικότητα και µας διαψεύδει. Δεν υπήρξε κανένας αγοραστής για τις
λιγνιτικές µονάδες της ΔΕΗ, γιατί όλοι ξέρουν -όταν είναι να βάλουν λεφτά, όχι όταν λένε τα εύκολα λόγια- ότι δεν υπάρχει κέρδος από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω λιγνίτη και
γι’ αυτό δεν προχώρησε η προσπάθεια -έτσι κι αλλιώς καταδικασµένη από την αρχή και για άλλους λόγους του ΣΥΡΙΖΑ.
Μας είπατε δε -και να τελειώσω µε τα επί της αρχής- ότι υπάρχει η τεχνολογία, η οποία κάνει τον λιγνίτη περιβαλλοντολογικά
συµβατό. Σε ποιον τα λέτε αυτά; Καθίστε και διαβάστε και πείτε
επιτέλους την αλήθεια και στους κατοίκους των περιοχών, δηλαδή ότι το περίφηµο «CCS, carbon capture and storage technology» που δεσµεύει διοξείδιο του άνθρακα είναι µια πανάκριβη
τεχνολογία η οποία µπορεί να λειτουργήσει σε µικρή κλίµακα,
αλλά προφανώς, στην τεράστια κλίµακα που έχουµε να κάνουµε
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στη λιγνιτοπαραγωγή είναι παντελώς ασύµφορη, εντελώς πρωτόλεια και έχει µπροστά της πολλές δεκαετίες ώσπου να δώσει
τα πραγµατικά αποτελέσµατα που θέλουµε.
Επιπλέον, δεν λέτε την αλήθεια ότι η λειτουργία αυτών των λιγνιτκών µονάδων έχει προ πολλού λήξει πέραν του περιβαλλοντολογικού και ότι για να συνεχίσουν να λειτουργούν, µετά τις
αλλεπάλληλες παρατάσεις που πήραν και κάποιες λειτουργούν
χωρίς άδεια -σας τα είπε χθες και ο Υπουργός- θα πρέπει να γίνουν επιπλέον επενδύσεις για να λειτουργήσουν και να µπορέσουν να αδειοδοτηθούν σωστά, πέραν του περιβαλλοντολογικού.
Άρα επί της αρχής κάνω έκκληση –θα µπω και στα επιµέρουςνα συµφωνήσουµε ότι έχουµε πρόβληµα περιβαλλοντολογικό και
κλιµατικής κατάρρευσης, ότι το πρόβληµα δεν µπορούµε να το
αντιµετωπίσουµε χωρίς την απολιγνιτοποίηση, ότι την απολιγνιτοποίηση πέρα από το περιβάλλον, µας την επιβάλλει η τεχνολογία και τα οικονοµικά, ότι υπήρξε βίαιη στο παρελθόν, όχι
τώρα, ότι βίαιη είναι αλλού -µε τα στοιχεία που σας έδωσα- ότι
δεν υπάρχει εθνικός πλούτος τον οποίο εµείς υποτάσσουµε στα
συµφέροντα των ξένων και ότι, εν πάση περιπτώσει, η όποια τεχνολογία δεν µπορεί να λύσει το συγκεκριµένο πρόβληµα και ότι
πρέπει κάτι να κάνουµε. Άρα επί της αρχής, θα περίµενα εσείς,
τα κόµµατα της αντιπολίτευσης, να ψηφίσετε υπέρ, ιδίως το
ΚΙΝΑΛ και οι υποτιθέµενοι οικολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜέΡΑ25.
Ας δούµε τώρα τα άρθρα. Ακούστηκαν πάρα πολλά για το φυσικό αέριο. Ξαφνικά το φυσικό αέριο είναι το πρόβληµα, το οποίο
έχει τη µισή συµβολή και βεβαίως είναι ορυκτό καύσιµο και µολύνει. Μολύνει µισά σε σχέση µε τον λιγνίτη. Χρειαζόµαστε να
έχουµε µονάδες βάσης. Χρειάζεται να συνδέσουµε το εθνικό δίκτυο µε την Ευρώπη ακόµα καλύτερα, για να µπορούµε να παίρνουµε ενέργεια, όταν εκείνοι παράγουν και να δίνουµε ενέργεια
όταν εµείς παράγουµε από ΑΠΕ. Άρα, πρέπει να κάνουµε έργα
εκεί, στη διασύνδεση µε την Ιταλία επιπλέον και µε την υπόλοιπη
Ευρώπη µέσω Βαλκάνιων. Πρέπει να προχωρήσουµε σε τεχνολογίες αποθήκευσης. Η µεγαλύτερη τεχνολογία, αυτή που
έχουµε, είναι οι αντλιοταµιευτήρες. Εσείς είσαστε ενάντια και
στα φράγµατα και στους αντλιοταµιευτήρες. Προσέξτε τώρα: και
στις ανεµογεννήτριες που καταστρέφουν, και στα φωτοβολταϊκά,
και στα φράγµατα και στους αντλιοταµιευτήρες και στις διασυνδέσεις τις οποίες δεν προχωρήσαµε και στο φυσικό αέριο και
στο ένα και στο άλλο. Ε, πείτε µας επιτέλους, πώς θα παράγουµε
ενέργεια για να διατηρήσουµε και να αυξήσουµε το βιοτικό µας
επίπεδο, το απαραίτητο. Θα είµαστε µε τα κεριά; Το θέµα είναι
πολύ σοβαρό και γι’ αυτό χρειάζεται απαντήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τώρα, χρειαζόµαστε σχέδιο και χρηµατοδότηση για να προχωρήσουµε σε αυτή την απολιγνιτοποίηση. Δεν είχαµε ούτε σχέδιο ούτε χρηµατοδότηση. Τα φέρνουµε τώρα µε το νοµοσχέδιο
και µε όλα αυτά που έγιναν τα προηγούµενα δύο χρόνια που σας
τα εξηγήσαµε. Πάνω από επτά δισεκατοµµύρια, όταν η χρηµατοδότηση ήταν µηδέν.
«Επί των ηµερών σας δεν έγινε διαβούλευση». Ουδέν αναληθέστερον. Ήταν διεξοδική, είναι µια διαβούλευση η οποία θα συνεχιστεί -δεν τελειώνει ποτέ, σας τα είπε και ο κύριος Υπουργός
χθες- ακούσατε τους δηµάρχους, τους περιφερειάρχες και θα
τους ακούµε συνέχεια και διαρκώς.
Μας είπατε και το άλλο, γιατί κάθισα και τα έψαξα, για τα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια –λέει- που δεν τα φέραµε εµείς
και προχωρούµε στα πολεοδοµικά, στο επιµέρους, ενώ δεν
έχουµε κάνει το γενικό. Μάλιστα. Ρωτήστε, λοιπόν, τον κ. Σταθάκη, τον δικό σας Υπουργό, γιατί, ενώ ψήφισε και κύρωσε τα
γενικά χωροταξικά σχέδια άλλων περιφερειών δεν το έκανε το
2018 για τη δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο.
Έχω εδώ όλη την αλληλογραφία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, για να αποκαλυφθούµε τώρα σήµερα όλοι
και να πέσουν οι µάσκες. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ πήρε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνουν τα χωροταξικά
και ενώ έγιναν τα χωροταξικά και του τα υπέβαλε η κ. Ειρήνη
Κλαµπατσέα, η δική σας Γενική Γραµµατέας, επί των ηµερών σας
ο κ. Σταθάκης πιεζόµενος για να µην προχωρήσει στην απολιγνιτοποίηση, δεν υπέγραψε και δεν κύρωσε τα δύο γενικά πολεο-
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δοµικά σχέδια των δύο πληττόµενων περιοχών κατ’ εξαίρεση και
σε αντίθεση µε ό,τι έκανε µε την υπόλοιπη χώρα.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα για τα γενικά χωροταξικά. Για να
µην κουνάτε το δάχτυλο, γιατί όλο το προηγούµενο διάστηµα
υπήρξε πολύ τοξικότητα και πολύ δηλητήριο και πολλή σπέκουλα
και τυφλές αντιδράσεις και ψάρεµα στα θολά νερά, κύριε Πρόεδρε και εκµετάλλευση του πόνου και της αγωνίας των πολιτών.
Και επειδή φοβάµαι ότι θα συνεχιστεί, πρέπει εδώ να τραβήξουµε
µια γραµµή και να πούµε ότι πρέπει να συνεννοηθούµε, ότι θα
είµαστε δίπλα στους κατοίκους µε αξιοπιστία, όπως το κάνει η
Νέα Δηµοκρατία µε αξιοπιστία. Την ερχόµενη εβδοµάδα θα συζητήσουµε τον προϋπολογισµό. Για πρώτη φορά διαψεύδονται
οι προβλέψεις του προϋπολογισµού προς τα πάνω. Ξεκινήσαµε
µε 3,6…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Καιρίδη, ρίξτε
µια µατιά στο ρολόι απέναντι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, απλώς το
θέµα είναι σηµαντικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, είναι αλλά…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω το αργότερο σε δύο λεπτά. Είναι ένα θέµα που καίει, ένα θέµα εθνικό.
Λέω, λοιπόν, για τη δική σας αναξιοπιστία, επειδή θα τα συζητήσουµε αναλυτικά την άλλη βδοµάδα. Όλες οι προβλέψεις του
προϋπολογισµού σας το 2016, το 2017, το 2018 έπεσαν έξω. Λέγατε για ανάπτυξη 3%, είχαµε 1,5%. Λέγατε για ανάπτυξη 2,8%,
είχαµε 1,3%. Δεν υπήρξε δικό σας προϋπολογισµός που να πέτυχε τον στόχο της ανάπτυξης. Αντίθετα, ο δικός µας, του 2021,
ξεκίνησε µε 3,6%, πήγε στο 5,9%, τώρα είναι στο 6,9% και θα
φτάσει στο 8%. Ουδέποτε στο παρελθόν είχαµε ανάπτυξη υπερδιπλάσια σε σχέση µε την πρόβλεψη, κάτι που δείχνει την αξιοπιστία. Έχουµε ένα ενδιάµεσο µεταβατικό πρόγραµµα µέχρι το
2023 και έχουµε το µεγάλο πρόγραµµα των 7 δισεκατοµµυρίων,
το οποίο αναλύθηκε διεξοδικά και δόθηκαν οι πίνακες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, κύριε Καιρίδη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µπορούµε να πατάµε σε δύο βάρκες, να είµαστε και µε το
περιβάλλον και µε τους ρύπους και µε τον λιγνίτη και µε τους οικολόγους.
Για µας, κύριε Πρόεδρε, για τη Νέα Δηµοκρατία του Κυριάκου
Μητσοτάκη η απολιγνιτοποίηση είναι κοµβικό ζήτηµα, είναι ταυτοτικό ζήτηµα. Καθορίζει τη Νέα Δηµοκρατία στη νέα εποχή. Η
µεγάλη φιλελεύθερη ευρωπαϊκή παράταξη είναι απολύτως στοιχηµένη στην παγκόσµια και την πανευρωπαϊκή προσπάθεια αντιµετώπισης της κλιµατικής κατάρρευσης, χωρίς αντιφάσεις,
χωρίς πίσω-µπρος, χωρίς ψέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Καιρίδη, κλείστε, σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Τις αντιφάσεις τις έχετε εσείς. Περιµένω να σας ακούσω και ενδεχοµένως να επανέλθω στο κλείσιµο
της συζήτησης, αφού ακούσουµε όλους τους συναδέλφους.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είναι αυτονόητο ότι
θα υπάρξει σχετική ανοχή σε όλους τους εισηγητές και αγορητές.
Τον λόγο έχει τώρα εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ, η συνάδελφος κ. Θεοπίστη Πέρκα.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μετά την τοποθέτηση του συναδέλφου, αλλά και τη χθεσινή
φοβερή τοποθέτηση του Υπουργού κ. Γεωργιάδη, φαντάζοµαι
ότι όλοι οι πολίτες σε αυτή τη χώρα, αλλά ειδικά οι πολίτες της
δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, νιώθουν πάρα πολύ
χαρούµενοι. Και δουλειές έχουν, και λεφτά έχουν, και θέρµανση
έχουν, και προοπτική έχουν, και µηχανήµατα να σκάβουν έχουν,
έχουν τα πάντα! Απορώ, λοιπόν, γιατί συζητάµε. Τώρα καταλαβαίνω γιατί συµπιέσατε τον χρόνο. Τέσσερις µέρες, αγαπητοί συνάδελφοι! Και στην Ολοµέλεια φέρατε τροπολογίες από όλα τα
Υπουργεία. Δεν χρειάζεται! Αφού είναι όλοι ευτυχείς, είναι πρώτοι σε όλα!
Ποιο επί της αρχής, αγαπητέ συνάδελφε, που το µόνο καλό
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που παρακολούθησα στην τοποθέτησή σου ήταν ότι διάβασες
λίγο και έµαθες ότι υπάρχει και κλιµατική κρίση και ευρωπαϊκά
όργανα και κανονισµοί. Τα λέω από την πρώτη επιτροπή. Εδώ
µας λέγατε ότι είναι κυκλικό το περιφερειακό ΠΣΕ. Τώρα το
έψαξε λίγο. Κάτι καλό κάνουµε. Σας βάζουµε να διαβάζετε!
Σε εµάς θα πείτε για την κλιµατική κρίση που ο Αλέξης Τσίπρας υπέγραψε την Πράσινη Συµφωνία και κάναµε ένα ολόκληρο
σχέδιο; Και δεν πρέπει να το ξεχνάτε, όπως ξεχνάει ο Πρωθυπουργός σας ποιος έβαλε τη χώρα στα µνηµόνια. Εσείς εδώ ξεχνάτε να αναφέρετε, όπως και χθες ο κύριος Υπουργός, ότι τότε
υπήρχε ορίζοντας δεκαπενταετίας για την απολιγνιτοποίηση και
γινόταν σταδιακά η µείωση. Και βεβαίως γινόταν η µείωση και
κάναµε και το πρώτο Εθνικό Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης µε 60
εκατοµµύρια, το οποίο µάλλον υποτιµάτε και γι’ αυτό δεν το αξιοποιείτε. Τώρα σαν να κινούνται. Και το 6% από αυτό το ταµείο το
πήγατε στο 1% για τις λιγνιτικές περιοχές. Και ήρθε ο κ. Σκρέκας
µε γενναιοδωρία και το πήγε στο 4,5%.
Και πού είναι η παγκόσµια τράπεζα; Ναι, όντως δώσαµε µια
µελέτη, γιατί είχαµε δεκαπέντε χρόνια να µελετηθεί. Το νοµοσχέδιό σας σε κανένα σηµείο δεν συνάδει µε αυτές τις οδηγίες, ούτε
κανονισµών, ούτε της παγκόσµιας τράπεζας. Είναι συγκεντρωτικό, όπως τα κάνετε όλα εσείς.
Όµως να µας έρχεται και η συνωµοσιολογία, τι να πω; Σε ποιον
τα απευθύνετε όλα αυτά; Σε ποιον τα απευθύνετε; Και βεβαίως
εσείς έχετε υπονοµεύσει τις ΑΠΕ και έχετε βάλει την κοινωνία
απέναντι, γιατί δεν φροντίσατε το ειδικό χωροταξικό, για να ξέρουµε πού µπαίνουν και πού δεν µπαίνουν.
Μιλήσατε για αποθήκευση. Ούτε το θεσµικό πλαίσιο για την
αποθήκευση δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή! Γι’ αυτό ανοίγουν οι λιγνιτικές µονάδες και καίτε λιγνίτες την εποχή της απολιγνιτοποίησης. Τα ξέρετε αυτά! Για να δούµε τι θα γίνει τώρα τον χειµώνα!
Διότι δεν έχετε προχωρήσει τις ΑΠΕ και τα έχετε κάνει µπάχαλο
µε υπερθέρµανση. Όποιος έµπαινε έβγαζε άδεια, ενώ εγγυητική
επιστολή στο τέλος θυµήθηκε να βάλει σε ένα νοµοσχέδιο ο κ.
Χατζηδάκης.
Επαναλαµβάνω ότι άλλα κινήµατα έχουν δίκιο και άλλα δεν
έχουν. Όµως, ποιος θα το κρίνει αυτό; Υπάρχει ένα εργαλείο που
λέγεται χωροταξικό. Επειδή δεν ξέρετε και δεν σέβεστε την επιστήµη, δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχει. Εδώ, βέβαια, µε το Μάτι θα
τα καταργήσετε όλα. Αυτό φαίνεται σε κάθε νοµοσχέδιο. Είδαµε
και την τροπολογία για το Ελληνικό.
Εποµένως, αυτά τα περί κλιµατικής κρίσης κοµµένα σε µας.
Είναι στον πυρήνα της Αριστεράς αυτή η πρόταση. Μάλιστα,
στην Ευρώπη υποστηρίζουµε πιο φιλόδοξους στόχους. Όµως
εγώ θέλω πραγµατικά να µιλήσουµε λίγο για την περιβαλλοντική
πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί έχει ενδιαφέρον τι κάνει
και έξω.
Υπάρχει, λοιπόν, ένα δίκτυο για το κλίµα, το Can Europe, που
κάνει µια κατάταξη των χωρών που προχωρούν στην απανθρακοποίηση, γιατί λέµε για απανθρακοποίηση. Δεν είναι απολιγνιτοποίηση, είναι µέρος. Εκεί, λοιπόν, η χώρα µας δεν εντάσσεται
στις πρωτοπόρες χώρες για απανθρακοποίηση, αλλά στις χώρες
που αντικατέστησαν τον λιγνίτη µε φυσικό αέριο και εποµένως
δεν πληρούν τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Είναι δεκαέξι χώρες πριν την Ελλάδα και η Ελλάδα είναι
µαζί µε την Ουγγαρία, την Ιρλανδία και την Ιταλία.
Συγχρόνως, ξέρετε τι κάνει έξω -τι ωραία τα είπατε!- αυτή η
Κυβέρνηση; Στηρίζει τη συµπερίληψη της αποθήκης άνθρακα
και του ορυκτού αερίου στον κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιµων επενδύσεων, Taxonomy Regulation. Αυτό κάνει έξω! Διότι
προφανώς δεν υπάρχει ευαισθησία για το περιβάλλον. Ο κ. Μητσοτάκης δεσµεύτηκε να εξυπηρετήσει το φυσικό αέριο. Εξού
και έχουν δοθεί αυτήν την εποχή τέσσερις νέες άδειες φυσικού
αερίου, χώροι για τον σχεδιασµό της Πτολεµαΐδας 5 για φυσικό
αέριο.
Θα πρέπει να µας απαντήσετε κάποτε αν έχετε διερευνήσει
άλλες λύσεις, µε τι καύσιµο, πότε θα κλείσει και τα λοιπά. Υπάρχουν πολλά ερωτήµατα. Έχω κάνει ερώτηση, αλλά ποτέ δεν
απαντήθηκε σωστά. Υπάρχει εµµονή στο φυσικό αέριο, στο master plan. Στην πρώτη εκδοχή της πρότασης για το Ταµείο Ανά-
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καµψης και Ανθεκτικότητας είχατε έργα φυσικού αερίου. Στη
δεύτερη αυτά έφυγαν, γιατί προφανώς σας τράβηξαν το αυτί,
γιατί η Ευρώπη µιλάει για αδρανή κεφάλαια.
Πείτε, λοιπόν, στους πολίτες της δυτικής Μακεδονίας, της Μεγαλόπολης, σε όλους ότι σε λίγα χρόνια θα ξαναζήσουν αυτό
που ζουν σήµερα µε την απολιγνιτοποίηση. Θα τους πείτε τότε
ότι η Ευρώπη κ.λπ., ότι πρέπει να φύγει το φυσικό αέριο. Πείτε
στους κατοίκους της Φλώρινας που κόψατε το έργο της τηλεθέρµανσης, ενώ όλη η Ευρώπη επενδύει σε τηλεθέρµανση,
«State of the art». Και εσείς βάζετε φυσικό αέριο στα σπίτια και
σε λίγα χρόνια θα τους πείτε «κοµµένο, γιατί είναι ορυκτό καύσιµο». Παλεύετε στην Ευρώπη να µπει στο Taxonomy. Δεν θα
µπει. Έχει ξεφύγει το θέµα µε την περιβαλλοντική κρίση και
έχουν γίνει και κινήµατα νεολαιίστικα. Και είναι η Αριστερά, είναι
οι Πράσινοι που πιέζουν.
Εσείς διακυβεύετε την πράσινη µετάβαση. Για τους πόρους τι
να ξαναπώ; Το ότι λέµε ότι είµαστε ένατοι ως χώρα στην κατανοµή των πόρων είναι από τον πίνακα του κανονισµού του ΤΤαµείου ΔΔίκαιης ΜΜετάβασης. Δεν λήφθηκε υπ’ όψιν η ανεργία,
η µακροχρόνια εξάρτηση τοπικών οικονοµιών από τον λιγνίτη, η
ταχύτητα της απολιγνιτοποίησης. Δεσµεύτηκε ο Πρωθυπουργός
και έκαψε το διαπραγµατευτικό χαρτί της ταχύτητας ηµεροµηνίας απεξάρτησης για να πάρει παραπάνω λεφτά. Ένατοι είµαστε. Ανάλογα ποιος µιλάει ακούµε για 5 δισεκατοµµύρια, για 5,5
δισεκατοµµύρια, για 7 δισεκατοµµύρια και 7,5 δισεκατοµµύρια.
Μέχρι εκεί έχουµε φτάσει. Εµείς βλέπουµε 1,6 δισεκατοµµύρια τα έχουµε πει και τα έχουµε ξαναπεί- από το ΤΔΜ, τα υπόλοιπα
από ΕΤΠΑ και ΕΚΤ και 15% συγχρηµατοδότηση. Δεν θα το αναλύσω γιατί δεν έχω πολύ χρόνο.
Τι κάνετε όµως τώρα; Σε αυτά τα 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ
προστίθενται οι πόροι που θα πήγαιναν ούτως ή άλλως στα ΠΕΠ,
στα τοµεακά προγράµµατα στη δυτική Μακεδονία. Προσθέτετε
πόρους για κάποια έργα που αναγκαστικά έπρεπε να γίνουν: κάθετος άξονας Φλώρινα - Νίκη, Ε65. Τα προσθέτουµε και αυτά.
Τα 2 δε δισεκατοµµύρια που είπε ο κ. Μητσοτάκης στην Κοζάνη
είναι από τους άλλους δύο πυλώνες του προγράµµατος δίκαιης
αναπτυξιακής µετάβασης, είναι το Invest Europe και είναι και η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πράγµατι έχει 325 εκατοµµύρια. Αυτά τα βλέπουµε. Το
Invest Europe είναι δάνεια και εγγυήσεις στον ιδιωτικό τοµέα,
εφόσον βέβαια υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον. Προσθέτετε και
από εκεί. Ό,τι θέλετε µπορείτε να πείτε. Γιατί 7,5 δισεκατοµµύρια; Πείτε 15 δισεκατοµµύρια. Αυτό, όµως, που έχει σηµασία
είναι αυτό που έχουµε κερδίσει και επίσης από τα άλλα ταµεία,
το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στο πρόγραµµα πήραµε µόνο το 1,5 του
ποσού του Ταµείου Δίκαιης Μετάβασης, ενώ µπορούσαµε να πάρουµε µέχρι τριπλάσιο. Ούτε αυτό διεκδικήθηκε. Διεκδικήστε το.
Χρειάζονται οι πόροι για τέτοιο βαθύ µετασχηµατισµό.
Μετά, λοιπόν, τις εξαγγελίες, τις αβλεψίες, είχαµε κάτι ωραία
κείµενα όπου επαφίονται όλα στην ιδιωτική πρωτοβουλία µας,
ένα master plan, δεν κάνατε αυτό που έπρεπε, δηλαδή τον χωροταξικό σχεδιασµό, τα ειδικά πολεοδοµικά σχέδια, αποκαταστάσεις εδαφών που δίνουν άµεσα δουλειά σε αυτούς που τη
χάνουν τώρα τη δουλειά τους. Ακόµη και αυτές οι εµβληµατικές
επενδύσεις να έρθουν -εγώ να δεχτώ το σχέδιό σας ότι σε δύο
χρόνια να γίνουν-, αυτοί που χάνουν τώρα τη δουλειά τους τι θα
κάνουν; Τους λέτε: «Περιµένετε, µην πεθαίνετε, σε δύο χρόνια
θα έχετε δουλειά». Ούτε αποκαταστάσεις, ούτε ειδικά πολεοδοµικά, ούτε το χωροταξικό και ούτε τα εδαφικά σχέδια δίκαιης µετάβασης. Είναι ντροπή. Γινόµαστε ρεζίλι. Πήγαν στην Ευρώπη µε
επίσηµη κατάθεση και ανακαλύπτουµε ότι έχουν πάει χωρίς
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Άρα δεν είναι
επίσηµη κατάθεση, είναι πρόχειρη. Ζητάµε να τα δούµε. Τα ανάρτησαν τον Νοέµβριο µετά από δική µας ερώτηση από τον Ιούλιο.
Άντε, έγιναν όλα αυτά. Δεν πειράζει. Γίνονται και αυτά. Τώρα που
θα τα βλέπουµε, δεν συνάδουν τα εδαφικά σχέδια µε το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ. Άλλα λέτε στην Ευρώπη, άλλα νοµοθετείτε εδώ. Και στέλνετε και αντιφατικά µηνύµατα φυσικά. Να µην
τα ξαναπώ. Αυξηµένη λιγνιτική παραγωγή φέτος, αποθήκευση
µηδέν. Και εν τω µεταξύ ήδη η Νέα Δηµοκρατία και η Μεγαλόπολη καταρρέουν. Είναι ντροπή να µιλάτε µε τέτοιο ύφος ότι
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ήταν χαρούµενοι. Δεν χαίρονται και παρακολουθούν τη Βουλή.
Αλήθεια σας το λέω έχουν µεγάλη αγωνία οι άνθρωποι και παρακολουθούν τη Βουλή και ακούν τι λέτε. Δεν µπορούν να νιώσουν χαρούµενοι επειδή το εντέλλεσθε. Υπάρχουν τρεισήµισι
χιλιάδες άνεργοι.
Εν πάση περιπτώσει ακούσατε και τους φορείς. Σας το ξαναλέω δεν είναι δικοί µας οι δήµαρχοι. Η Νέα Δηµοκρατία -οι περισσότεροι- τους στήριξε και οι περιφερειάρχες. Ακούσατε ότι
είναι ικανοποιηµένοι από τη διαβούλευση, από τη συµµετοχή στο
µοντέλο διακυβέρνησης, από τις θέσεις εργασίας, από τους πόρους -ρωτήθηκαν αν πήραν πόρους-, από τον χωροταξικό σχεδιασµό. Τα ακούσατε. Λάβατε αυτά υπ’ όψιν. Δεν υπάρχουν
πουθενά.
Σήµερα, λοιπόν, µετά από δυόµισι χρόνια φοβερής ενασχόλησης της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας µε αυτά όλα που
σας είπα, µηδέν έχουν δει οι περιοχές. Δυόµισι χρόνια, λοιπόν,
κάνουµε το πρώτο βήµα. «Θα» κάνουµε το µοντέλο διακυβέρνησης, «θα» στήσουµε το σύστηµα. Στον νόµο. Μην φανταστείτε
ότι θα γίνουν οι προσλήψεις, οι αποσπάσεις αύριο. Θέλει και έναν
χρόνο. Τέλη του 2021 είµαστε, το 2023 είναι η απολιγνιτοποίηση.
Θα προλάβετε;
Το µοντέλο διακυβέρνησης, λοιπόν, που ρυθµίζετε, δεν πληροί
καµµία προϋπόθεση κανενός ταµείου, του Ταµείου Δίκαιης Μετάβασης, του κανονισµού κοινών διατάξεων των ταµείων, της εργαλειοθήκης της διακυβέρνησης της µετάβασης για τον
σχεδιασµό δοµών διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
τις υποδείξεις της Παγκόσµιας Τράπεζας που αναφέρονται στον
οδικό χάρτη για τη µετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη µεταλιγνιτική εποχή.
Ενδεικτικά, ο κανονισµός του ταµείου έλεγε ότι καταρτίζονται
τα εδαφικά µαζί µε τις τοπικές και περιφερειακές αρµόδιες
αρχές των οικείων εδαφών. Επίσης αναφέρεται στην κατάρτιση
και στην υλοποίηση των τοπικών σχεδίων, όπου τουλάχιστον
συµµετέχουν ως εταίροι περιφερειακές, τοπικές, αστικές και
άλλες δηµόσιες αρχές. Κοινωνία πολιτών, ερευνητικοί οργανισµοί, πανεπιστήµια, συνδικάτα, σύλλογοι για τα δικαιώµατα της
ισότητας των φύλων, περιβαλλοντικές οργανώσεις; Τα έχετε
ακούσει αυτά; Δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα λέει η Αριστερά. Η
εταιρική σχέση που θεσπίζεται λειτουργεί σύµφωνα µε την αρχή
της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης σύµφωνα µε µια προσέγγιση
εκ των άνω προς τα κάτω -αυτό το ξέρετε καθόλου;- και προώθηση της αναβαθµισµένης εµπλοκής των τοπικών θεσµικών
µορφών στη διαµόρφωση και υλοποίηση της µετάβασης. Η διακυβέρνηση λέει ότι είναι µια σύνθετη πρόκληση, µια συµµετοχική
και χωρίς αποκλεισµούς διαδικασία που διασφαλίζει την ιδιοκτησία της µετάβασης και ενισχύει τη νοµιµοποίησή της.
Ο κοινωνικός διάλογος, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η καρδιά
της δίκαιης µετάβασης. Δεν γίνεται αλλιώς. Με δυο, τρεις επενδυτές που έχετε στο µυαλό σας να πάρουν τα δηµόσια χρήµατα,
να κάνουν δύο επενδύσεις µε την κοινωνία απέξω θα πείτε ότι
κάνετε µετάβαση; Με την καταστροφή; Γι’ αυτό φωνάζω. Βεβαίως υπάρχουν τέτοια παραδείγµατα. Γι’ αυτό αναφέροµαι στη
δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη. Υπάρχουν τέτοια παραδείγµατα µε πολύ χαµηλής αµοιβής θέσεις εργασίας, καταστρατήγηση εργαλείων -χωρικά εδάφη, κοινωνίες κ.λπ. ας µην τα
φανταστούµε- και δύο, τρεις µεγάλες επενδύσεις που έδωσαν
θέσεις εργασίας χωρίς πολλή καινοτοµία, κάτι φωτοβολταϊκά και
ανεµογεννήτριες µόνο, τίποτα πιο καινοτόµο. Είναι ένα µοντέλο.
Εκεί, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η διαφοροποίησή
µας. Είπαµε ότι συµφωνούµε στην κλιµατική κρίση, η παγκόσµια
πολιτική ηγεσία θα έλεγα εγώ, πλην ακροδεξιών, Τραµπ κ.λπ..
Όµως τα µέτρα για την αντιµετώπισή της µπορεί να έχουν χειρότερη επίπτωση στους κατοίκους απ’ ό,τι η ίδια η κλιµατική
κρίση. Εκεί είναι η πολιτική διαφοροποίηση.
Εµείς λέµε µε την κοινωνία µαζί. Εµείς λέµε µε ένα κράτος
που ψηφιοποιεί, που κάνει τα εργαλεία του, ο ένας κάνει µια
startup, ο άλλος µια µεγάλη επένδυση, ο άλλος κάνει µια ενεργειακή κοινότητα, ένα χωριό αντιγράφει ένα ωραίο παράδειγµα
από ένα χωριό της Σουηδίας, ένα πανεπιστήµιο, ένα διδακτορικό.
Αυτό είναι µετάβαση, είναι µετασχηµατισµός του παραγωγικού
προφίλ µιας περιοχής. Εδώ το Πανεπιστήµιο της δυτικής Μακε-
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δονίας χάνει τµήµατα. Έξι τµήµατα εξαφανίστηκαν. Τι ρόλο θα
παίξει αυτό το πανεπιστήµιο, που πάντα έχει πολύ σηµαντικό
ρόλο στη µετάβαση; Πάει και αυτό.
Αθηνοκεντρικό το µοντέλο, συγκεντρωτικό, µε πολυαρχία. Θα
έχουµε τον Υπουργό ΣΔΑΜ, τον συντονιστή ΣΔΑΜ, τον διοικητή
ΣΔΑΜ, τον διευθύνοντα σύµβουλο της «ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Α.Ε.», τον
εντεταλµένο σύµβουλο της «ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Α.Ε.». Η πολυαρχία
δεν θα µας βοηθήσει καθόλου. Επίσης, προσλήψεις χωρίς κριτήρια ειδικό µισθολόγιο και µπόνους φυσικά σε όλο το προσωπικό της ειδικής υπηρεσίας.
Πάµε, όµως, στη «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.». Δηµιουργείται ένα νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Μπορεί να είναι και θετικό πραγµατικά
γιατί θα έχει µια ευελιξία. Δεν έχει όµως κανέναν κοινωνικό έλεγχο.
Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό σηµείο. Θα καταθέσουµε κάποιες
προτάσεις στο τέλος. Προβλέπετε τη µεταφορά των υποχρεώσεων για την αποκατάσταση των λιγνιτικών εδαφών από τη ΔΕΗ
στο κράτος. Η ΔΕΗ χρησιµοποίησε τα εδάφη, δεν τα αποκαθιστά,
απαλλάσσεται, τα δίνει στο κράτος να τα αποκαταστήσει µέσω της
απόσχισης του κλάδου. Τα ερωτήµατα νοµίζω ότι είναι εύλογα. Με
ποια µελέτη αποτιµήθηκε ότι η αξία των εδαφών είναι συγκρίσιµη
µε το κόστος της αποκατάστασης; Ο ΙΟΒΕ λέει ότι είναι 2 δισεκατοµµύρια το κόστος. Εγώ δεν ξέρω, αλλά έτσι γίνεται. Κόβουµε
µε το µάτι, δίνουµε, πάει η ΔΕΗ γλίτωσε! Χώρια που πλέον µιλάµε
για ιδιωτική ΔΕΗ. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέµα. Μια µελέτη
δείξτε µας. Έστω fake! Τι να πω; Έτσι για να µας κλείσετε το
στόµα: «Ορίστε, ρε παιδιά, τόσα είναι αυτά, µία ή η άλλη, τα βρήκαµε». Άσε που το νούµερο των εδαφών αλλάζει στη διαδικασία
συζήτησης του νοµοσχεδίου. Ξεκινήσαµε από εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες στρέµµατα, πήγαµε στα εκατόν εξήντα χιλιάδες
στρέµµατα, φτάσαµε στις εκατόν πενήντα χιλιάδες στρέµµατα και
χθες στην ακρόαση φορέων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες στρέµµατα. Σήµερα µπορεί να ακούσουµε για εκατόν τριάντα χιλιάδες
στρέµµατα. Είναι όλα «φλου».
Συγχρόνως όµως, αφού γίνονται όλα αυτά, εµείς τι βλέπουµε;
Στον γεωπληροφοριακό χάρτη της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
η ΔΕΗ έχει διαλέξει τα εδάφη που θα κρατήσει. Ποιος σχεδιασµός, ποιο χωροταξικό, ποια συµφωνία, ποια κοινωνία, ποιοι
αγροτικοί σύλλογοι! Έχει κρατήσει τα φιλέτα -µας τα είπαν και
οι δήµαρχοι-, τα καλύτερα.
Τι είναι τα φιλέτα; Τα φιλέτα είναι αυτά τα εδάφη που δεν χρήζουν µεγάλης αποκατάστασης, γιατί όντως η αποκατάσταση
είναι ένα πολύ µεγάλο έργο. Δίνουν κάτι πλαγιές σε κάτι εδάφη
που δίνουν πολύ χρήµα. Αυτά είναι δηµόσια, δεν τα ανακάλυψα.
Ανοίξτε τον χάρτη της ΡΑΕ και δείτε τι παίρνει η ΔΕΗ και τι αφήνει, πριν γίνει η διαδικασία αυτή που κάνουµε σήµερα.
Για την αποκατάσταση των εδαφών, το είπαµε και πριν, θα
µπορούσε να δώσει θέσεις εργασίας. Όµως, και αυτές, για να
έχουµε µια εικόνα, εξαρτώνται από τις µελλοντικές χρήσεις, δηλαδή, για το τι αποκατάσταση θα κάνεις και τις όποιες µελλοντικές χρήσεις τις προσδιορίζουν τα ειδικά πολεοδοµικά σχέδια, τα
οποία πολεοδοµικά σχέδια ακολουθούν τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασµό.
Τι ακριβώς κάνετε; Ποια επιστήµη, ποια κοινή λογική µπορεί
να ακούσει αυτό που λέω; Την χωροταξία την έχετε καταργήσει.
Νοµίζω ότι έτσι όπως πάτε θα καταργήσετε και την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι χρειάζεται; Αφού δεν την βάζετε πουθενά. Είναι εµπόδιο εκεί η τοπική αυτοδιοίκηση και δεν ξέρω και εδώ µέσα τι
κάνουµε.
Συνάδελφοι, εγώ όταν ήρθα σε αυτό εδώ το µέρος, πίστευα
ότι θα έχω να αντιµετωπίσω µία διαδικασία σοβαρή, να παλέψω
θέµατα για τον τόπο µου, για τη χώρα, για τον λαό. Δεν περίµενα
ότι θα είµαι εδώ να µιλάω, αγαπητέ συνάδελφε, και από κάτω να
λένε: «Δεν πας να λες, εµείς θα ψηφίσουµε και τελείωσε και θα
βγούµε και στο «ΣΚΑΪ» και θα πούµε ότι είναι τέλειο το νοµοσχέδιο». Δεν είναι δηµοκρατία αυτό και να µου έρχονται το βράδυ
εκατόν πενήντα σελίδες τροπολογίες για το Ελληνικό, για τα εργασιακά, για την υγεία. Σοβαρά; Έχουµε δηµοκρατία; Λειτουργεί
το Κοινοβούλιο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Έχουµε εκκρεµότητες.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Έχετε εκκρεµότητες. Μία εκκρεµότητα είστε ολόκληρη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ειδικό πολεοδοµικό σχέδιο. Δεν τα ξαναλέω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ .
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπουκώρε,
σας παρακαλώ.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Δηλαδή, πραγµατικά νοµίζω ότι
θα έπρεπε να ντρέπεστε για αυτή τη διαδικασία και µας λέτε να
το ψηφίσουµε επί της αρχής. Είναι η πρώτη φορά που το µεγαλύτερο παράδειγµα µετασχηµατισµού πράσινης µετάβασης στη
χώρα συζητιέται στη Βουλή όχι ως αυτό. Προσέξτε λίγο, µην κοιτάτε τον τίτλο. Το νοµοσχέδιο περιγράφει το µοντέλο διακυβέρνησης. Ξεκινάµε να κάνουµε το µοντέλο. Ποια αρχή; Ζητήσαµε
να έρθουν στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου τα εδαφικά
σχέδια. Εκεί είναι ουσία, τι πρόκειται να γίνει. Δεν συζητάει η
Βουλή για την απολιγνιτοποίηση. Δεν τα είδαµε, δεν βλέπουµε τι
κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ελάτε, κυρία Πέρκα.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Λυπάµαι, αλλά τι να κάνω;
Προτείνουµε τροποποίηση του µοντέλου διακυβέρνησης και
συµµετοχή των τοπικών φορέων. Πιστεύω ότι στη µετάβαση της
Α.Ε. θα πρέπει να συµµετέχει η τοπική κοινωνία, περιφέρειες,
ενεργειακοί δήµοι, τόσο στο διοικητικό συµβούλιο όσο και στην
γενική συνέλευση. Είναι καρικατούρα µε µοναδικό µέτοχο το δηµόσιο.
Κάλυψη της θέσης του διοικητή ΔΑΜ και των ηγετικών θέσεων.
Θα έπρεπε να περνάει από την επιτροπή της Βουλής, µε διευρυµένη, µάλιστα, πλειοψηφία, αν θέλετε να κάνουµε τη µετάβαση
σοβαρά και βεβαίως, εκτός από τον εποπτεύοντα Υπουργό, αυτά
τα λέει και η Παγκόσµια Τράπεζα, να εποπτεύεται από συντονιστική επιτροπή και τα λοιπά.
Να αλλάξει η έδρα της µετάβασης Α.Ε., να γίνουν τα γραφεία
στην περιφέρεια. Η διαχειριστική αρχή να έχει µονάδες στην
έδρα των περιφερειών. Οι προσλήψεις να γίνουν από τις λιγνιτικές περιοχές και να µοριοδοτηθεί η εντοπιότητα. Να γίνουν
προσλήψεις όχι µόνο στο Υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και τοπικά,
στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης
και να προστεθεί η περιφερειακή διάσταση όπως ήταν το restart
της Τσεχίας, το οποίο σας ανέλυσε σε προηγούµενες επιτροπές,
που αντέδρασε η τοπική κοινωνία και έγιναν επιτροπές περιφερειακές να συµβουλεύουν και να προχωρά η µετάβαση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ, να κλείσει η ηλεκτρονική εγγραφή.
Τον λόγο θα πάρει τώρα ο ειδικός αγορητής από το Κίνηµα
Αλλαγής, ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης.
Θέλω να ενηµερώσω το Σώµα ότι µετά το τέλος και των ειδικών αγορητών θα πάρει τον λόγο ο κύριος Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Αρβανιτίδη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Καιρίδη, αφού σώσατε
τον πλανήτη µε την πολιτική σας από την κλιµατική κατάρρευση
-ελπίζω να το πληροφορηθεί η Κίνα και Ινδία- αφού η Ελλάδα
τόσο πολύ συνεισφέρει µε την πρωτοπορία της, µε τη διαµόρφωση του ενεργειακού κόστους εξαιτίας της πρωτοπορία της,
κάποιος πρέπει να ασχοληθεί. Σας λέω, ελπίζω οι Κινέζοι να σας
ακούσουν στην τοποθέτηση σας στα αγγλικά τα ωραία τα οποία
είπατε και να σχεδιάσουµε µια πολιτική για τον πλανήτη, ώστε
να αποφύγουµε την κλιµατική κατάρρευση.
Θα σας πληροφορήσω, επίσης, ότι η απολιγνιτοποίηση και η
µετάβαση σε καθαρή ενέργεια, κύριε Καιρίδη, είναι καθαρά πολιτική διαδικασία, γιατί αφορά τους πολλούς και έχει δουλειές
τις οποίες κάποιοι θα µοιραστούν. Είναι ένα θέµα για το οποίο οι
πολίτες, ειδικά των λιγνιτικών περιοχών, µπορούν να θυµηθούν
ποιοι µίλησαν πρώτοι για πράσινη µετάβαση, δέκα χρόνια πριν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Όχι δεν είχαµε σχέδιο, κύριε Καιρίδη. Ποιοι µίλησαν πρώτοι για ενεργειακή δηµοκρατία και βέβαια, µπορούν να δουν εδώ και δυόµισι χρόνια τα αποτελέσµατα
των σχεδίων και της πολιτικής σας, που χαρακτηρίζονται από
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µπρος πίσω.
Σήµερα γίνεται ακόµα πιο κατανοητή και ξεκάθαρη η οπτική
σας για ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό, ενεργειακό, περιβαλλοντικό,
αλλά και αναπτυξιακό ζήτηµα, όπως είναι η απολιγνιτοποίηση.
Το µήνυµα είναι, δουλειές για τους λίγους, ας πούµε γι’ αυτούς
που µπορούν να κάνουν δουλειές και έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια, είτε σε κυβερνητικές επιλογές και αόριστες υποσχέσεις για
τους πολλούς. Αυτή είναι η πολιτική σας και αυτό φαίνεται. Κανείς δεν µπορεί να το αποφύγει και βέβαια αυτό που λέτε είναι,
εµείς έτσι το κάνουµε και θα έχουµε αποτελέσµατα. Να τα µετρήσουµε, λοιπόν!
Αντί να προτάξετε, λοιπόν, την περιβαλλοντική αποκατάσταση,
για να είναι συνεπής η πολιτεία, την ενεργειακή ευστάθεια της
χώρας, να µην εξαρτάται από φυσικό αέριο µόνο, την κοινωνική
συµµετοχή µέσω πολλών αποκεντρωµένων ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας και την τήρηση των δεσµεύσεων της ΔΕΗ, την οποία
την απαλλάσσετε από κόστη και βέβαια απαλλάσσετε αυτούς
που συµµετείχαν στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και τους
δίνετε µόνο κέρδος και καµιά υποχρέωση. Αντί γι’ αυτά έχουµε
µια νέα ειδική υπηρεσία, ένα άλλο by pass σύστηµα, µια νέα Α.Ε.,
που θα διαχειριστεί ερήµην της τοπικής κοινωνίας την επιτάχυνσης των περιοχών αυτών.
Αντί αυτό το νοµοσχέδιο να το φέρνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας -είναι µια διαδικασία διαχείρισης πόρωντο φέρνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο µε την ειδική αυτή
υπηρεσία και τη µετάβαση Α.Ε., θα περιοριστεί να κάνει όπως
πάντα τον τροχονόµο των επενδύσεων, αντλώντας πόρους από
το Ταµείο Ανάκαµψης, το οποίο βέβαια είναι και η τελευταία µας
ευκαιρία, µπας και κάνουµε τίποτα σε αυτόν τον τόπο.
Από το 2019 και την πρώτη εξαγγελία του Πρωθυπουργού –
βιάστηκε, πρώτη επιλογή εδώ στις προγραµµατικές δηλώσεις- ή
από τη βίαιη απολιγνιτοποίηση, χωρίς σχέδιο, φτάσαµε στα
µπρος πίσω του ‘21, του ‘22, όπου διαµορφώθηκε εξαιτίας αυτών
των επιλογών, το πανάκριβο ενεργειακό κόστος, που κινδυνεύει
να τινάξει στον αέρα την ίδια σας την οικονοµική πολιτική.
Τόσο επιτυχηµένος ήταν ο πολιτικός σχεδιασµό σας τότε,
άλλο τόσο είναι και σήµερα. Το ενεργειακό κόστος απασχολεί µικρούς και µεγάλους, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το ενεργειακό
κόστος, άλλωστε, κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι
διαµορφώνει τις συνθήκες ανάπτυξης. Πώς ζητάµε από τις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να έχουν ανταγωνιστικότητα, να έχουν εξαγωγές, οι ξένοι να έρθουν να επενδύσουν µε
τέτοιο υψηλό ενεργειακό κόστος που είναι το ψηλότερο στην Ευρώπη, όταν από τη µια εξαγγέλλετε το κλείσιµο όλων των µονάδων του ‘23 και από την άλλη αντικαθίσταται οι µονάδες αυτές
από µονάδες φυσικού αερίου και κλειδώνετε έτσι ένα µίγµα παραγωγής ενέργειας, που βλέπετε τα αποτελέσµατά του;
Εδώ και χρόνια γνωρίζαµε ότι το λιγνίτης έχει ηµεροµηνία
λήξης και ότι θα πρέπει να σχεδιάσουµε την επόµενη µέρα έγκαιρα. Αυτό προσπαθήσαµε και εµείς να κάνουµε µε προτάσεις,
ώστε να γίνουν όλα όπως θα έπρεπε, µε σωστό τρόπο, µε στόχους, όραµα, µε σχέδιο.
Σκοπός της δικής µας παράταξης ήταν και είναι να σχεδιάσουµε µια µετάβαση βιώσιµη για όλους και πρώτα από όλα βέβαια για τους πολίτες. Η ενεργειακή δικαιοσύνη και ενεργειακή
δηµοκρατία είναι αφετηρίες σε τέτοιες επιλογές. Ο άνθρωπος
και το περιβάλλον στο επίκεντρο. Ο µελλοντικός ενεργειακός χαρακτήρας των ελληνικών περιοχών θα έπρεπε να δίνει έµφαση
στην προώθηση ενεργειακών κοινοτήτων, στη στήριξη της αγροτικής παραγωγής. Επιδοτούµε το ντίζελ, αλλά δεν τους δίνουµε
το δικαίωµα να έχουν έσοδα ή να µειώσουν το κόστος του από
την προώθηση των ΑΠΕ και της αυτοπαραγωγής ενέργειας για
τον καθένα, για όλα τα νοικοκυριά. Και ταυτόχρονα, να αναζητηθούν και άλλες πρωτοπόρες δραστηριότητες που θα συνδέονται
µε τη νέα ψηφιακή εποχή, να αποκτήσει δηλαδή ειδικά η ευρύτερη περιοχή της δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης δύο
καρδιές, µια ενεργειακή και µια ψηφιακή.
Για εµάς είναι ξεκάθαρο ότι το παρόν νοµοσχέδιο δεν κινείται
σε αυτή την κατεύθυνση και δεν λαµβάνει υπόψη του αυτό το
πλαίσιο. Παράλληλα, παραµένουν σηµαντικές αβεβαιότητες που
θα έπρεπε να είχατε οριστικοποιήσει προτού φέρεται για ψήφιση
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αυτό το νοµοσχέδιο: την αναθεώρηση του εθνικού σχεδίου για
την ενέργεια για το κλίµα, την ψήφιση του κλιµατικού νόµου -σας
έχουµε καταθέσει µήνες πριν πρόταση, ακόµα δεν έχετε δει τις
επιλογές σας, είναι σε διαβούλευση- η απόφασή σας για ξαφνικό
θάνατο όλων των µονάδων το 2023 που ακόµα φέρεται να το
σκέφτεστε, εξαιτίας των συνθηκών που έχουν διαµορφωθεί.
Και βέβαια, ο άγνωστος χ. Γνωρίζετε, κύριε Καιρίδη, ότι
έχουµε επενδύσει 1 δισεκατοµµύριο και στην Πτολεµαΐδα 5; Δύο
χρόνια ρωτάµε τι θα κάνετε µε αυτή τη µονάδα; Πάνω από 1 δισεκατοµµύριο έχει κοστίσει στο ελληνικό δηµόσιο. Και αυτό ανοικτό και σε αυτό αβεβαιότητα.
Και το λέω αυτό διότι επιλέγετε να προχωρήσετε µε δικό σας
σχέδιο χωρίς τη συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών και απορρίπτετε κάθε πρόταση η οποία σας παρουσιάζετε.
Τα έχω πει και στην επιτροπή για τα µπρος πίσω της απόφασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Έχουµε συζητήσει µε
τους φορείς για το πώς οι ίδιοι οι δήµαρχοι και η τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής αντιµετωπίζουν τη διαβούλευση, την οποία
εσείς έχετε επιλέξει. Έρχεστε λοιπόν και επιβάλλετε τις δικές
σας επιλογές µε τις τοπικές κοινωνίες στο περιθώριο.
Φέρνετε λύσεις των ειδικών, όπως το αντιλαµβάνεστε, λύσεις
απέξω και από πάνω. Χωρίς την τοπική συνδιαµόρφωση χωρίς
τη συναίνεση δεν πρόκειται να έχουµε αποτέλεσµα. Συµβαίνει
βέβαια µε την ίδια επιλογή και όπου πάνε να γίνουν νέες επενδύσεις, που εξανίσταται ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας γιατί
οι πολίτες δεν αποδέχονται τα τόσο καθαρά πράγµατα που σχεδιάζετε. Διότι κανείς δεν γνωρίζει πού βάζουµε ανεµογεννήτριες,
γιατί τις βάζουµε, ποιο είναι το χωροταξικό σχέδιο.
Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουµε ότι εδώ µιλάµε για µια
βίαιη αλλαγή της ζωής των ανθρώπων στη δυτική Μακεδονία.
Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, όπως είπα και στην επιτροπή, που
σχεδιάζει τα τελευταία σαράντα χρόνια τη ζωή του, που στήνεται
οικονοµικά, που σπουδάζει τα παιδιά του σύµφωνα µε το µοντέλο
που υπάρχει στην περιοχή, να του ζητάµε να αλλάξει σήµερα
χωρίς να τον στηρίζουµε, χωρίς να του δείχνουµε τον τρόπο,
χωρίς να τον επιµορφώνουµε; Απλά παρουσιάζουµε σχέδια και
λέµε «υπάρχουν πόροι που εξασφαλίζουν την υλοποίησή τους».
Ωραία λόγια, κακός σχεδιασµός, κακή εκτέλεση και για µια
ακόµη φορά µηδέν αποτέλεσµα προβλέπω.
Κάνετε λοιπόν µέγκα φωτοβολταϊκά πάρκα στην περιοχή
χωρίς να συµµετέχουν οι κάτοικοι. Γιατί δεν τους επιδοτούµε ή
δεν τους χρηµατοδοτούµε µε τους ίδιους κανόνες, ώστε να κάνουν ενεργειακή κοινότητα και οι άνθρωποι που χάνουν τη δουλειά τους να συµµετέχουν σε µία από αυτές τις επενδύσεις; Είχα
ακούσει τον κ. Μαύρο εδώ των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
που µιλούσε για µετοχοποίηση και συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών. Γιατί όχι ενεργειακή κοινότητα; Τι φοβάστε;
Στο Κίνηµα Αλλαγής έχουµε καταθέσει λεπτοµερείς προτάσεις
κι έχουµε µιλήσει από πολύ νωρίς για το κόστος µιας σταδιακής
και ισορροπηµένης ενεργειακής µετάβασης. Έχουµε πρώτοι µιλήσει για τη ρήτρα βιώσιµης µετάβασης σχετικά µε την απόσυρση των µονάδων. Ήµασταν επίσης οι πρώτοι και οι µόνοι που
από το 2018 στην πρότασή µας «Ενεργειακό διαβατήριο για το
µέλλον», όπως το είχαµε ονοµάσει, µιλήσαµε µε αριθµούς.
Εκτιµήσαµε ότι θα χρειαστούν περίπου 300 εκατοµµύρια σε
ετήσια βάση για τα επόµενα δεκαπέντε χρόνια, µε έµφαση την
Πτολεµαΐδα, την Κοζάνη και τη Μεγαλόπολη, ώστε να είναι δυνατή πραγµατικά η αλλαγή της οικονοµικής δραστηριότητας, να
είναι δυνατή η διατήρηση του ενεργειακού χαρακτήρα των περιοχών αυτών και να διαφυλαχθεί η κοινωνική συνοχή.
Σήµερα έχοντας να αντιµετωπίσουµε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση της τριπλής κρίσης, της οικονοµικής, της κλιµατικής και της υγειονοµικής, αλλά και µετά τις τοποθετήσεις
των περιφερειακών συµβουλίων, χρειάζονται αλλαγές και προσαρµογές στα νέα δεδοµένα.
Χρειάζεται πνεύµα συνεργασίας και όχι επιβολή λύσεων αρίστων από πάνω. Χρειάζονται ξεκάθαρες απαντήσεις στις αγωνίες
και τους προβληµατισµούς των κατοίκων και των εργαζοµένων
στις περιοχές αυτές. Πώς είναι δυνατόν να είµαστε έτοιµοι µέσα
σε έναν χρόνο και το 2023, όπως λέει, να κατέβει ο διακόπτης
όλων των µονάδων;
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Τι απαντάτε για την ασφάλεια εφοδιασµού της χώρας; Τι απαντάτε για την πλήρη εξάρτηση από το εισαγόµενο καύσιµο βάσης,
το φυσικό αέριο, στο οποίο δένεται το ενεργειακό άρµα της
χώρας και το οποίο εκτινάσσει, όπως και πριν από λίγο, το κόστος της ενέργειας µε αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονοµία
που τις βλέπουµε από τον Αύγουστο;
Και βέβαια θα τρέχει ο Πρωθυπουργός στη Ρωσία και σε άλλες
χώρες να εξασφαλίσει τέτοιες πηγές και φαίνεται η αγωνία του
οικονοµικού επιτελείου πού θα καταλήξει ο πληθωρισµός και το
κόστος ενέργειας στη σχεδιασµένη δική σας οικονοµική πολιτική.
Τι απαντάτε στις αιτιάσεις της τελικής απόφασης του περιφερειακού συµβουλίου της Δυτικής Μακεδονίας για το γεγονός ότι
καταργούνται οι ισχύοντες περιβαλλοντικοί όροι της «ΔΕΗ Α.Ε.»,
κοµβικό σηµείο των οποίων είναι η αποκατάσταση των εδαφών
των ορυχείων;
Καταστρατηγούνται οι προβλεπόµενες χρήσεις γης και αντί το
3% της έκτασης που προβλέπεται στους περιβαλλοντικούς
όρους να πηγαίνει για επενδύσεις φωτοβολταϊκών, για 2 GW δίνετε το 33% της γης.
Η υποχρέωση αποκατάστασης των εδαφών µεταβιβάζεται από
τη ΔΕΗ στο δηµόσιο χωρίς πρόβλεψη ποιος θα πληρώσει το κόστος. Κύριε Υπουργέ, αυτό πρέπει να το πείτε. Ποιος θα πληρώσει και πότε; Ποιο είναι το σχέδιο αποκατάστασης για όσες
εκτάσεις θα χειριστεί το ελληνικό δηµόσιο;
Οι νέοι περιβαλλοντικοί όροι για τα φωτοβολταϊκά των 2 GW
εκδόθηκαν, ενώ ήταν σε ισχύ άλλοι περιβαλλοντικοί όροι και µε
το παρόν νοµοσχέδιο µάλιστα, αυτή η πρωτοφανής για τα ευρωπαϊκά και εθνικά δεδοµένα πρακτική νοµιµοποιείται εκ των υστέρων. Και βέβαια η αποκατάσταση των εδαφών, ακόµη και αν
είχαµε τα χρήµατα και τους πόρους, απαιτεί πάνω από δεκαπέντε χρόνια.
Παραχωρείτε µε το νοµοσχέδιο δικαιώµατα χωροταξίας, ορισµού χρήσεων γης και πολεοδοµικών ρυθµίσεων που αποτελούν
δικαιοδοσία του κράτους σε δύο ανώνυµες εταιρείες, στη «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και τη «ΔΕΗ Α.Ε.».
Το ευρωπαϊκό και εθνικά κατοχυρωµένο δικαίωµα της διαβούλευσης για τη συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών στις αποφάσεις
αυτές, µε συντεταγµένο και θεσµικά κατοχυρωµένο τρόπο το καταργείτε. Δηµιουργείτε µια υπερσυγκεντρωτική δοµή σχεδιασµού και διαχείρισης, αποκοµµένη από την περιφέρεια και τους
θεσµικούς φορείς.
Όλα αυτά χρειάζονται, κύριε Υπουργέ, ξεκάθαρες απαντήσεις
γιατί και µε ποιον στόχο τα κάνετε όλα αυτά.
Και θέλω να επιµείνω στο θέµα της αποκατάστασης των εκτάσεων και στο πώς αυτές διαµοιράζονται. Στο Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης προβλέπονται µόνο 242 εκατοµµύρια ευρώ για
αποκαταστάσεις, ποσό που αφορά την αποκατάσταση στα
εδάφη που θα κρατήσει η «ΔΕΗ Α.Ε.». Και άλλο δωράκι.
Ταυτόχρονα και το Ταµείο Ανάκαµψης µε διαθέσιµα περίπου
6 δισεκατοµµύρια ευρώ για πράσινες δράσεις δεν έχει καµµία,
µα καµµία πρόβλεψη, ούτε ένα ευρώ, για αποκαταστάσεις στη
δυτική Μακεδονία. Απαντήστε µας γιατί.
Η «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», στην οποία η γη θα µεταβιβαστεί, δεν
προβλέπεται µε το παρόν σχέδιο νόµου να αναλαµβάνει την αποκατάσταση των εδαφών. Άρα η υποχρέωση φεύγει από τη ΔΕΗ
στο κράτος χωρίς χρηµατοδότηση και βέβαια, όταν λέµε κράτος
χωρίς χρηµατοδότηση και χωρίς πρόγραµµα, στους φορολογούµενους Έλληνες πολίτες συνολικά.
Και σας είπα και το παράδειγµα. Πώς είναι δυνατόν ο εταίρος
της ΔΕΗ, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και η γερµανική RWE,
ενώ στη Γερµανία της απαγορεύεται να κάνει επενδύσεις φωτοβολταϊκών στα ορυχεία, για να δοθούν σε αναπτυξιακές διαδικασίες παραγωγής, στην Ελλάδα βρίσκει τον τρόπο να εκτελέσει
εδώ τις όποιες επιλογές της;
Φέρνω παράδειγµα από τη Γερµανία από τη µια πλευρά και
από την άλλη, το θετικό της ενεργειακής δηµοκρατίας και το πώς
η αποκεντρωµένη παραγωγή ενέργειας και αυτοκατανάλωσης
κατέχει ένα τεράστιο, σηµαντικό ποσοστό στο µίγµα παραγωγής
ενέργειας. Γιατί δεν το κάνουµε εδώ; Κανείς δεν απαντά. Το βάζουµε διαρκώς σε κάθε τοποθέτησή µας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας έχουµε προτείνει τα τελευταία δύο χρόνια αλλεπάλληλα
στις συζητήσεις που κάνουµε για το πρόβληµα αυτό ρήτρα βιώσιµης µετάβασης για οµαλή και σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων. Τι σηµαίνει αυτό; Όσο από το ΑΕΠ χάνω
τραβώντας µια µονάδα, ανεξάρτητα από το ενεργειακό µίγµα για
την τοπική οικονοµία, το αντικαθιστώ µε συγκεκριµένα µέτρααναπτυξιακές επιλογές στην περιοχή. Βλέπω αν δουλεύει, πάω
στο επόµενο.
Ρήτρα βιώσιµης µετάβασης θα πρέπει να έχει κάθε έργο µε
µετρήσιµα αποτελέσµατα για τις κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η ρήτρα αυτή πρέπει να είναι απόλυτα
συµβατή και µε την ευρωπαϊκή αρχή της µη πρόκλησης σηµαντικής βλάβης στο περιβάλλον που αυτό είναι ένα από τα κριτήρια
χρηµατοδότησης του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.
Διατήρηση, επίσης σας προτείναµε, του ενεργειακού brand
name των περιοχών µε νέο περιεχόµενο, διασφάλιση της τηλεθέρµανσης των πόλεων, πλήρη αποκατάσταση των εδαφών και
περιβαλλοντική αποκατάσταση των τοπίων. Αυτά ήταν τα κρίσιµα
σηµεία που επί δύο χρόνια διαρκώς από το Βήµα της Βουλής και
σε κάθε διαδικασία συζήτησης αναπτύσσουµε. Μόνο έτσι οι περιοχές αυτές θα µπορέσουν να παραµείνουν κοινωνικά δυναµικές και να αντέξουν τη βίαιη αλλαγή της ζωής τους οι κάτοικοι.
Και βέβαια το πιο σηµαντικό ίσως που θα έπρεπε να περιλαµβάνει ένα τέτοιο νοµοσχέδιο είναι µια ειδική αναφορά παράδειγµα για τις ενεργειακές κοινότητες και δέσµευση ηλεκτρικού
χώρου στην περιοχή, ενεργειακές κοινότητες που µπορούν να
συµµετέχουν οι ΟΤΑ, φορείς δηµοσίου και άλλες συλλογικότητες
και κάτοικοι, µε δέσµευση συγκεκριµένου ηλεκτρικού χώρου 150
MW και έκταση µέσα στα ορυχεία, ώστε να φανεί αν µπορούν ή
δεν µπορούν και τι αποτέλεσµα έχει µια τέτοια πολιτική.
Είναι σηµαντικό επίσης να αναφέρω τη δραµατική κατάσταση
της κοινότητας Ακρινής του Δήµου Κοζάνης, που αντί να εφαρµοστεί ο νόµος για τη µετεγκατάσταση, που ψηφίσαµε εδώ το
2011, οι άνθρωποι εκεί, αντί για µετεγκατάσταση, βλέπουν να
τους περικυκλώνουν τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα σε εκτάσεις
που στους περιβαλλοντικούς όρους προβλεπόταν η αγροτική γη.
Τι λέµε σε αυτούς τους κατοίκους; Τους παραµυθιάζαµε µε τόσα
χρόνια να µην στεναχωριούνται, ότι θα κάναµε έναν πρότυπο,
σύγχρονο οικισµό, ότι οι εκτάσεις θα τους ξαναδοθούν πίσω για
αγροτική δραστηριότητα. Και τώρα τι; Τεράστια φωτοβολταϊκά
πάρκα κι ούτε καν µετεγκατάσταση. Ο οικισµός χάνει τον ζωτικό
του χώρο και ταυτόχρονα δεν µετεγκαθίσταται. Και περιµένετε
κοινωνική συναίνεση σε οποιαδήποτε επιλογή κάνουµε σε αυτήν
τη χώρα;
Έρχοµαι τώρα στα άρθρα 17, 18 και 19 του νοµοσχεδίου, που
κινούνται στην κατεύθυνση δηµιουργίας υπεραξίας στις ζώνες
απολιγνιτοποίησης προς όφελος της ΔΕΗ. Κι άλλο δωράκι. Ειδικότερα, καθίσταται βασικός ρυθµιστής η ΔΕΗ για την εκπόνηση
ειδικών πολεοδοµικών σχεδίων στις ζώνες απολιγνιτοποίησης.
Εξαιρετική αρµοδιότητα στην ανανεωµένη µετοχικά ΔΕΗ. Με δεδοµένο ότι οι ζώνες απολιγνιτοποίησης βρίσκονται στις περιοχές
εκτός σχεδίου και µε τη συγκυρία ότι µέρος της έκτασης γης
ανήκει στη ΔΕΗ, µεταφέρουν την αρµοδιότητα εκπόνησης ειδικών πολεοδοµικών σχεδίων στη ΔΕΗ, χωρίς να έχουν λόγο οι τοπικές κοινωνίες και οι δήµοι για το τι πρόκειται να γίνει εκεί.
Καινούργια ήθη και έθιµα.
Δηµιουργούνται έτσι οι χωρικές προϋποθέσεις για τη ΔΕΗ να
φτιάξει µικρές πόλεις σε περιοχές που δεν υπάρχουν σήµερα
παρά βιοµηχανικές εγκαταστάσεις σε ορυχεία λιγνίτη. Οι δήµοι
δεν έχουν λόγο, οι κοινωνίες δεν έχουν λόγο. Αρµοδιότητα έχει
η ΔΕΗ, αρµοδιότητα έχει το ΥΠΕΝ και αντί στις περιοχές αυτές,
στις αποκαταστάσεις, να ανταποδώσουµε µε περιβαλλοντικά
πάρκα, πάρκα πρασίνου, πάρκα βιοποικιλότητας, χώρους περιπάτου, αθλητικά πάρκα, µόνο ασάφεια και νέοι παίκτες που σχεδιάζουν γι’ αυτούς, χωρίς αυτούς.
Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας ότι η κλιµατικά
ουδέτερη οικονοµία που φιλοδοξούµε να φέρουµε µε την απολιγνιτοποίηση δεν είναι µια πολιτικά ουδέτερη πορεία. Πρέπει να
έχει ξεκάθαρο προοδευτικό πρόσηµο µε τον πολίτη στο επίκεντρο να συνδιαµορφώνει τις πολιτικές αυτές. Το µεγάλο ζητούµενο για µας είναι η δίκαιη µετάβαση να γίνει πράσινα, µε
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προώθηση των ΑΠΕ, αλλά και κοινωνικά δίκαια. Δεν αρκεί να βάζουµε απλά φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους. Οι φιλόδοξοι στόχοι πρέπει επίσης να συνοδεύονται από ριζικές
ανακατευθύνσεις πόρων και να διέπονται από κοινωνική και γεωγραφική δικαιοσύνη.
Το νοµοσχέδιο που µας παρουσιάζετε σήµερα δεν διασφαλίζει
όµως αυτές τις προϋποθέσεις και γι’ αυτό έχουµε δηλώσει και
στην Επιτροπή ότι το καταψηφίζουµε. Το νοµοσχέδιο αυτό φέρνει µια πράσινη και επικερδή µετάβαση για τους λίγους και µια
άδικη µετάβαση για τους πολλούς κι ένα δυστυχώς αυξηµένο
ενεργειακό κόστος, που το πληρώνουν όλοι οι Έλληνες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει τώρα
εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος ο συνάδελφος κ. Ιωάννης Δελής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ο τίτλος του σηµερινού νοµοσχεδίου, που χαρακτηρίζει ως δίκαιη τη µετάβαση των περιοχών της δυτικής Μακεδονίας και της
Μεγαλόπολης σε µια άλλη οικονοµική και παραγωγική βάση, δεν
έχει καµµία απολύτως σχέση µε την πραγµατικότητα, καµµία.
Εδώ να πούµε βέβαια ότι αυτή η µετάβαση ήδη ξεκίνησε και
µάλιστα αναµένεται να ολοκληρωθεί, και σύντοµα, το επόµενο
διάστηµα. Πρόκειται όµως για µια µετάβαση των επιχειρηµατικών
οµίλων της πράσινης ενέργειας. Πρόκειται για τη γρήγορη µετάβαση αυτών των πράσινων αρπακτικών σε ένα καινούργιο πεδίο
επενδύσεων, το οποίο τους υπόσχεται µεγάλα, τεράστια επιχειρηµατικά κέρδη.
Αλλά δεν είναι µόνο ότι αυτή η κερδοφόρα µετάβαση των οµίλων στις πράσινες µπίζνες γίνεται µε την ολόπλευρη και αµέριστη βοήθεια του ίδιου του αστικού κράτους. Αυτή ακριβώς είναι
βέβαια και η ουσία όλου του σηµερινού νοµοσχεδίου και να µην
ξεχνάµε επίσης και εκείνα τα δισεκατοµµύρια του Ταµείου Ανάκαµψης, τα µισά από τα οποία και παραπάνω πάλι στις πράσινες
τσέπες του κεφαλαίου θα καταλήξουν. Είναι και κάτι επιπλέον
ακόµα. Είναι και το ότι αυτά τα µεγάλα επιχειρηµατικά κέρδη θα
συσσωρεύονται και µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου παρακαλώ, µε κείνα τα λογής-λογής πράσινα τέλη, µε τα οποία χαρατσώνει τα λαϊκά νοικοκυριά το ίδιο το κράτος.
Την ίδια στιγµή, ταυτόχρονα, στην περιοχή της Κοζάνης, της
Φλώρινας και της Μεγαλόπολης γίνεται και µια άλλη µετάβαση, η
µετάβαση των χιλιάδων εργαζοµένων στην και γύρω από την λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή, η µετάβαση των λαϊκών νοικοκυριών
αυτών των περιοχών µαζί µε τους µικροµαγαζάτορες, τους αυτοαπασχολούµενους και τους µικρούς επαγγελµατίες. Η µετάβαση
όλων αυτών όµως δεν έχει προορισµό τα κέρδη, αλλά τον σκληρό
κόσµο της ανεργίας, της ανέχειας, της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας. Ο περιφερειάρχης της δυτικής Μακεδονίας µίλησε για
είκοσι χιλιάδες επιπλέον ανέργους και για 1,5 δισεκατοµµύρια χαµένο εισόδηµα. Μαζί τους και όλος ο υπόλοιπος ελληνικός λαός,
που ζει ήδη κι αυτός τη δική του µετάβαση στον δύσκολο κόσµο
της ενεργειακής φτώχειας µε το πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύµα.
Είναι δυνατόν όλο αυτό να το αποκαλείς δίκαιη µετάβαση; Πρόκειται για µια απολύτως ταξική µετάβαση και επειδή είναι ταξική
ακριβώς γι’ αυτό είναι και πέρα για πέρα άδικη για τον λαό. Το δίκαιη που λέτε δεν αφορά λοιπόν τον λαό, αλλά τη δίκαιη µοιρασιά
µάλλον ανάµεσα στους µονοπωλιακούς οµίλους όλης αυτής της
µεγάλης πίτας των 7 δισεκατοµµυρίων, τα οποία φέρνει µαζί της
αυτή η αναπτυξιακή µετάβαση. Δίκαιη τώρα; Εντάξει, όσο µπορεί
να γίνει δίκαιη µια τέτοια µοιρασιά, καθώς όλοι ξέρουν πόσο άγρια
τσακώνονται οι λύκοι και τα τσακάλια για τη λεία τους.
Και τι νοµίζετε δηλαδή εκεί στην Κυβέρνηση; Ότι επειδή θυµηθήκατε τώρα µε την απολιγνιτοποίηση να ξανασερβίρετε
εκείνο το παλιό, κάλπικο σύνθηµα του ΣΥΡΙΖΑ περί δίκαιης ανάπτυξης ότι θα το χάψει ο λαός; Μα η ίδια η πραγµατικότητα, η
πεισµατάρα, δείχνει κάθε µέρα ότι ποτέ και πουθενά δεν µπορεί
µια καπιταλιστική ανάπτυξη να είναι δίκαιη για έναν πάρα πολύ
απλό λόγο: Ανάπτυξη καπιταλιστική σηµαίνει µόνο ανάπτυξη κερδών και αυτό δεν µπορεί να γίνει, ξέρετε, χωρίς την εκµετάλλευση των εργαζοµένων και όλου του λαού.
Έρχεστε λοιπόν τώρα εδώ όλοι µαζί, Νέα Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ,
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ΚΙΝΑΛ και από κοντά και τα υπόλοιπα αστικά κόµµατα, και παρουσιάζετε αυτήν τη µετάβαση της απολιγνιτοποίησης ως µια
περίπου φυσική, υποχρεωτική διαδικασία για τη σωτηρία δήθεν
του περιβάλλοντος, αντί να πείτε την αλήθεια, ότι δηλαδή αποτελεί εξειδίκευση και εφαρµογή της κεντρικής πολιτικής επιλογής του κεφαλαίου για να βρει διέξοδο κερδοφορίας. Θα
µιλήσουµε όµως παρακάτω γι’ αυτό.
Γιατί όµως παρουσιάζετε την πραγµατικότητα αντεστραµµένη;
Τι προσπαθείτε να κρύψετε όλοι σας; Κατ’ αρχάς τις δικές σας
ευθύνες. Διότι έχετε τεράστιες ευθύνες, όλοι εσείς και τα κόµµατά σας, που εδώ και τριάντα τουλάχιστον χρόνια συµφωνήσατε, στηρίξατε και εφαρµόσατε πιστά την πολιτική της
λεγόµενης απελευθέρωσης στην ενέργεια, όπως αυτή σχεδιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτή λοιπόν η κοινή σας πολιτική γραµµή στην ενέργεια είναι
που οδήγησε στη «ΔΕΗ Α.Ε.» και στα υπόλοιπα ιδιωτικά παράσιτα-εταιρείες της ηλεκτρικής ενέργειας µε το πανάκριβο για τον
λαό ηλεκτρικό ρεύµα. Κι αυτή η πολιτική σας είναι που αποτελεί
και τώρα τη µήτρα για τις σηµερινές αρνητικές και πάλι αρνητικές για τον λαό εξελίξεις, τις οποίες φέρνει η απολιγνιτοποίηση.
Κι όσο κι αν προσπαθείτε να χρυσώσετε ή µάλλον να πρασινίσετε
το χάπι της απολιγνιτοποίησης, µε πράσινη ανάπτυξη και άλλα
τέτοια πράσινα άλογα, το δηλητήριο που δίνετε στον λαό, ό,τι
και να κάνετε, µέλι πάντως δεν µπορείτε να το κάνετε.
Και όσες ενεργειακές κοινότητες κι αν προβάλλετε εσείς εκεί
του ΣΥΡΙΖΑ και διάφοροι άλλοι, δήθεν εναλλακτικοί, ενεργειακές
κοινότητες σε ποιον γαλαξία αλήθεια; Μήπως στον ανύπαρκτο
γαλαξία του ανθρώπινου καπιταλισµού; Το κάνετε µόνο και µόνο
για να γίνει ο λαός συνένοχος στην ίδια του τη σφαγή µε το να
γίνει έµπορος ενέργειας, όπως λέτε, και πού παρακαλώ; Δίπλα
και ανάµεσα στους µεγαλοκαρχαρίες της ενέργειας.
Ας γυρίσουµε, όµως και ας σκεφτούµε λίγο πιο βαθιά τις πράσινες επιλογές και τα πράσινα προγράµµατα του κεφαλαίου.
Πώς εξηγείται, λοιπόν, όλος αυτός ο ξαφνικός έρωτας και το
φλογερό ενδιαφέρον των καπιταλιστών για το περιβάλλον; Τι
έπαθαν ξαφνικά; Μήπως κάποια κρίση συνείδησης για τις ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές καταστροφές που προκάλεσαν και
εξακολουθούν να προκαλούν αυτοί και το σύστηµά τους, καίγοντας δάση, καταστρέφοντας λίµνες, ποτάµια και ωκεανούς για τα
κέρδη τους; Τίποτα τέτοιο. Αυτά, άλλωστε, ξέρουν µια χαρά να
τα τακτοποιούν µε κάτι ΜΚΟ που στήνουν, όπως έκαναν από
τους πρώτους-πρώτους, µάλιστα, οι Έλληνες εφοπλιστές µε µια
τέτοια ΜΚΟ για τη σωτηρία, όπως είπαν, της θάλασσας. Ποιοι;
Οι µεγαλύτεροι ρυπαντές της.
Να το πούµε καθαρά εδώ. Όλος αυτός ο πράσινος οίστρος
των καπιταλιστών δεν είναι ούτε αναίτιος ούτε µόνο θεωρητικός.
Στην πραγµατικότητα, όλο αυτό το πράσινο αφήγηµα αποτελεί
ένα βολικότατο πρόσχηµα και µια εξαιρετική δικαιολογία των καπιταλιστών. Προσοχή, όµως: Με τη νέα Πράσινη Συµφωνία δεν
επιχειρείται καµιά διάσωση του περιβάλλοντος, για το οποίο,
όπως βλέπουµε κάθε µέρα, οι ίδιοι οι καπιταλιστές και το κράτος
τους δεν δίνουν δυάρα τσακιστή.
Με τη νέα Πράσινη Συµφωνία επιχειρείται µε µια γιγαντιαίων
διαστάσεων επιχείρηση-χρηµατοδότηση η διαχείριση ενός άλλου
προβλήµατος, του προβλήµατος της υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου διεθνώς, αλλά και στη χώρα µας. Αυτό υπηρετεί και η
εκλογή Μπάιντεν στις Ηνωµένες Πολιτείες. Το ίδιο υπηρετεί και
η ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία. Το ίδιο υπηρετεί, φυσικά και η
πολιτική όλων σας στη χώρα µας, που προωθείτε και υµνείτε
αυτό το σχέδιο.
Με λίγα λόγια, το σηµερινό Green Deal προσπαθεί να διαχειριστεί το ίδιο πρόβληµα µε αυτό που επιχείρησε να αντιµετωπίσει
το προηγούµενο new deal έναν αιώνα πιο πριν, το πρόβληµα της
υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου, αφού σε πολλούς κλάδους της
διεθνούς καπιταλιστικής οικονοµίας λιµνάζουν κεφάλαια που δεν
µπορούν να επενδυθούν κερδοφόρα και µας οδηγούν στις κρίσεις του 2008, του 2020 κ.λπ.. Και για να δηµιουργηθούν, όπως
βλέπετε, νέες ευκαιρίες, να διαµορφωθεί κερδοφόρο πεδίο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να απαξιωθεί, να καταστραφεί ένα
τµήµα του υπάρχοντος κεφαλαίου.
Ε, λοιπόν, αυτόν ακριβώς τον στόχο υπηρετεί σήµερα το κλεί-
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σιµο των λιγνιτικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής, όπως και η
απόσυρση των αεροπλάνων και όλων των οχηµάτων που κινούνται µε τα παραδοσιακά καύσιµα, δηλαδή τη βενζίνη και το πετρέλαιο.
Γι’ αυτό και παρά τις κοκοροµαχίες σας, Νέα Δηµοκρατία ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, διαγκωνίζεστε και ανταγωνίζεστε µεταξύ σας για
το ποιος µπορεί καλύτερα, ταχύτερα, αποτελεσµατικότερα να
προχωρήσει την απολιγνιτοποίηση, για την οποία και συµφωνείτε
απόλυτα. Άλλοι µεν, όπως η Νέα Δηµοκρατία, θέλετε να γίνει στα
γρήγορα και άλλοι, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το θέλετε να γίνει λιγότερο
βίαια, πιο προσεκτικά, µε περισσότερη κοινωνική συναίνεση.
Στην ποδιά του κεφαλαίου, λοιπόν, βλέπουµε να σφάζονται παλικάρια και να µαλώνουν κόµµατα για το ποιος µπορεί να αποτελειώσει µια ώρα αρχύτερα τη λιγνιτοπαραγωγή, προκειµένου να
βρουν επενδυτικό χώρο οι όµιλοι των ΑΠΕ, για να έχουν πολλαπλάσια κέρδη -εγγυηµένα, όπως είπαµε- από το κράτος.
Για να το περάσετε, όµως, όλο αυτό στον λαό, χρειάζεστε και
επιχειρήµατα. Εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος, επικαλείστε όλοι σας και το υψηλό κόστος της ηλεκτροπαραγωγής
από τον λιγνίτη.
Για σταθείτε, όµως! Όλοι σας γνωρίζετε ότι ο λιγνίτης, που
αφθονεί στη χώρα µας και µάλιστα, είναι και εξαιρετικής ποιότητας, παράγει ρεύµα πολύ φθηνά, µε ένα φυσικό κόστος τρειςτέσσερις φορές µικρότερο από τις ΑΠΕ. Τότε, λοιπόν, πώς αυτός
εµφανίζεται πιο ακριβός; Μα, επειδή τον φορτώνετε µε τα υπέρογκα τέλη ρύπων, τον φορτώνετε µε το κόστος του διοξειδίου
του άνθρακα, το οποίο µάλιστα κόστος το υπολογίζετε εντελώς
αυθαίρετα και σε εκείνο πάντα το επίπεδο που χρειάζεται, ώστε
να φαίνεται ασύµφορη η λιγνιτοπαραγωγή.
Πρόκειται για τα γνωστά πανάκριβα πράσινα τέλη που πληρώνει ο λαός µε τους λογαριασµούς ρεύµατος και τα οποία φυσικά
ενθυλακώνουν τα πράσινα αρπακτικά της ενέργειας.
Όσοι, λοιπόν, επικαλείστε το αυξηµένο κόστος της λιγνιτικής
παραγωγής κρύβετε ότι αυτό το κόστος είναι απολύτως τεχνητό
και ότι αυτό εκτοξεύεται µέσα από το εµπόριο ρύπων και τα αυξανόµενα όρια διοξειδίου του άνθρακα που επιβάλλονται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους διεθνείς ανταγωνισµούς, που
λυσσοµανούν.
Κρύβετε, όµως και κάτι άλλο. Κρύβετε ότι σήµερα, µε βάση
την εξέλιξη της επιστήµης και της τεχνολογίας, η παραγωγή ηλεκτρισµού από τον λιγνίτη µπορεί και να αφήνει ένα ελάχιστο µόνο
περιβαλλοντικό αποτύπωµα και ταυτόχρονα, να έχει και µικρό
κόστος παραγωγής. Τέτοια περίπτωση ακριβώς αποτελεί ίσως η
πιο υπερσύγχρονη µονάδα στην Ευρώπη, ο ΑΗΣ Πτολεµαΐδας 5,
αξίας 1,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ο οποίος τελειώνει οσονούπω,
ο οποίος πληρώθηκε µε χρήµατα του λαού και ο οποίος µε τη λεγόµενη µετάβαση της απολιγνιτοποίησης, από το 2028 και µετά
οδηγείται κατά πάσα πιθανότητα στην αλλαγή χρήσης καυσίµου,
σε κάθε περίπτωση όµως εισαγόµενου, κάτι βέβαια που, όπως
καταλαβαίνετε, αυξάνει κατακόρυφα την ενεργειακή εξάρτηση
της χώρας µας.
Όσο για τα επιχειρήµατά σας περί της προστασίας του περιβάλλοντος -που, όντως, χρειάζεται προστασία διαρκή και φροντίδα συνεχή- είναι επιχειρήµατα βαθιά υποκριτικά. Και δεν είναι
µόνο ότι αυτά είναι αταξικά, ώστε να πιάνονται και να εγκλωβίζονται στα δίχτυα τους ζωντανές λαϊκές δυνάµεις που έχουν µια
αληθινή έγνοια για το περιβάλλον, αλλά είναι και απατηλά, αφού
λένε ότι η σωτηρία του περιβάλλοντος περνάει µέσα από την καπιταλιστική ανάπτυξη, την πράσινη.
Δεν υπάρχει µεγαλύτερο ψέµα! Η καπιταλιστική ανάπτυξη,
όποια και να είναι, µόνο το περιβάλλον δεν προστατεύει. Και εδώ
θέλει πολύ θράσος, αλήθεια, να εµφανίζεις την καρκινογόνα
καύση των σκουπιδιών ως µια φιλοπεριβαλλοντική, τάχα, πράσινη πολιτική διαχείρισης των απορριµµάτων. Και θέλει ακόµα
µεγαλύτερο θράσος αυτή την καρκινογόνα καύση των σκουπιδιών να την προορίζετε για ποιους, αλήθεια; Να την προορίζετε
για τον λαό της δυτικής Μακεδονίας, ως εναλλακτική πρόταση
στην καύση του λιγνίτη και όλο αυτό να το προβάλλετε στο
όνοµα της προστασίας του περιβάλλοντος, κάνοντας και περιβαλλοντικά κηρύγµατα εδώ.
Και εκεί που το θράσος σας γίνεται πραγµατικά απύθµενο είναι
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όταν ετοιµάζεστε να λειτουργήσετε, πάλι στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης, χωµατερή αµιάντου -ναι, χωµατερή αµιάντουπού, παρακαλώ; Στο Ζιδάνι, στα Σέρβια της Κοζάνης, στις όχθες
δηλαδή της λίµνης Πολυφύτου. Αυτό το λέτε προστασία του περιβάλλοντος; Μας δουλεύετε;
Αυτή είναι, όµως, η πράσινή σας ανάπτυξη. Μαύρη και άραχνη
και πολύ-πολύ επικίνδυνη. Η πράσινη ανάπτυξη, όµως, θέλει και
άλλα τέτοια. Θέλει χώρο, πολύ χώρο, για να αναπτύσσονται τα
µεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα στη δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη και µάλιστα, σε γη υψηλής αγροτικής παραγωγικότητας, καταστρέφοντάς την στην ουσία και γι’ αυτό χρειάζονται
µεταβολές στις χρήσεις γης.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο περιέχει πάρα πολλές διατάξεις πολεοδοµικές και χρήσεων γης για τα εκατοντάδες χιλιάδες στρέµµατα των ζωνών απολιγνιτοποίησης. Παραχωρείτε, µάλιστα και
σε µια ιδιωτική πολυµετοχική εταιρεία, όπως είναι πια η «ΔΕΗ
Α.Ε.» -άκουσον, άκουσον!- το δικαίωµα της ιδιωτικής πολεοδόµησης και του ιδιωτικού χωρικού σχεδιασµού, για να έχει τα
χέρια της εντελώς λυµένα και ασύδοτα και να γίνει ο µεγαλύτερος επενδυτής φωτοβολταϊκών πάρκων χιλιάδων στρεµµάτων
στην περιοχή αυτή.
Επιτρέπετε, όµως, την ίδια ώρα ή µάλλον, διευκολύνετε καλύτερα αυτή την ιδιωτική πλέον ανώνυµη εταιρεία της ΔΕΗ να γράφει στα παλιά παπούτσια των µετόχων της τις δικές της βαριές
υποχρεώσεις για τις µετεγκαταστάσεις οικισµών, όπως η Μαυροπηγή, οι Ανάργυροι, η Ποντοκώµη, η Ακρινή και άλλες.
Μεθοδεύετε, επίσης, µέσα από διαδηµοτικές επιχειρήσεις που
προβλέπετε την κατακόρυφη αύξηση των τιµών της τηλεθέρµανσης, που ήδη έχει ακριβύνει πάρα πολύ για τον λαό της περιοχής.
Όσο για τους εργαζόµενους των έργων αυτής της δίκαιης τάχαµου αναπτυξιακής µετάβασης, όπως λέει και το κείµενο του
νοµοσχεδίου, αυτά τα έργα λαµβάνουν το κίνητρο της ταχείας
αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων. Μάλιστα. Ξέρετε
τι σηµαίνει αυτό; Επιδοτήσεις µέχρι και στο 70% των επενδύσεων, εκτεταµένη φοροασυλία, ευνοϊκοί όροι παράκαµψης περιβαλλοντικών δεσµεύσεων στο όνοµα πάντα –όλα κι όλα- της
προστασίας του περιβάλλοντος.
Αυτές οι επενδύσεις, όµως, φέρνουν και άλλα «δώρα» φαρµακερά στην εργατική τάξη, κάτι εργασιακές σχέσεις-λάστιχο, κάτι
µισθούς πείνας και φτώχειας, δεκάωρα αντί για οκτάωρο, ελευθερία απολύσεων, εργολαβικά σκλαβοπάζαρα, περιορισµό µέχρις εξαφανίσεως του δικαιώµατος της απεργίας, εργοδοτική
ασυδοσία, χώρους δουλειάς - κάτεργα, χωρίς κανένα µέτρο υγιεινής και ασφάλειας. Αλλά τι κάθοµαι και σας λέω τώρα; Μήπως
δεν τα ξέρετε όλα αυτά; Εσείς δεν είστε όλοι σας που τα ψηφίσατε, κάποτε χώρια και κάποτε όλοι µαζί µε τα µνηµόνια και τώρα
εφαρµόζονται;
Κλείνοντας, η πρόταση του ΚΚΕ για όλα αυτά είναι η εξής: Η
ενέργεια δεν θα είναι πλέον εµπόρευµα και ο ενεργειακός κεντρικός σχεδιασµός θα αξιοποιεί το σύνολο των ενεργειακών
πηγών, µε στόχο τη συνδυασµένη ικανοποίηση όλων των λαϊκών
αναγκών. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ανάπτυξη µεγάλων υδροηλεκτρικών σταθµών. Αυτή δεν είναι πράσινη ενέργεια; Δεν λέτε
τίποτα γι’ αυτούς. Επίσης, ανάπτυξη σύγχρονων λιγνιτικών σταθµών µε τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον, χωροθέτηση επιτέλους αιολικών πάρκων, ώστε να αποφεύγεται ο υπερκορεσµός
σε ορισµένες περιοχές και η περιβαλλοντική υποβάθµιση, προσανατολισµός στην αξιοποίηση του φυσικού αερίου προς οικιακή
χρήση και όχι για ηλεκτροπαραγωγή, µε στόχο την εξοικονόµηση
ενέργειας, αξιοποίηση της επιστηµονικής έρευνας ώστε να προβλέπονται οι µελλοντικές ενεργειακές ανάγκες και να διαµορφώνεται το κατάλληλο ενεργειακό µείγµα.
Για ποιο πράγµα όλα αυτά; Για να µπορεί κάθε λαϊκή οικογένεια να καλύπτει τις ανάγκες της σε ρεύµα, θέρµανση, κλιµατισµό, να εξαλειφθεί η ενεργειακή φτώχεια, να απαλλαγούν οι
εργαζόµενοι από τον εφιάλτη της ανεργίας, των επικίνδυνων συνθηκών εργασίας και των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, να
λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων, να µειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας και να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη της

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΒ’ - 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

εγχώριας κοινωνικοποιηµένης, όµως, βιοµηχανικής παραγωγής.
Αυτοί είναι οι άξονες για τη µόνη ρεαλιστική φιλολαϊκή προοπτική
για το αύριο της ενέργειας στη χώρα µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης κ. Βασίλειος Βιλιάρδος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ξέρω τι λέει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά
χθες ο Υπουργός είπε στην επιτροπή πως οι λιγνιτικές µας µονάδες δουλεύουν στο φουλ, οπότε φαίνεται πως η Κυβέρνηση
κατάλαβε επιτέλους το λάθος της. Ο ίδιος, όµως, µάλλον δεν το
κατάλαβε ακόµη, επιµένοντας σε «σαχλαµάρες», χρησιµοποιώντας τη λέξη που ο ίδιος ανέφερε, αν και τη θεωρούµε κακόγουστη, όπως επίσης τη λέξη «τσαρλατανισµός», µε την οποία
ουσιαστικά περιγράφεται η οικονοµική και ενεργειακή πολιτική
της Νέας Δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, όπως αναφέραµε στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, εµείς δεν είµαστε
δογµατικά υπέρ του λιγνίτη, παρά το ότι θα µπορούσε να είναι
µια σχετικά καθαρή πηγή ενέργειας µε τη χρήση σύγχρονων µεθόδων, διαφορετικά δεν θα κατασκευαζόταν ένα νέο εργοστάσιο
στη Γερµανία µόλις το 2020. Είµαστε, όµως, εναντίον της βίαιης
απολιγνιτοποίησης που προωθείτε, όταν άλλες χώρες όπως η
Πολωνία και η Γερµανία θα αποσύρουν τον λιγνίτη µετά το 2035,
θεωρητικά βέβαια, καθώς επίσης εναντίον της ενεργειακής µας
εξάρτησης, η οποία έχει άµεση σχέση µε την εθνική µας ασφάλεια και µε την οικονοµική µας ανεξαρτησία.
Είµαστε επιπλέον εναντίον από το να πετάξουµε από το παράθυρο τα 300 δισεκατοµµύρια ευρώ που κοστίζουν τα λιγνιτικά µας
αποθέµατα, τα οποία ασφαλώς έχουµε ανάγκη, µε το δηµόσιο
χρέος µας στο 386,8 δισεκατοµµύρια ευρώ στα τέλη Σεπτεµβρίου,
µε το κόκκινο ιδιωτικό χρέος πάνω από 250 δισεκατοµµύρια ευρώ
και µε το εξωτερικό µας χρέος στα 526,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Τεράστια νούµερα, πόσω µάλλον όταν η Κυβέρνηση σχεδιάζει να
πετάξει επίσης από το παράθυρο τα ενεργειακά µας αποθέµατα
στο Αιγαίο αξίας 427 δισεκατοµµυρίων ευρώ, σύµφωνα µε µελέτη
της Deutsche Bank που έχουµε καταθέσει στην επιτροπή στα
Πρακτικά, αφού τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών όσο και ο Πρωθυπουργός δήλωσαν πως θα σταµατήσουν τις εξορύξεις χωρίς να
ρωτήσουν κανέναν. Κανέναν δεν ρώτησαν.
Εκτός αυτών, είµαστε εναντίον επειδή χωρίς τον λιγνίτη είναι
αδύνατη η ενεργειακή µας ανεξαρτησία, µε αποτέλεσµα σήµερα
να εξαρτόµαστε κατά 76% από τις εισαγωγές ενέργειας, µεταξύ
άλλων, από χώρες όπως η Τουρκία.
Τέλος, είµαστε εναντίον για να µη χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας στις περιοχές παραγωγής λιγνίτη, µε οδυνηρά αποτελέσµατα για τους κατοίκους τους, ειδικά λόγω της καταστροφικής
κατάστασης της οικονοµίας µας ως αποτέλεσµα της κακοδιαχείρισης εκ µέρους των κυβερνήσεών της. Ήδη πάντως πληρώνουµε πανάκριβα τον λογαριασµό των καταστροφικών
αποφάσεων για την πρόωρη απολιγνιτοποίηση, µε µεταβατικό
καύσιµο το φυσικό αέριο, µε τη µεγάλη αύξηση του κόστους
ενέργειας που πυροδοτεί την ακρίβεια.
Η Κυβέρνηση βέβαια δεν σκέφτεται ούτε πώς θα ανταπεξέλθουν τα νοικοκυριά µε αυξήσεις του ρεύµατος έως και 130%,
ούτε πώς θα µείνει ανταγωνιστική η βιοµηχανία µας, αλλά και οι
λοιπές επιχειρήσεις. Σηµειώνουµε πως πρόσφατα µικρή βιοµηχανία που πλήρωνε λογαριασµό ρεύµατος 19.000 ευρώ πέρσι,
κλήθηκε φέτος να πληρώσει 47.000 ευρώ. Δεν γνωρίζει η Κυβέρνηση πως κάθε µείωση της τιµής της ενέργειας κατά 10% αυξάνει το ΑΕΠ µας κατά ένα δισεκατοµµύριο, οπότε και το αντίθετο,
ούτε πόσο σηµαντικός συντελεστής κόστους είναι η ενέργεια για
την όποια βιοµηχανία µάς έχει αποµείνει; Ήδη πάντως το κόστος
παραγωγής της βιοµηχανίας έχει αυξηθεί κατά 20% έως 40%, µε
καταστροφικές συνέπειες για το µέλλον της.
Τονίζουµε εδώ την αδιαφορία του Πρωθυπουργού, όπως φάνηκε από τη γνωστή συνέντευξή του στη «BILD». Εν προκειµένω
δήλωσε µε ειλικρίνεια πως από την απολιγνιτοποίηση αφενός µεν
δηµιουργούνται ευκαιρίες για τις γερµανικές εταιρείες, αφετέρου ότι οι εργαζόµενοι θα πρέπει να βρουν κάτι άλλο να κάνουν.
Είναι υπεύθυνη στάση αυτή;
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Συνεχίζοντας, ο Κέινς είχε πει το εξής αυτονόητο: «Όταν τα
δεδοµένα αλλάζουν, τότε αλλάζω γνώµη». Εσείς τι κάνετε; Σύµφωνα µε αυτήν τη φράση που αποδίδεται στον οικονοµολόγο, η
λογική του σηµερινού νοµοσχεδίου είχε βασιστεί σ’ ένα άλλο
ενεργειακό περιβάλλον που έχει πλέον ανατραπεί, ενώ αυτό δεν
θα είναι παροδικό, τουλάχιστον µε βάση τις προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισµού Ενέργειας, τις οποίες έχουµε καταθέσει πολλές φορές εδώ στα Πρακτικά.
Εποµένως, πρέπει να αλλάξει γνώµη η Κυβέρνηση -όπως πολύ
σωστά είχε πει ο Κέινς-, ενώ ασφαλώς δεν ισχύει η αναφορά του
Πρωθυπουργού στην πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή, όπου
ισχυρίστηκε πως ο λιγνίτης δεν είναι ανταγωνιστικός. Αντίθετα,
είναι φθηνότερος, µε κόστος περί τα 120 ευρώ η µεγαβατώρα
µαζί µε τα υπέρογκα τέλη ρύπων, έναντι 230 ευρώ και άνω των
χονδρικών τιµών στην Ελλάδα. O λιγνίτης 120 ευρώ, πάνω από
230 ευρώ οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας. Επίσης, θεωρούµε
σκάνδαλο την πώληση της ενέργειας από λιγνίτη στο γερµανικό
χρηµατιστήριο από τη ΔΕΗ έναντι 153,50 ευρώ τη µεγαβατώρα,
όπως καταθέσαµε στα Πρακτικά, όταν οι Έλληνες πληρώνουν
σχεδόν τα διπλά.
Σε κάθε περίπτωση, εµείς νιώθουµε δικαιωµένοι, σχετικά µε το
ότι είµαστε οι µόνοι και οι πρώτοι που αντιδράσαµε στη βίαιη
απόσυρση του λιγνίτη πριν ακόµη εκδηλωθεί η ενεργειακή κρίση,
ενώ σήµερα συµφωνούν µε τη θέση µας γνωστοί επιχειρηµατίες
όπως ο κ. Μυτιληναίος.
Παρεµπιπτόντως, σε σχέση µε τις ανοησίες περί εξυγίανσης
της ΔΕΗ, όλοι γνωρίζουµε πως ασφαλώς δεν πρόκειται για κατόρθωµα, όταν αφ’ ενός µεν καταργήθηκαν αυτόµατα τα ΝΟΜΕ
στα τέλη του 2019 που κόστισαν στην επιχείρηση 600 εκατοµµύρια ευρώ, αφ’ ετέρου αύξησε τις τιµές πώλησής της. Ακόµη χειρότερα, διατήρησε τις αυξηµένες τιµές πώλησης εις βάρος των
καταναλωτών το 2020, όταν η τιµή της ενέργειας µειώθηκε στα
40 ευρώ κατά µέσον όρο λόγω της πανδηµίας, προτιµώντας επιπλέον να εισάγει αντί να παράγει, ενώ συνέχισε να πουλάει το
ρεύµα µε 160 ευρώ αισχροκέρδειας. Σήµερα δε, µεταβιβάζει το
αυξηµένο κόστος στους καταναλωτές, όταν το 2020 δεν τους
είχε µεταβιβάσει τη µείωση, γεγονός που σηµαίνει πως ήταν αυτονόητη η άνοδος της µετοχής της –κανένα κατόρθωµα, υπό
αυτές τις προϋποθέσεις ληστείας των Ελλήνων, κυριολεκτικά ληστείας των Ελλήνων-, ενώ ωφέλησε µόνο τους µετόχους της,
όπως είναι το υπερταµείο των ξένων.
Περαιτέρω, στις επιτροπές θέσαµε πολλές ερωτήσεις που ως
συνήθως δεν απαντήθηκαν, ενώ η σηµαντικότερη ήταν εάν είναι
σωστός ο ισχυρισµός της ΕΒΙΚΕΝ, της Ένωσης Βιοµηχανικών
Καταναλωτών Ενέργειας. Εν προκειµένω, η ΕΒΙΚΕΝ υποστήριζε
το 2018 πως σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εάν η λιγνιτική ενέργεια αξιοποιείται από τη βιοµηχανία, τότε
απαλλάσσεται από το πρόσθετο τέλος ρύπων, αρκεί βέβαια οι
βιοµηχανίες να υπογραφούν διµερείς προθεσµιακές συµβάσεις,
τις OTC, µε λιγνιτικές µονάδες.
Ρωτάµε, λοιπόν, ξανά, κύριε Υπουργέ: Ισχύει;
Συνεχίζοντας µε τα περιεχόµενα του νοµοσχεδίου, στο πρώτο
και δεύτερο µέρος στα άρθρα 1 έως 16 όπου ορίζεται η απολιγνιτοποίηση ως ο σκοπός του, περιγράφεται ο διαδικαστικός
τρόπος της υλοποίησής του, µε τη σύσταση επιτροπών, µε προσλήψεις στο Υπουργείο και µε την ίδρυση της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.»
για είκοσι χρόνια µαζί µε το καταστατικό της.
Στο τρίτο µέρος και στα άρθρα 17 έως 19 καθορίζονται τα πολεοδοµικά σχέδια των συγκεκριµένων περιοχών.
Στο τέταρτο µέρος και στα άρθρα 20 έως 26 αναφέρονται οι
λεπτοµέρειες για την απολιγνιτοποίηση, για παράδειγµα, η κατασκευή ΑΠΕ στις περιοχές, η απόληψη των κοιτασµάτων, η απόθεση υλικών κατεδάφισης, η οριοθέτηση υδατορεµάτων, τα
χρηµατοδοτικά πακέτα –που δεν αναφέρονται βέβαια ποσά- και
το ανέκδοτο της τηλεθέρµανσης, υπό τα σηµερινά βέβαια τεχνικά και οικονοµικά δεδοµένα ειδικά στην Ελλάδα.
Το πέµπτο µέρος και τα άρθρα 27 έως 31 αναφέρονται στην
απόσχιση και µετάβαση των περιοχών απολιγνιτοποίησης από τη
ΔΕΗ, καθώς επίσης στους όρους δόµησης, ενώ σηµειώνεται πως
θα αποσχιστούν από τη ΔΕΗ εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες
στρέµµατα µε τη συνολική έκταση των ζωνών απολιγνιτοποίησης
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στα διακόσια σαράντα επτά χιλιάδες στρέµµατα.
Επί ορισµένων άρθρων τώρα θα ήθελα να επισηµάνω τα εξής:
Στο άρθρο 9 αναφέρεται πως ως διοικητής της ειδικής υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, της ΔΑΜ, είναι πρόσωπο
υψηλής επιστηµονικής συγκρότησης, χωρίς να λέει συγκεκριµένα εάν οφείλει να έχει τεχνική, οικονοµική ή άλλου είδους κατάρτιση. Το ενδιαφέρον, όµως, είναι πως διορίζεται απευθείας
από τον Πρωθυπουργό –απευθείας από τον Πρωθυπουργό!-,
καθώς επίσης και από τον αρµόδιο Υπουργό. Οπότε εύλογα συµπεράναµε πως πρόκειται για µία κοµµατική θέση.
Από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δε, διαπιστώσαµε πως
ο διοικητής θα κοστίζει 80.000 ευρώ ετήσια ή περίπου 5.700
ευρώ το µήνα για δεκατέσσερις µισθούς, ενώ το γραφείο του –
στο επόµενο άρθρο- άλλες 270.000 ευρώ. Συνολικά, λοιπόν,
350.000 ευρώ µε µία απόφαση του Υπουργού ανά τριετία! Δεν
είναι επιεικώς απαράδεκτο;
Στο άρθρο 11 είδαµε πως οι µισθοί των είκοσι ατόµων της ΔΑΜ
θα είναι 500.000 ευρώ και της κεντρικής υπηρεσίας 370.000
ευρώ, ενώ στην παράγραφο 4 ορίζεται πως οι διευθυντές και οι
προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων της ΔΑΜ θα τοποθετούνται απευθείας από τον Υπουργό. Απευθείας αναθέσεις, οι συνήθεις.
Ήταν παράλογο, λοιπόν, το συµπέρασµά µας πως θα πρόκειται για ένα εντελώς κοµµατικό όργανο τακτοποιήσεων ανθρώπων
του Υπουργού;
Το άρθρο 15 αφορά στη σύσταση της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Α.Ε.», η οποία ενώ έχει ανάλογες λειτουργίες µε την υπηρεσία
ΔΑΜ του Υπουργείου, αποκλειστικό µέτοχο το δηµόσιο, εποπτεύεται από το δηµόσιο και διορίζεται ο διευθυντής της από τον
Υπουργό, από το δηµόσιο δηλαδή, ιδρύεται παραδόξως ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και όχι ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου.
Επόµενο παράδοξο είναι η αναφορά στο προοίµιο, σύµφωνα
µε την οποία οι εργασίες της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων δηµοσίων οργανισµών, ειδικά της ΔΕΗ, όπως
γράφει, του ΟΤΕ και της ΔΕΠΑ.
Εύλογα, λοιπόν, δεν ρωτήσαµε το εξής; Από πότε ο ΟΤΕ είναι
δηµόσια εταιρεία, αφού είναι ιδιωτική και ελέγχεται από την
«DEUTSCHE TELEKOM»; Γίναµε επίσηµα, δηλαδή, το δέκατο
έβδοµο οµοσπονδιακό κρατίδιο της Γερµανίας; Δεν ήταν λογική
η ερώτησή µας;
Σε κάθε περίπτωση, διαπιστώσαµε πάρα πολλές δηµιουργικές
ασάφειες στα άρθρα του καταστατικού της, στις οποίες δεν
υπάρχει χρόνος να αναφερθούµε λεπτοµερώς, εκτός από το ότι
δεν υπάρχει πουθενά εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών στο
διοικητικό συµβούλιό της. Θεωρούµε πως αποτελεί ένα απαράδεκτο ατόπηµα της Κυβέρνησης. Οπότε δεν πρέπει να το δεχθούν και οφείλουν να αντιδράσουν οι τοπικές κοινωνίες.
Επαναλαµβάνουµε: Δεν πρέπει να το δεχθούν και οφείλουν να
αντιδράσουν οι τοπικές κοινωνίες, προστατεύοντας τα συµφέροντά τους.
Το σηµαντικότερο βέβαια άρθρο του καταστατικού της είναι
το 23, µε το οποίο δίνεται στην εταιρεία η δυνατότητα να συνάπτει δάνεια µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού, ενώ το δηµόσιο µπορεί να παρέχει εγγύηση µέσω του Υπουργού. Εδώ δεν
αποκλείεται καν η σύναψη δανείων µε υποθήκες επί των παγίων
της, που µπορεί να είναι µεγάλες εκτάσεις, µέσω των οποίων θα
µπορούσαν να αποκτηθούν δικαιώµατα στον λιγνίτη που βρίσκεται σε αυτά τα εδάφη, εάν βέβαια καταπέσουν οι εγγυήσεις. Εν
προκειµένω, τονίσαµε πως είναι απαραίτητο να εξαιρεθεί το δικαίωµα εγγραφής υποθηκών, σε καµµία περίπτωση δε µόνο µε
έγκριση του εκάστοτε Υπουργού.
Περαιτέρω, µε το άρθρο 17 δίνεται το δικαίωµα εκµετάλλευσης των ζωνών απολιγνιτοποίησης, ΖΑΠ, στη ΔΕΗ, µε την εκπόνηση πολεοδοµικών σχεδίων. Δηλαδή, µια ιδιωτική εταιρεία που
δεν ανήκει καν στην Ελλάδα, αλλά στο υπερταµείο και στους
ιδιώτες µετόχους της, θα εκπονεί πολεοδοµικά σχέδια εντός της
Ελλάδας, σε µία έκταση διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων
στρεµµάτων που είτε κατέχει είτε νέµεται δωρεάν, χωρίς να ενηµερώνεται καν το κράτος και οι κοινότητες.
Εκτός αυτού, όπως ορίζεται στο άρθρο 29, παραµένουν επί
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αυτών των εδαφών τα µεταλλευτικά δικαιώµατα στη ΔΕΗ. Δεν
είναι σκανδαλώδες;
Στο άρθρο 18 δε, συνεχίζεται η αυθαιρεσία και η ασυδοσία του
προηγούµενου, αφού µε τις προσθήκες της παραγράφου 1 η περιοχή επέµβασης µπορεί να επεκτείνεται σε όµορες εκτάσεις
δήµων. Εποµένως, διευρύνεται ο αποκλεισµός των τοπικών κοινωνιών και των ΟΤΑ στη διάρκεια της µετάβασης που µόνο δίκαιη
δεν είναι, ενώ ακριβώς γι’ αυτό επιλέχθηκε ο τίτλος «δίκαιη», σύµφωνα µε τις γνωστές µεθόδους του Γκέµπελς.
Στο άρθρο 21, το απόβλητο της καύσης, η τέφρα, ονοµάζεται
µε την παράγραφο 2 «υποπροϊόν», όπου όλοι γνωρίζουµε πως η
διαφορά είναι τεράστια. Εύλογα, λοιπόν, ρωτήσαµε εάν υπάρχει
κάποια µελέτη που να τεκµηριώνει πως η τέφρα δεν είναι επικίνδυνη –όχι βέβαια η ίδια µελέτη µε το ότι η πανδηµία δεν κολλάει
στα λεωφορεία- οπότε µπορεί να την διασπείρει κάποιος σε πεζοδρόµια, αγωγούς, κονιάµατα και λοιπά, όπως αναφέρει το νοµοσχέδιο. Δεν είναι η τέφρα αυτή που κατηγορήθηκε από τους
οικολόγους για επικίνδυνες βλάβες στην περιοχή; Τώρα θα τοποθετηθεί ως υποπροϊόν, βαφτιζόµενη ως υποπροϊόν, σε κτήρια,
σε δρόµους και λοιπά; Δεν πρόκειται για µία περιβαλλοντική υποκρισία του µέγιστου µεγέθους;
Κλείνω µε το άρθρο 27. Πρόκειται για ένα εκ των κοµβικών του
νοµοσχεδίου, αφού αναφέρεται στη µεταβίβαση των εδαφών των
λιγνιτωρυχείων από τη ΔΕΗ µε απόσχιση σε νέα εταιρεία. Τα κοιτάσµατα αυτά είναι περιουσία των Ελλήνων πολιτών που εκµεταλλευόταν η κάποτε δηµόσια ΔΕΗ για να παράγει ενέργεια,
γεγονός που σηµαίνει πως δεν πρέπει πια να της ανήκουν, αλλά
ούτε καν να τα διαχειρίζεται, όπως προβλέπει το σηµερινό σχέδιο
νόµου σχετικά µε τη διαµόρφωση των πολεοδοµικών σχεδίων.
Εκτός αυτού, προκύπτουν πολλά ερωτήµατα, όπως ποια είναι
η αποτίµησή τους, που στην παράγραφο 4 αναφέρεται πως θα
γίνει -θα γίνει, δεν έχει γίνει ακόµη- καθώς, επίσης, από ποιον θα
γίνει αποτίµηση και πώς θα γίνει. Για παράδειγµα, θα θεωρηθούν
ως εδάφη µε τέφρα και άρα περιορισµένης αξίας ή ως εδάφη µε
κοιτάσµατα οπότε τεράστιας αξίας; Μεγάλη διαφορά µεταξύ των
δύο.
Τέλος, ειλικρινά θεωρούµε πως είναι το πιο σκανδαλώδες νοµοσχέδιο που έχει καταθέσει ποτέ η Κυβέρνηση. Το επαναλαµβάνω, είναι το πιο σκανδαλώδες νοµοσχέδιο που έχει καταθέσει
ποτέ, µέχρι σήµερα η Κυβέρνηση, η οποία φαίνεται πως βιάζεται
πια να ξεπουλήσει την Ελλάδα όσο-όσο, προφανώς ακολουθώντας τις εντολές των δανειστών που δεν προβλέπουν την επανεκλογή της. Άλλωστε, οι δανειστές αυτό κάνουν ανέκαθεν µετά
την καταδίκη µας στα µνηµόνια. Εκµεταλλεύονται, δηλαδή την
κάθε κυβέρνηση όσο διατηρεί τη δηµοφιλία της, λεηλατώντας
παράλληλα την Ελλάδα και µετά, όταν δεν τη χρειάζονται πια,
την πετούν στα σκουπίδια. Το επαναλαµβάνω, κυριολεκτικά, την
πετούν στα σκουπίδια. Εάν ρωτούσε κάποιος τους κυρίους Παπανδρέου, Σαµαρά και Τσίπρα –εάν, φυσικά, θα απαντούσαν ειλικρινά-, αυτή την πίκρα τους θα εισέπραττε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα κλείσει ο κατάλογος των αγορητών µε τον ειδικό αγορητή από το ΜέΡΑ25, τον κ.
Κρίτωνα Αρσένη. Αµέσως µετά, θα πάρει -έπειτα από συνεννόηση- τον λόγο ο κ. Βελοπούλος και ο κύριος Υπουργός µετά.
Από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους µέχρι στιγµής έχει
εκφράσει επιθυµία γύρω στις δύο το µεσηµέρι να µιλήσει ο κ.
Καραθανασόπουλος, αλλά οι Κοινοβουλευτικοί ζητούν τον λόγο
όποτε νοµίζουν.
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Βουλεύτριες και βουλευτές, κύριε Υπουργέ, αυτό το νοµοσχέδιο νοµοθετεί µια ύβρη χωρίς νέµεση, χωρίς κάθαρση. Η Κυβέρνηση που εκπροσωπεί αυτή τη στιγµή τη χώρα και χρωστάει σε
αυτόν τον τόπο, σε αυτούς τους ανθρώπους που τόσα χρόνια
ζούσαν σε µια χαµηλή ποιότητα περιβάλλοντος, έχαναν τη ζωή
τους από τους καρκίνους, για να µπορούµε όλοι µας να έχουµε
ρεύµα στο σπίτι, αυτή τη στιγµή εκδικείται αυτούς τους ήρωες,
όπως κάνει και µε κάθε άλλο ήρωα. Πρώτα τους χειροκροτούν
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και µετά τους φέρονται αντίστοιχα.
Το ζήτηµα αυτού του νοµοσχεδίου είναι η απολιγνιτοποίηση,
όµως αυτό που φέρνει το νοµοσχέδιο είναι η πληθυσµιακή ερήµωση της δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Η απολιγνιτοποίηση είναι κάτι το αναπόφευκτο; Βεβαίως, και είναι κάτι
το αναπόφευκτο. Θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει και πιο πριν, για
να γίνει οργανωµένα, για να γίνει οργανωµένα η δίκαιη µετάβαση. Είναι αναπόφευκτο, γιατί ο κόσµος όλος, και η χώρα µας
µαζί, είµαστε υποχρεωµένοι για να επιβιώσουµε να δώσουµε τον
αγώνα απέναντι στην κλιµατική κατάρρευση.
Δεν είναι η απολιγνιτοποίηση το ζήτηµα. Είναι η απανθρακοποίηση το ζήτηµα. Κι αυτό θα δείτε τι µεγάλη διαφορά κάνει,
γιατί η Κυβέρνηση βγάζει τον λιγνίτη, για να µας φέρει το δραστικότερο ακόµα φυσικό αέριο, το οποίο θα το καίει, και να µας
φέρει και την καύση απορριµµάτων. Δεν έχει καµµία σχέση η συζήτηση εδώ πέρα µε απανθρακοποίηση. Μας βάζει πολύ βαθιά,
µας κλειδώνει στις τεχνολογίες του άνθρακα, γιατί θα κάνει νέες
επενδύσεις, νέες δραστηριότητες και προφανώς, θα θέλουν τουλάχιστον τριάντα πέντε χρόνια για να αποσυρθούν. Αντί, δηλαδή,
η απολιγνιτοποίηση να γίνει πράσινη µετάβαση, την κάνει µαύρη
πάλι σε άνθρακα. Αυτό είναι το περιβαλλοντικό ζήτηµα.
Το συγκλονιστικό ζήτηµα, όµως, που συζητάµε εδώ πέρα είναι
η πληθυσµιακή ερήµωση της δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Είναι αποφευκτή; Ναι, εκατό τοις εκατό είναι αποφευκτή. Αυτό που νοµοθετείτε, αυτήν την ερηµοποίηση που
νοµοθετείτε µε αυτό το νοµοσχέδιο, είναι αποφευκτή. Θέλω να
σας πω πολύ απλά, πώς µπορεί να µην γίνει αυτό, πώς µπορεί
να αποφευχθεί η ερηµοποίηση.
Πρώτον, µε την αποκατάσταση των εδαφών. Η αποκατάσταση
εδαφών µας επιτρέπει να κρατήσουµε τους ίδιους εργαζόµενους
που απασχολούνται αυτή τη στιγµή στα χωµατουργικά, στα λιγνιτωρυχεία να κάνουν τις ίδιες δραστηριότητες για τα επόµενα
δέκα χρόνια. Τόσο χρειάζεται για να γίνει αυτή η αποκατάσταση
που θα έπρεπε να την κάνουµε, γιατί το ορίζει και ο ΟΗΕ, βιώνουµε τη δεκαετία της περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Ο ΟΗΕ
µας λέει ότι το σηµαντικότερο που έχουµε να κάνουµε αυτή τη
στιγµή απέναντι στην κλιµατική κατάρρευση είναι η αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζηµιάς. Και ποια περιοχή είναι εµβληµατική στην Ελλάδα, από την Πτολεµαΐδα, από την Κοζάνη,
από το Αµύνταιο και τη Μεγαλόπολη; Αν προχωρούσαµε στην
αποκατάσταση, θα είχαµε αυτή τη στιγµή λύσει για τα επόµενα
δέκα χρόνια το µεγάλο κοµµάτι της κατάρρευσης των εισοδηµάτων, θα είχαµε ανακουφίσει όλες αυτές τις οικογένειες που µένουν χωρίς εισόδηµα, που χρωστάνε µε τα δάνεια, που χάνουν
τα σπίτια τους και χάνουν το δικαίωµα να ζουν στον τόπο τους.
Δεν είναι, όµως, µόνο αυτό που µπορούµε να κάνουµε. Συµπληρωµατικά µε αυτό, µπορούµε να µετατρέψουµε τις λιγνιτικές
µονάδες σε µονάδες θερµικής αποθήκευσης, όπως µας είπαν οι
φορείς στην ακρόαση φορέων, µε τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται αυτή τη στιγµή στα ηλιοθερµικά και αλλού και δοκιµάζονται και για τη µετατροπή λιγνιτικών µονάδων. Θα µπορούσαµε
να κρατήσουµε τον ίδιο αριθµό απασχολουµένων στις µονάδες
αντί να τις γκρεµίσουµε για να τις κάνουµε µπάζα, όπως περιγράφει το νοµοσχέδιο. Να τις µετατρέψουµε σε πράσινες µονάδες που θα χρησιµοποιούνται για τη θερµική αποθήκευση. Τι θα
αποθηκεύουµε, δηλαδή; Ενέργεια.
Από πού έρχεται αυτή η ενέργεια; Από αυτό που θα έπρεπε να
κάνουµε, που µας λέει ακόµη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
έκθεσή της του 2019. Τι είναι αυτό; Τα φωτοβολταϊκά στις ταράτσες και στις στέγες των σπιτιών -όπου ένα µεγάλο κοµµάτι καταναλώνεται στις οικίες αυτές- µπορεί να παράξει περισσότερο
από 33% της ενέργειας που καταναλώνουµε, συγκλονιστικά τεράστιο ποσό. Εποµένως, ένα µεγάλο κοµµάτι καταναλώνεται στα
νοικοκυριά -που έτσι γλιτώνουν από την ακρίβεια- και το υπόλοιπο διαχέεται στο δίκτυο.
Για να δούµε, όµως, πού είναι τα δίκτυα αυτή τη στιγµή; Τα δίκτυα συνδέουν όλη την Ελλάδα µε τη δυτική Μακεδονία και τη
Μεγαλόπολη. Εκεί είναι τα δίκτυα. Εκεί είναι η αποθήκευση που
µπορεί να γίνει, ώστε να µπορούµε απ’ τα φωτοβολταϊκά στα σπίτια να µαζεύουµε την ενέργεια το πρωί, για να µπορούµε να διαθέσουµε, να τη χρησιµοποιήσουµε το βράδυ συν ό,τι άλλο
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χρειαστεί να αποθηκεύσουµε.
Αυτή τη στιγµή, συζητάµε για το Ταµείο Ανάκαµψης. Κι, όµως,
δεν υπάρχει µια λέξη για το τι πρέπει να γίνει ακριβώς για να σώσουµε αυτούς τους ανθρώπους που χάνουν το εισόδηµα τους
και τα σπίτια τους στις λιγνιτικές περιοχές.
Αν σήµερα –και αυτή είναι µια πρόταση που καταθέτω και καταθέτουµε επίσηµα ως ΜέΡΑ25- από το Ταµείο Ανάκαµψης χρηµατοδοτούταν ένα πρόγραµµα για την ενεργειακή αναβάθµιση
κάθε πρώτης κατοικίας στη δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη, θα είχαµε µείωση του κόστους ζωής για τα θύµατα της
απολιγνιτοποίησης, την ίδια στιγµή, όµως, θα είχαµε µια πλήρη
οικονοµική στήριξη της περιοχής.
Σκεφτείτε µόνο τι σηµαίνει η ενεργειακή αναβάθµιση κτηρίων.
Ένα «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον» για όλες τις πρώτες κατοικίες στη
δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη σηµαίνει ότι υδραυλικοί,
άνθρωποι που ασχολούνται µε τις µονώσεις, αλουµινάδες, ηλεκτρολόγοι, µπογιατζήδες, όλοι αυτοί θα χρειαστεί να δουλέψουν
µαζικά γι’ αυτό το τεράστιο έργο. Θα έχουµε µικρές επιχειρήσεις
και αυτοαπασχολούµενους πραγµατικά να έχουν συγκλονιστική
αύξηση των εισοδηµάτων τους, ένα αναπτυξιακό «µπουµ» στην
περιοχή, που θα µπορέσει να αντιτάξει, να αντιπαλέψει αυτή την
οικονοµική και πληθυσµιακή ερηµοποίηση που φέρνετε στον
τόπο.
Ταυτόχρονα, θα έπρεπε αυτό το πρόγραµµα να έχει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις ταράτσες και στις στέγες των σπιτιών και των πολυκατοικιών. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι οι
άνθρωποι αυτοί όχι µόνο θα είχαν µειωµένο κόστος ζωής, όχι
µόνο όλα τα επαγγέλµατα θα είχαν δραστηριοποιηθεί, αλλά θα
γίνονταν τα νοικοκυριά παραγωγοί ενέργειας. Θα είχαν άµυνα
απέναντι σε αυτά τα τεράστια κύµατα ακρίβειας που φέρνετε, θα
είχαν µερική συµπλήρωση των εισοδηµάτων που χάνονται.
Με τα τρία αυτά µέτρα, αποκατάσταση των κατεστραµµένων
περιοχών, αλλαγή χρήσης των λιγνιτικών µονάδων και το µεγάλο
«Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον» µε παράλληλη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κάθε νοικοκυριό, κάθε πρώτη κατοικία, θα κάναµε όχι
δίκαιη µετάβαση, θα κάναµε αποκατάσταση της αδικίας στον
τόπο. Θα είχαµε µια περιφέρεια, η οποία αυτή τη στιγµή θα ήταν
πρώτη σε ρυθµούς ανάπτυξης στην Ελλάδα.
Έχουν, βέβαια, ένα πρόβληµα αυτά τα τρία µέτρα. Το πρόβληµά τους είναι ότι δεν εξυπηρετούν τρεις, τέσσερις, πέντε
γνωστές επιχειρήσεις. Εξυπηρετούν τα θύµατα της απολιγνιτοποίησης, τους ήρωες που τόσα χρόνια έδωσαν τη ζωή τους, έχασαν ανθρώπους στο σπίτι τους, έζησαν σε ένα υποβαθµισµένο
περιβάλλον, για να µπορούµε να έχουµε όλοι εµείς ενέργεια. Και
τώρα, που δεν τους χρειαζόµαστε πλέον για την ηλεκτροπαραγωγή -αυτό είναι που µας λέτε;- τους στύβετε σαν ξεζουµισµένες
λεµονόκουπες;
Οπότε, σας καλούµε να αλλάξετε πορεία και να υιοθετήσετε
αυτές τις τρεις βασικές αναγκαίες προτάσεις.
Τι κάνετε εσείς αντί για αυτό; Αντί για περιβαλλοντική αποκατάσταση µεταβιβάζετε την ευθύνη της ΔΕΗ για την αποκατάσταση των εδαφών στο δηµόσιο, στο οποίο δεν δίνετε κανέναν
πόρο για να το φέρει εις πέρας, άρα, δεν προχωράτε σε περιβαλλοντική αποκατάσταση. Πώς αλλιώς δεν προχωράτε; Μα,
γιατί αλλάζετε τη χρήση, χωρίς να έχει γίνει περιβαλλοντική αποκατάσταση, δίνετε τις γαίες, τις διαµοιράζετε, κάποιες για µεγάλα φωτοβολταϊκά, κάποιες για διάφορες επενδύσεις µεγάλης
κλίµακας προς όφελος συγκεκριµένων ιδιωτών, µεγάλων επιχειρήσεων πάντα, µε µηδενικές θέσεις απασχόλησης που πρέπει να
παραχθούν ή ελάχιστες, στην τάξη των δεκάδων.
Γιατί απαλλάσσετε τη ΔΕΗ; Επειδή την πονάτε, θέλετε η Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού να σωθεί και να µην έχει αυτό το
βάρος; Προφανώς και όχι. Την απαλλάσσετε επειδή δεν θέλετε
να είναι δηµόσια, επειδή έχετε καταργήσει το «Δέλτα», την έχετε
κάνει «ΕΗ», έχετε καταργήσει το «Δέλτα», γιατί την ιδιωτικοποιείτε. Αν ήταν να ήταν δηµόσια επιχείρηση, προφανώς και δεν θα
την απαλλάσσατε, γιατί η βασική σας θεώρηση είναι ότι τα κόστη
τα επωµίζεται το δηµόσιο και τα οφέλη οι ιδιώτες, οι µεγάλοι
ιδιώτες, να µην µπερδευόµαστε. Μεταβιβάζετε µέσα από τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και όλες τις αδειοδοτήσεις για τις
λιγνιτικές εξορύξεις την υποχρέωση της ΔΕΗ να κάνει περιβαλ-
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λοντική αποκατάσταση προς το δηµόσιο, για να πουλήσετε τη
ΔΕΗ, για τον ιδιώτη που θα αγοράσει τη ΔΕΗ.
Μας λέτε, όµως, ότι η λύση, τώρα που φεύγει ο λιγνίτης, είναι
το φυσικό αέριο. Χάνεται η τηλεθέρµανση; Θα συνδέσουµε τα
νοικοκυριά µε φυσικό αέριο. Αυτή είναι η µεγάλη σας λύση. Σας
εξήγησα σε όλες τις προηγούµενες οµιλίες ότι µας πηγαίνετε
πάλι κόντρα στην εποχή, µας πηγαίνετε σε τεχνολογίες ξεπερασµένες. Το Ηνωµένο Βασίλειο το 2025 ξεκινάει την απαγόρευση
χρήσης φυσικού αερίου σε θέρµανση σε νέες κατοικίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι σταδιακά θα αποσύρει
τη χρήση του φυσικού αερίου στη θέρµανση στις κατοικίες. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2035 αποσύρει το τελευταίο καινούργιο
αυτοκίνητο που χρησιµοποιεί φυσικό αέριο από τους δρόµους,
το Βέλγιο από το 2027, η Κίνα και τα λοιπά, επίσης, έχουν αντίστοιχους στόχους.
Και ήρθε χθες ο κ. Γεωργιάδης να πει σε εµένα προσωπικά ότι
θα πρέπει να υποστηρίζω τα πυρηνικά για να τα λέω αυτά.
Κύριε Γεωργιάδη, καταλαβαίνουµε καθηµερινά πόσο συνειδητά εγκληµατεί ο κ. Μητσοτάκης, όταν δίνει όλες τις αρµοδιότητες για τη µετάβαση, για την πράσινη µετάβαση –για όπως
θέλετε να την ονοµάσετε- για την αντιµετώπιση της κλιµατικής
αλλαγής στο Υπουργείο Ανάπτυξης, που δεν έχει κανέναν επικεφαλής που να γνωρίζει τα στοιχειώδη για την κλιµατική αλλαγή,
τα στοιχειώδη για την τεράστια κλιµατική αλλαγή.
Προσωπικά παλεύω ενάντια στην πυρηνική ενέργεια και συγκεκριµένα και ενάντια στα πυρηνικά εργοστάσια στην Τουρκία,
στο Ακκούγιου, στα οποία κάνει εντελώς τα στραβά µάτια η Κυβέρνησή σας, παρά την παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων
διαρκώς της Τουρκίας και στο κοµµάτι της ενηµέρωσης και στα
θέµατα ασφάλειας.
Εσείς, αν αύριο έρθει κάποιος κύριος µε έναν χαρτοφύλακα
και σας κάνει µια επενδυτική πρόταση για πυρηνικά, θα του πείτε
«ναι», είστε έτοιµος να του πείτε «ναι», όχι προσωπικά εσείς, η
Κυβέρνησή σας.
Τι άλλο, όµως, κάνει εδώ πέρα η Κυβέρνηση; Φτιάχνει έναν
φορέα δίκαιης µετάβασης, έναν φορέα µετάβασης, για να συντονίσει όλες τις εργασίες στις απολιγνιτικές περιοχές, για να
σώσει τον κόσµο εκεί πέρα. Και πού προφανώς τον φτιάχνει; Θα
φανταστείτε όλοι σας ότι τον φτιάχνει στην Πτολεµαΐδα –έτσι;ή τον φτιάχνει –άντε- στη Μεγαλόπολη. Μα, τον βάζει στην
Αθήνα.
Ο φορέας που θα έχει την ευθύνη για το αν οι χιλιάδες άνθρωποι στη δυτική Μακεδονία θα χρειαστεί να πάνε στη Θεσσαλονίκη
και στην Αθήνα για να βρουν δουλειά και να αφήσουν τον τόπο
τους, γιατί δεν θα έχουν να φάνε, θα βλέπει όλη αυτή την καθηµερινότητα και θα τη διαχειρίζεται από την Αθήνα. Σοβαρά µιλάτε; Προφανώς, ένα σας ενδιαφέρει, η επικοινωνία µε τους
επιχειρηµατίες, οι οποίοι θα πάρουν τα λάφυρα της καταστροφής που δηµιουργείτε. Γι’ αυτό στην Αθήνα. Δεν πρόκειται να
είναι ένας φορέας που θα ασχοληθεί µε τα θύµατα της απολιγνιτοποίησης. Είναι ένας φορέας που θα ασχοληθεί µε τη λεηλασία
των θυµάτων, µε τη λεηλασία του τόπου. Γι’ αυτό και πρέπει να
είναι στην Αθήνα µακριά από τον έλεγχο, χωρίς καµµιά συµµετοχή, αλλά και τι να ελέγξει, όταν αυτά εδώ σχεδιάζετε;
Γιατί χρειαζόµαστε τα τρία αυτά µέτρα, άµεση αποκατάσταση
περιβάλλοντος, αποκατάσταση εδαφών, επανάχρηση των λιγνιτικών µονάδων µε το πρασίνισµά τους ως αποθήκες ενέργειας,
ενεργειακή εξοικονόµηση των κτηρίων µε παράλληλη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κάθε νοικοκυριό στη δυτική Μακεδονία
και τη Μεγαλόπολη;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Τα χρειαζόµαστε για να κερδίσουµε χρόνο, γιατί οι κυβερνήσεις σας, και οι δύο κυβερνήσεις, δεν έχουν σχεδιάσει αυτή τη
δίκαιη µετάβαση. Δεν έχουµε ακούσει εδώ πέρα ένα πράγµα που
να στέκει και να κάνει ένα συγκροτηµένο όραµα για την επόµενη
µέρα, που να δίνει µια αναπτυξιακή λύση.
Εµείς θεωρούµε ότι αυτές οι περιοχές θα πρέπει να είναι -και,
αν θέλετε, τώρα που έχετε το Ταµείο Ανάκαµψης χρηµατοδοτήστε το και µε το Ταµείο Ανάκαµψης- οι περιοχές παραγωγής,
έρευνας και τεχνολογίας στους τοµείς αιχµής, που δεν είναι το
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φυσικό αέριο, δεν είναι η καύση απορριµµάτων, δεν είναι αυτά
που φέρνετε τα οποία απαγορεύονται και δεν χρηµατοδοτούνται
πλέον καν, όπως η καύση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί
είναι πλέον καταγγελτέα. Είναι οι τεχνολογίες για την αποθήκευση ενέργειας, είναι οι τεχνολογίες για την παραγωγή αποκεντρωµένων ΑΠΕ, είναι οι τεχνολογίες για το υδρογόνο.
Αυτές οι τεχνολογίες αιχµής πρέπει να ενισχυθούν µε µια δηµόσια υποδοµή που µε τη στήριξη των πανεπιστηµίων θα µπορέσει να φιλοξενήσει µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις, προκειµένου
να µπορούν να κάνουν έρευνα και τεχνολογία, ώστε να γίνεται
και δηµόσια έρευνα και παραγωγή τεχνολογίας στην περιοχή
στις τεχνολογίες αιχµής, αυτές που πραγµατικά χρειαζόµαστε
και ως χώρα για να ανταπεξέλθουµε στην ευγενή άµιλλα, αν θέλετε, αλλά και στον αγώνα για το ποιος θα καταφέρει να κάνει
πρώτος τεχνολογικά την πράσινη µετάβαση. Διότι η πραγµατική
πράσινη µετάβαση είναι αυτό που πάντα ξεχνάτε, η προστασία
των φυσικών µας οικοσυστηµάτων, αυτό µας έχει µείνει όρθιο
από τη φύση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Αρσένη, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ολοκληρώνω πολύ σύντοµα,
κύριε Πρόεδρε.
Είναι εντυπωσιακό ότι λεηλατείτε αυτόν τον τόπο. Και είναι εντυπωσιακό γιατί είναι τόποι που σας έχουν στηρίξει επανειληµµένα µε την ψήφο τους. Θα περίµενε, λοιπόν, κάποιος ότι µπορεί
να φροντίσετε λίγο παραπάνω αυτούς τους τόπους. Τους λεηλατείτε, γιατί θεωρείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι δικοί σας και
ότι µπορείτε να τους κάνετε ό,τι θέλετε. Τους λεηλατείτε και πιστεύετε ότι θα σας χειροκροτούν και πάλι, πιστεύετε ότι θα χάνουν τα σπίτια τους και ότι θα σας χειροκροτούν και πάλι. Γι’
αυτό τους αποκλείετε και από οποιαδήποτε διαδικασία συναπόφασης, που θα έπρεπε να είναι η «καρδιά» της επόµενης ηµέρας.
Ωστόσο, θέλω να κλείσω απευθύνοντας και στον ΣΥΡΙΖΑ ένα
ερώτηµα που έχω κάνει ξανά και ξανά, αλλά δεν έχω λάβει απάντηση. Ακούσαµε τον κ. Τσίπρα να λέει ότι στο πλαίσιο µιας προοδευτικής διακυβέρνησης που καλεί και ζητά να γίνει είναι
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Μια προοδευτική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει την επανεθνικοποίηση της ΔΕΗ; Θα αγοραστούν ξανά αυτές οι µετοχές ή απλά είµαστε ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση στα λόγια; Ποια είναι η συνέπεια της εναντίωσης
στην ιδιωτικοποίηση; Ποια είναι τα απτά βήµατα µε τα οποία θα
αποκατασταθεί ο δηµόσιος χαρακτήρας της ΔΕΗ; Είστε υπέρ
της επανεθνικοποίησης, ναι ή όχι;
Όσον αφορά στο θέµα της ΔΕΗ και της ακρίβειας -και ολοκληρώνω µε αυτό- ο νόµος που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ προέβλεπε το χρηµατιστήριο ενέργειας που βάζει σε εφαρµογή η Νέα Δηµοκρατία
και την οριακή τιµή. Τι προβλέπει η οριακή τιµή; Ότι το οριακό
κόστος, δηλαδή το κόστος παραγωγής ενέργειας είναι από τους
ακριβότερους τρόπους που έχουµε για παραγωγή ενέργειας.
Είναι αυτό που θέλετε να κάνετε, βλέπετε, στις λιγνιτικές περιοχές, την παραγωγή µε φυσικό αέριο. Αν αυτό είναι το ακριβότερο
κόστος παραγωγής, τότε τόσο θα κοστίσει στους πολίτες και η
παραγωγή από τα φθηνότατα υδροηλεκτρικά. Τι σηµαίνει αυτό;
Ότι τη διαφορά κόστους παραγωγής φυσικού αερίου µε τα
υδροηλεκτρικά την επωφελείται ο παραγωγός ιδιώτης και ούτε
1 cent δεν ωφελείται ο πολίτης. Γι’ αυτό και οι τεράστιες τιµές
στα νοικοκυριά, γι’ αυτό και οι τεράστιες αυξήσεις.
Η προοδευτική διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει την
οριακή τιµή; Θα καταργήσει το χρηµατιστήριο ενέργειας; Θα
φέρει αλλαγή στη πολιτική; Θα γίνουν τα λόγια πράξη ή απλά θα
αλλάξουν οι άνθρωποι που είναι στα Υπουργεία και οι κάτοχοι
των υπουργικών αυτοκινήτων; Αυτό είναι το µεγάλο ερώτηµα.
Κλείνω, λοιπόν, µε την ουσία. Εµείς καταψηφίζουµε αυτό το
νοµοσχέδιο, γιατί εγκληµατεί. Αυτή τη στιγµή και σε αυτή τη
Βουλή νοµοθετείτε µια πρωτόγνωρη µετακίνηση πληθυσµών,
κάτι που µόνο στον Εµφύλιο έχει ξαναγίνει. Προκαλείτε οικονοµική ερήµωση µε το κλείσιµο του λιγνίτη, κάτι που σωστά το κάνετε, αλλά να δίνετε και µια διέξοδο σε αυτούς τους ανθρώπους
να βρουν εργασία. Η διέξοδος είναι η αποκατάσταση των εδαφών, η αλλαγή χρήσης των λιγνιτικών µονάδων, το πρασίνισµά
τους, η ενεργειακή εξοικονόµηση στα κτήρια και σε όλες τις
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πρώτες κατοικίες και τα φωτοβολταϊκά στη στέγη, ώστε να κινητοποιηθεί η οικονοµία, να κρατηθούν οι θέσεις εργασίας, να ενισχυθούν τα εισοδήµατα. Δεν το κάνετε, γιατί στόχος σας είναι η
εξυπηρέτηση πέντε ανθρώπων, πέντε επιχειρηµατιών κι ας διαλυθούν όλα τα άλλα, κι ας γίνει ρηµάδι η δυτική Μακεδονία.
Εµείς δεν θα σας στηρίξουµε. Το καταψηφίζουµε µε κάθε µας
δύναµη και θα σας πολεµήσουµε σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει τώρα
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής
Λύσης, ο κ. Βελόπουλος. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα ακολουθήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Παπαθανάσης και µετά
θα ξεκινήσουµε µε τη λίστα των οµιλητών.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, είστε πραγµατικά ένα κόµµα το
οποίο πρέπει να επιδοκιµάσουµε ή καλύτερα να παραδεχτούµε
και να αποδεχθούµε ότι κάνετε σαν τους καρδινάλιους στην Καθολική Εκκλησία ή σαν τους παπάδες της Καθολικής Εκκλησίας.
Βαφτίζετε το κρέας ψάρι και προσπαθείτε να πείσετε εµάς για
όλα αυτά που λέτε, τα οποία είναι και ανεδαφικά και ουτοπικά
και έωλα.
Η αλήθεια είναι ότι το έργο είναι εύκολο για εσάς, διότι όλα τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης είναι µαζί σας. Άρα, φτιάχνετε µία
αλήθεια, µία αλήθεια κατά πως σας βολεύει. Την αλήθεια, λοιπόν,
τη φτιάχνει κάποιος όπως θέλει, αλλά το ίδιο φτιάχνεται και το
ψέµα. Είστε αυτό που πολλές φορές λέω «το άκρον άωτον» της
παράκρουσης και του ψέµατος.
Με την αλήθεια, λοιπόν, όλα τα δεδοµένα βρίσκονται σε µια
αρµονική συµφωνία. Με το ψεύδος έρχεται γρήγορα η διαφωνία
και η σύγκρουση µε το αληθές. Και τι ψευδέστερο από το να πολεµάτε µε ένα νοµοσχέδιο τον λιγνίτη και την ίδια ώρα να δουλεύουν τα λιγνιτικά εργοστάσια. Άρα, λοιπόν, ή είστε ανίκανοι να
υλοποιήσετε το νοµοσχέδιο το οποίο υπερασπίζεστε, την απολιγνιτοποίηση -όπως εσείς θέλετε να επιβάλλετε- ή λέτε συνεχώς
ψέµατα στον κόσµο, γιατί χρειάζονται λιγνίτες και χωρίς αυτούς
δεν υπάρχει ενέργεια, δεν υπάρχει ρεύµα, δεν υπάρχει καύσιµο.
Μεταλιγνιτική εποχή, όπως λέµε «µετα-άνθρωπος», όπως λέµε
«Μεταπολίτευση», όπως λέµε «µετά». Αυτοί που κυβερνούν την
Ελλάδα σήµερα δεν κοιτούν το σήµερα, κοιτούν το µετά. Μα, το
σήµερα είναι συνδεδεµένο µε την ενέργεια σε πολλές εκφάνσείς
της στην καθηµερινότητα. Από το ρεύµα που θα ανοίξει ο άνθρωπος στο σπίτι του για να ζεσταθεί τον χειµώνα, από το ρεύµα που
θα ανοίξει η επιχείρηση για να µπορέσει να λειτουργήσει, από το
ρεύµα που θα χρησιµοποιήσουµε σπίτι µας για να διαβάσουµε
το βράδυ ή για να δούµε τηλεόραση.
Αυτό που κάνετε είναι εγκληµατικό, πραγµατικά εγκληµατικό.
Και θα σας πω για ποιους λόγους. Το κόστος παραγωγής ρεύµατος τώρα που µιλάµε έχει ξεπεράσει το κόστος παραγωγής
του λιγνίτη. Είναι πιο ακριβό το να παράγω ρεύµα από άλλα ενεργειακά αποθέµατα απ’ ό,τι µε τον λιγνίτη. Η µεγαβατώρα τον Νοέµβριο ξεπέρασε τα 190 ευρώ. Τον Νοέµβριο η τιµή του φυσικού
αερίου ήταν 100 ευρώ και το κόστος εκποµπής διοξειδίου του
άνθρακα στα 90 ευρώ. Την ίδια στιγµή, το κόστος ρύπων από λιγνίτη κυµαίνεται στα 120 ευρώ -σας δίνω στοιχεία για να καταλάβετε πως κάνετε τραγικό λάθος-, ενώ µια µονάδα φυσικού
αερίου είναι στα 168 ευρώ ανά µεγαβατώρα.
Πληρώσαµε 140 εκατοµµύρια ευρώ για εισαγωγή λιγνιτικού
ρεύµατος. Οποία υποκρισία! Αυτή η χώρα, η Ελλάς έχει τεράστια
κοιτάσµατα λιγνιτών, τους οποίους θέλετε να καταργήσετε εσείς.
Περί τα 227 δισεκατοµµύρια ευρώ και συντηρητικά 300 δισεκατοµµύρια ευρώ αποφάνθηκαν κάποιοι ειδικοί και από το ΙΓΜΕ,
αλλά και οι γεωλόγοι, όπως και η ΔΕΗ, ότι είναι η αξία των κοιτασµάτων. Και εσείς τα πετάτε στα σκουπίδια, λες και είναι δική
σας περιουσία.
Ξέρετε γιατί κάναµε εισαγωγή ρεύµατος, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας; Είστε λάτρεις των ανεµογεννητριών, που είναι οικολογικές. Αυτές, όµως, κύριε εισηγητά της Νέας Δηµοκρατίας,
ούτε ο ίδιος ξέρετε και φαντάζοµαι ότι ούτε µπορείτε να το ξέρετε γιατί δεν είναι η ειδικότητά σας -δεν ξέρω γιατί είστε εισηγητής εν πάση περιπτώσει- γίνονται από σπάνιες γαίες και τα
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πτερύγια των ανεµογεννητριών δεν µπορούν να ανακυκλωθούν
και θάβονται σε πολλές χώρες και στην Αφρική. Για ποιο κλίµα
µου µιλάτε, για ποιο περιβάλλον µιλάτε; Οι οπαδοί της ανεµογεννήτριας! Επειδή οι ανεµογεννήτριες που εσείς φυτέψατε σε όλη
την Ελλάδα στα καµένα -και όχι µόνο- παρήγαγαν ρεύµα µόνο
12,5% λόγω άπνοιας κάναµε εισαγωγή ρεύµατος. Και έρχονται
σήµερα να µας πουν ότι πρέπει να καταργήσουµε τα πάντα για
να γεµίσουµε µε ανεµογεννήτριες.
Εγώ λέω το εξής: Όλη η Ελλάδα να γεµίσει µε ανεµογεννήτριες, δεν πρόκειται να παραχθεί το ρεύµα το οποίο η Ελλάς καταναλώνει. Τρεισήµισι χιλιάδες άνθρωποι, τρεισήµισι χιλιάδες
ψυχές και οι οικογένειές τους, ερωτώ εγώ τους Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας που πληρώνονται, όπως και εγώ, µε πέντε χιλιάρικα τον µήνα πώς θα επιβιώσουν. Ρωτώ εσάς. Πώς; Ξέρετε,
υπάρχει µια άκριτη αντίληψη στη Νέα Δηµοκρατία περί του
ακραίου νεοφιλελευθερισµού, ότι τα πάντα ρυθµίζονται από την
αγορά. Κάνετε λάθος. Εν καιρώ πανδηµίας και εν καιρώ κρίσης
και εν καιρώ πτωχεύσεων δεν ρυθµίζονται από την αγορά γιατί
έχει απορρυθµιστεί η αγορά λόγω όσων προανέφερα. Άρα, εδώ
χρειάζεται ο κρατικός πατριωτισµός και παρεµβατισµός. Αυτό
σας λέµε.
Δεν θα αναφερθώ βέβαια στο έγκληµα που έκανε και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών διά δηλώσεών τους να
ακυρώσουν τη δυνατότητα που έχει η χώρα να κάνει εξόρυξη
φυσικού αερίου. Ποια ήταν η ανάγκη να γίνει αυτή η δήλωση στο
εξωτερικό την ώρα που έχουµε παγκοσµίως ενεργειακή κρίση,
την ώρα που το αδηφάγο -θα το πω ευθέως- σύστηµα στον πλανήτη χρησιµοποιεί και λιγνίτες και φυσικό αέριο και κάνει εξορύξεις; Ήδη εχθές το Ιράν µαζί µε τη Ρωσία -και η Ιταλία µπαίνει
στο κόλπο και η Ισπανία- συµφώνησαν, στο µεγαλύτερο κοίτασµα της Κασπίας που είναι ιρανικό, να κάνουν συνεκµετάλλευση
του φυσικού αερίου στην περιοχή εκεί. Και εσείς δεν θέλετε φυσικό αέριο! Αν είστε τόσο πλούσιοι και έχετε 300 δισεκατοµµύρια
ευρώ στην τσέπη σας, να τα δώσετε στον ελληνικό λαό και να
µην γίνει εξόρυξη.
Πέρσι η ΔΕΗ πουλούσε το µεγαβάτ στα νοικοκυριά προς 160
ευρώ. Είχε µειωθεί, όµως, η τιµή στα 30 ευρώ και η µέση τιµή
του έτους είχε διαµορφωθεί στα 40 ευρώ. Αυτό λέγεται αισχροκέρδεια. Και επειδή έτσι πουλούσαν το ρεύµα ακριβά στον Έλληνα από πέρυσι, µας έλεγαν ότι αυξάνεται η τιµή της µετοχής
και χειροκροτούσαν οι κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, λες και η
άνοδος τιµής της µετοχής της ΔΕΗ θα πάει στην τσέπη του Έλληνα. Η εταιρεία, είναι εταιρεία. Ο Έλληνας που δεν έχει να ζεσταθεί, ο Έλληνας επιχειρηµατίας που δεν µπορεί να παράγει
φθηνά για να είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα του, τι θα πει; Ότι
«θα φάω αυξηµένη τιµή µετοχής της ΔΕΗ» ή θα πει ότι «δεν έχω
να φάω»;
Θα µπορούσα να πω και άλλα πράγµατα. Όµως, κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας, πραγµατικά δεν σας ενδιαφέρει και αυτό
είναι που µε ενοχλεί. Στη συζήτηση ενός πολύ σηµαντικού νοµοσχεδίου, όπως αυτό εδώ, που θα έπρεπε να είναι εδώ όλοι οι
Βουλευτές, γιατί µιλάµε για το µέλλον της ενέργειας της χώρας,
µιλάµε για λιγνίτη, µιλάµε για πετρέλαιο, µιλάµε για φυσικό
αέριο, µιλάµε για ενέργεια οι περισσότεροι απουσιάζουν και
άφησαν εδώ τους δύο «Διόσκουρους» της Νέας Δηµοκρατίας και
τον Υπουργό να υπεραµυνθούν της κακής επιλογής της κατάργησης άρον άρον των λιγνιτών.
Σαφώς και είµαστε υπέρ της αλλαγής του κλίµατος, να γίνει
καλό το κλίµα, να έχουµε οξυγόνο. Μιλάνε, όµως, ποιοι; Αυτοί
που επί εξήντα χρόνια έφτιαξαν µια τερατούπολη που λέγεται
Αθήνα, όπου δεν µπορεί άνθρωπος να ζήσει φυσιολογικά, µια τερατούπολη που λέγεται Θεσσαλονίκη, άναρχα δοµηµένες, µε καταπατήσεις, µε ρυπάνσεις, µε χείµαρρους κλεισµένους όπως να
‘ναι. Μιλάνε για το κλίµα και την ατµόσφαιρα του πλανήτη! Όλοι
έγιναν οικολόγοι ξαφνικά και όλοι θέλουν να λύσουν το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής!
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, υπάρχουν πολλά είδη ψευδών,
ψεµάτων. Υπάρχουν τρία κατά την άποψή µου στα οποία η Νέα
Δηµοκρατία είναι πρωταθλήτρια: τα συνήθη, µε τα οποία καθηµερινά µέσα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης κάνετε πλύση εγκεφάλου στον ελληνικό λαό, τα καταστρεπτικά ψεύδη που είναι
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µε την πολιτική σας και η στατιστική µε τα ψεύδη της, αφού καθηµερινά µαγειρεύετε νούµερα σε όλα τα σηµεία από την οικονοµία, την κοινωνία, την πολιτική µέχρι και τον κορωνοϊό.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ρωτώ και θέλω, κύριε Υπουργέ,
µια απάντηση: Τι χρεία έχει η χώρα µας να πάει βιαστικά στην
απολιγνιτοποίηση. Πείτε µου γιατί βιάζεστε. Αυτό θέλω να καταλάβω. Όταν η Κίνα, η πιο ενεργοβόρα χώρα του πλανήτη, όπως
και οι Ηνωµένες Πολιτείες, όπως η Πολωνία και η Γερµανία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση µετέφεραν την απολιγνιτοποίηση των χωρών
τους για αργότερα, γιατί σ’ εµάς πρέπει να γίνει τώρα; Σαφώς
και να γίνει εξοικονόµηση ενέργειας, να βάλετε και υδροηλεκτρικά, να βάλετε και ό,τι θέλετε. Απορώ, όµως, µε το έγκληµα
που κάνατε να λέτε «όχι» στην εξόρυξη φυσικού αερίου. Απορώ
µε το έγκληµα αυτό. Γίνεται, λοιπόν, προσπάθεια η Κίνα να κλείσει πυρηνικά εργοστάσια. Το καταλαβαίνω. Να πάψει να παράγει
ενέργεια από λιγνίτη και άνθρακα. Να σταµατήσει η χρήση πετρελαίου. Έτσι λένε οι οπαδοί της κλιµατικής αλλαγής και της
Νέας Δηµοκρατίας. Δεν ισχύει αυτό.
Οι κόντρες µεταξύ Φιλιππίνων, Ιαπωνίας και Κίνας είναι για τα
δυνητικά κοιτάσµατα που έχει η περιοχή και γι’ αυτό σκοτώνονται
µεταξύ τους. Η κόντρα που έχει η χώρα που λέγεται Ηνωµένες
Πολιτείες µε τη Ρωσία, έχει να κάνει και µε τα δυνητικά κοιτάσµατα στον Βόρειο Πόλο. Η κόντρα που έχουµε στην περιοχή
µας, στη Μεσόγειο, έχει να κάνει µε τα δυνητικά κοιτάσµατα µεταξύ Μεσογείου, Αιγύπτου, Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας, Τουρκίας.
Ποιον κοροϊδεύετε µωρέ; Επειδή έχετε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µαζί σας; Αύριο το πρωί να σταµατήσουµε όλο το πετρέλαιο της γης, όλο το φυσικό αέριο και να γεµίσουµε όλο τον
πλανήτη µε «φουρφουράκια», δεν πρόκειται ποτέ να λυθεί το
θέµα της ενέργειας.
Εγώ καλώ τον Πρωθυπουργό, καλώ όλους εµάς, να πάµε στη
Φλώρινα, στην Κοζάνη, να πάµε στη δυτική Μακεδονία. Εκεί οι
οικογένειες ζούσαν από αυτή τη δουλειά. Εργασία ζητάνε οι άνθρωποι, δεν είναι επαίτες. Τι θα τους κάνουµε; Κλέφτες; Να αρχίσουν να κλέβουν και αυτοί, να πλιατσικολογούν; Πώς θα
επιβιώσουν τα παιδιά τους; Δεν ενδιαφέρεται κανείς εδώ µέσα,
ρε παιδί µου; Κανένας δεν ενδιαφέρεται για τον Έλληνα; Τίποτα;
Αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια. Ρωτώ όλους εσάς: Γιατί δεν
λένε εδώ οι εισηγητές σας και ο Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας, ο σεβαστός και αξιότιµος Υπουργός, ότι πέρυσι στις Ηνωµένες Πολιτείες, το Τέξας έπεσε στην παγίδα να µειώσει την
εξόρυξη πετρελαίου -γιατί είναι πετρελαιοφόρος περιοχή- και
είχαν βάλει τεράστια φωτοβολταϊκά. Επειδή χιόνισε, δεν µπόρεσαν ούτε τα «φουρφουράκια» να λειτουργήσουν ούτε και τα φωτοβολταϊκά να µαζέψουν ενέργεια. Επί έντεκα µέρες είχαν
συνεχή µπλακάουτ. Πέρυσι έγινε αυτό.
Γιατί δεν τα λέτε αυτά και τα κρύβετε; Πείτε µου τον λόγο. Δεν
είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι φίλοι σας τοποθετούν «φουρφουράκια» σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς. Για εµάς -θα το πω
ωµά- η εξυπηρέτηση ολιγαρχών, η εξυπηρέτηση κοµµατικών επιλογών, η εξυπηρέτηση φίλων και κολλητών δεν είναι πάνω από
την υγεία του Έλληνα, από τη ζωή του Έλληνα. Αυτή είναι η δεδηλωµένη άποψή µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, πρέπει να απαντήσει σε ένα δίληµµα:
Επιδοτήσεις ή λιγνίτης. Τι λέει η Κυβέρνηση; Ακρίβυνε το ρεύµα,
θα επιδοτήσω το ρεύµα.
Κύριε Υπουργέ, πού θα βρείτε τα λεφτά; Δανεικά. Δεν υπάρχει
χρήµα. Εκτός αν ανακάλυψε ο κ. Σταϊκούρας «λεφτόδεντρα». Η
επιδότηση του ρεύµατος γίνεται από δανεικά. Δεν είπατε, λοιπόν,
στον Έλληνα ότι «σου δίνω 200, 300 ευρώ, αλλά θα µου τα δώσεις πίσω σε ένα, δύο χρόνια µε τόκο». Να έχετε το θάρρος, να
έχετε την τόλµη να πείτε «είµαστε ανίκανοι να παράγουµε
πλούτο, θα παράγουµε µόνο χρέος για την Ελλάδα και τους Έλληνες». Να το πείτε. Επιδοτούµενη οικονοµική πολιτική σηµαίνει
υπερχρέωση και του κράτους και του πολίτη. Γιατί; Θα έχουµε
νέα ελλείµµατα.
Τι σας λέµε εµείς; Έχουµε πόλεµο ενεργειακό. Πρώτον, µεγαλύτερη συµµετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό µίγµα της χώρας.
Το κάνετε τώρα. Ανοίξατε λιγινιτικά εργοστάσια γιατί βλέπατε το
µπλακάουτ να έρχεται. Το κάνατε. Το νοµοσχέδιο γιατί το φέρατε
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τώρα; Δεύτερον και σηµαντικό, εάν ενεργοποιηθούν οι λιγνίτες,
θα πέσουν οι τιµές. Είναι λογικό γιατί συµφέρει περισσότερο
τώρα να λειτουργήσουν οι λιγνίτες, απ’ ό,τι να κάνεις εισαγωγή
φυσικού αερίου ή εισαγωγή πετρελαίου.
Θα εξασφαλίσουµε, λοιπόν, και επάρκεια τον χειµώνα και το
καλοκαίρι. Η ΔΕΗ πρέπει να θέσει «χθες», σε λειτουργεία τη
θερµή εφεδρεία. Όσοι ασχολήθηκαν µε το θέµα ξέρουν τι εννοώ,
όσοι δεν ασχολήθηκαν, δεν πειράζει, έρχονται εδώ και λένε εκθέσεις ιδεών.
Το δίληµµα, λοιπόν, που γεννάται είναι αυτό που πολλές
φορές µου λένε πολλοί «και τι θα κάνατε εσείς»; Θυµάµαι –και
ρωτήστε τον κ. Μανιάτη, το επαναλαµβάνω εδώ, κύριε Υπουργέ,
ψάξτε λίγο στα Υπουργεία σας- το 2010-2011, µε τον κ. Μανιάτη,
σε µια προσπάθεια που κάναµε από κοινού για την εξόρυξη φυσικού αερίου και πετρελαίου στη χώρα και τα οικόπεδα και όλα
αυτά -φώναζα από το 2007 εγώ εδώ µέσα- βρέθηκε ο αποθηκευτικός χώρος δυτικά του Πρίνου, το τεράστιο κοίτασµα που εξαντλήθηκε, κύριε Υπουργέ. Αυτό συγχρηµατοδοτήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν οι µελέτες, υπήρχαν όλα. Από το
2011, 2012, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, παραµένει σε συρτάρια, δηλαδή να έχουµε χώρο αποθηκευτικό, έτοιµο φυσικό χώρο, για να
αποθηκεύσουµε. Δεν κάνεις κάτι άλλο. Γιατί άκουγα τον εισηγητή
της Νέας Δηµοκρατίας να µιλά για αποθήκευση. Μα, δεν έχουµε
δυνατότητα αποθηκεύσεως. Δεν έχουµε, γιατί δεν προνόησαν
ποτέ οι κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ.
Υπάρχει, λοιπόν, η Θάσος, δυτικά της Θάσου. Εκεί µπορούσαµε
να αποθηκεύσουµε πετρέλαιο.
Και αν ακούγατε την Ελληνική Λύση, κύριε Υπουργέ -εδώ ήσασταν πριν έναν χρόνο και πλέον όταν σας έλεγα «είναι φθηνό το
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αποθηκεύστε ή προαγοράστε»θα είχαµε κερδίσει σήµερα περίπου 5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Θα
είχαµε 5 δισεκατοµµύρια ευρώ για να τα έχουµε ως µοχλό -θέλετε; Αµορτισέρ θέλετε, ελατήρια θέλετε;- ανάπτυξης.
Πάµε, λοιπόν, στο ερώτηµα. Ας µου απαντήσει έστω και ένας
Έλληνας: Αξίζει να θυσιάσουµε 227 δισεκατοµµύρια ευρώ λιγνιτών για να εισπράξουµε το πολύ 70 δισεκατοµµύρια ευρώ, όπως
λέει η Νέα Δηµοκρατία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε το Ταµείο
Ανάκαµψης;
Ακούστε, κύριοι, τα νούµερα είναι νούµερα. Η αξία είναι 272
δισεκατοµµύρια ευρώ, 72 δισεκατοµµύρια ευρώ θα πάρετε,
έχετε έλλειµµα 200 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πού θα τα βρείτε;
Ζούµε σε µια περιβαλλοντολογική υποκρισία, όλοι. Καίγονται
δάση, για να βάλουν ανεµογεννήτριες και λένε ότι είναι οικολογία. Τοποθετούνται φωτοβολταϊκά σε γόνιµη γη, στη µάνα ελληνική γη. Ο άλλος µιλά για οικολογία και έχει i-phone, το οποίο
γίνεται από σπάνιες γαίες. Ο άλλος µιλάει για οικολογία και χρησιµοποιεί κινητήρα βενζινοκίνητου ή πετρελαιοκίνητου. Ντροπή!
Ερχόµαστε εδώ και «το παίζουµε» όλοι οικολόγοι.
Οι χώρες, λοιπόν, που καίνε λιγνίτη, πληρώνουν ρήτρες, χρηµατοδοτώντας, όµως, από τις ρήτρες αυτές, τα φωτοβολταϊκά
και τις ανεµογεννήτριες. Ποιος οικονοµάει; Να σας πω εγώ, η
Γερµανία.
Τα αποθέµατα λιγνίτη της χώρας επαρκούν για σαράντα πέντε
έτη, προσφέρουν µεγάλη ενεργειακή αυτονοµία, προσφέρουν
εθνική κυριαρχία. Χώρα πτωχευµένη, χώρα ενεργειακά εξαρτηµένη, παύει να είναι κυρίαρχη χώρα. Καταλάβετέ το. Απλά είναι
τα πράγµατα. Πολύ απλά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Ακούστε τώρα, γιατί µερικά πράγµατα πρέπει να τα λέµε όπως
ακριβώς έχουν κι όχι όπως θα θέλαµε να είναι. Τι έκαναν οι υπόλοιπες χώρες, για να µη φτάσουν εδώ που φτάσαµε εµείς, να
πληρώνουµε 230 ευρώ την µεγαβατώρα για το ρεύµα, όταν άλλοι
πληρώνουν 100, 130, 150, 160 ευρώ. Οι ροές φυσικού αερίου
έχουν αυξηθεί.
Ακούστε το έγκληµα που έκανε η Κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός έχει µια ιδιαίτερη εµµονή µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αντιλαµβάνοµαι. Εχθές, πήγε στον Πούτιν και από πίσω είχε
ευρωπαϊκές σηµαίες, δεν είχε την ελληνική. Είχε µία ελληνική,
µία ευρωπαϊκή, µια ελληνική, µία ευρωπαϊκή. Νόµιζε ότι ήταν ο
εκπρόσωπος της Κοµισιόν, όταν µιλούσε µε τον κ. Πούτιν. Ήταν
εκπρόσωπος της Ελλάδος! Επίσηµη επίσκεψη! Τι δουλειά είχε η
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ευρωπαϊκή σηµαία από πίσω; Όταν πήγαινε η Μέρκελ, είχε τη
γερµανική.
Λέω, λοιπόν, και το αντιλαµβάνοµαι, γιατί οι περισσότερες
χώρες είχαν προαγοράσει φυσικό αέριο και περίµενε ο Πρωθυπουργός από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει αυτό που δεν
έκανε η χώρα µας, δηλαδή προαγορά;
Δεν θέλετε εξόρυξη. Και τι κάνατε; Φτάσατε στο σηµείο πάλι
να επιστρέψετε στο λιγνίτη. Πήγατε, µάθατε, σφαλιάρα φάγατε,
ξαναγυρίσατε στον λιγνίτη. Ποιος πληρώνει τη διαφορά; Ο ελληνικός λαός. Λάθος. Στη Γερµανία, ακούστε, 71,87 ευρώ η µεγαβατώρα, στην Πολωνία 73,36 ευρώ, στην Τσεχία 79 ευρώ, στη
Σλοβακία 79 ευρώ, στην Ελλάδα 240 ευρώ! Μπράβο, να σας χαίρεται ο Έλληνας! Να σας ψηφίζουν οι νεοδηµοκράτες και να
λένε µπράβο, δεν πειράζει, ό,τι κι αν κάνετε λάθος, εγώ παράταξη ψηφίζω, Νέα Δηµοκρατία και τελείωσε. Δεν είναι έτσι.
Εµείς, ως Ελληνική Λύση, δεν συναινούµε στα ψέµατα σας.
Θυµίζετε τη ρήση του Λίνκολν. Ακούστε τι είχε πει ο Λίνκολν, για
να καταλάβετε τι κάνει η Νέα Δηµοκρατία. Πόσα πόδια έχει ένας
σκύλος; Τέσσερα. Έτσι δεν λέµε όλοι; Εάν ονοµάσουµε την ουρά
«πόδι», πώς θα λέγεται ο σκύλος; Ή πόσα πόδια θα έχει ο σκύλος; Πέντε, θα πει κάποιος, τέσσερα. Το να λέµε, λοιπόν, την
ουρά «πόδι», δεν την κάνει πόδι. Με το να θέλετε το ψέµα να το
κάνουµε αλήθεια, κάνετε λάθος. Δεν θα συνεχίσουµε σε αυτή τη
λογική.
Ακούστε τώρα τα χειρότερα. Επειδή, είστε µια Κυβέρνηση που
µέσα από την αποτυχία της δεν αντιλαµβάνεται την πραγµατικότητα που αντιµετωπίζει ο ελληνικός λαός και επειδή επιχειρείτε
συνεχώς µε µισές αλήθειες και µε ψέµατα να δηµιουργήσετε την
αίσθηση µιας επιτυχηµένης καταστάσεως, χθες ο ΟΗΕ έβγαλε
µια ανακοίνωση, που κανένα από τα κανάλια που ελέγχετε -καλά
να είναι τα κανάλια και το χρήµα, αλλά και το ΕΣΡ που δεν επιβάλλει πρόστιµα- δεν την ανακοίνωσε. Η Ύπατη Αρµοστής του
ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα µίλησε για µεθόδους εξαναγκασµού για την επιβολή της υποχρεωτικότητας και του προστίµου που επιβάλλουν πολλές χώρες, µεταξύ των χωρών και η
Ελλάς -και αναφέροµαι στον κορωνοϊό. Όπου επιβάλλονται κυρώσεις θα πρέπει να είναι αναλογικές και να υπόκεινται σε
έλεγχο από δικαστικές αρχές. Αυτά είπε ο ΟΗΕ. Όλα τα κανάλια
το «έθαψαν»! Το «θάψατε».
Επίσης, αυτό που δεν σεβαστήκατε -και αυτό µε ενοχλεί περισσότερο και θα το πω ευθέως- είναι ότι ακόµη και στη Δανία,
που την είχαµε ως πρότυπο -κι εγώ την είχα ως πρότυπο- µια
χώρα πρότυπο για τους εµβολιασµούς, εµβολιάστηκε το 99,9%
του πληθυσµού. Πρότυπο-χώρα, για τη συνειδητότητα των πολιτών και την πειθώ που η κυβέρνηση κατάφερε τους πολίτες να
τους πείσει να κάνουν το εµβόλιο.
Σήµερα, λοιπόν, η Δανία -ακούστε τώρα- πήγε σε λοκντάουν
µε 99% εµβολιασµό, πήγε σε λοκντάουν. Έκλεισε και η Δανία.
Αυτό δεν σας προβληµατίζει εσάς τους οπαδούς της υποχρεωτικότητας του εµβολιασµού; Δεν σας προβληµατίζει; Δεν υπάρχει
τίποτα στο µυαλό να σκεφτείτε, αλλά στέλνετε στο Αίγιο τον
κόσµο να κάνει ληγµένα εµβόλια; Εχθές είχα καταγγελίες δεκαεπτά ανθρώπων από το Αίγιο που πήγαν να κάνουν εµβόλιο, είχε
λήξει µια-δυο µέρες πριν και αυτοµάτως λέει «δεν πειράζει, ας
λήξανε. Δεν πειράζει».
Να πάτε να κάνετε ληγµένα εµβόλια, εσείς, κύριοι, εσείς που
επιβάλλετε την υποχρεωτικότητα. Μα, είναι σοβαρά πράγµατα
αυτά; Διότι βγήκε ο κ. Πλεύρης σήµερα το πρωί και τα «έχωσε»
στον ΣΥΡΙΖΑ -και δεν κατάλαβα γιατί σε εµάς τους υπόλοιπουςγια τις ΜΕΘ και είπε ότι θα πάει στον εισαγγελέα.
Στάσου, κύριε Υπουργέ µου, µισό λεπτό. Είναι τραγικό και υποκριτικό να µιλάς για εισαγγελέα, όταν ως Κυβέρνηση θέσπισες
το ακαταδίωκτο σε κάθε επιτροπή που έκανες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Είναι υποκρισία, είναι αλαζονική συµπεριφορά ενός Υπουργού,
ο οποίος δεν καταλαβαίνει ότι δεν µπορείς να λες πως θα πας
στον εισαγγελέα γι’ αυτά που είπε ο Γιαννάκος για τις ΜΕΘ, λες
και δεν ξέραµε ότι και πριν τον κορωνοϊό χρειαζόταν πολλές
φορές και πολιτικό «βίσµα», Βουλευτού ή ενός διοικητή νοσοκοµείου, για να βρεις µια ΜΕΘ, πολλώ δε µάλλον τώρα που ο ίδιος
ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε από του Βήµατος της Βουλής
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πως εντάξει, δεν έχουµε ΜΕΘ, µένουν και έξω οι άνθρωποι στον
διάδροµο. Κάπως έτσι το είχε πει εδώ στη Βουλή, ότι δεν είναι
ΜΕΘ, αλλά είναι κάτι άλλο.
Και δεν ντρεπόµαστε; Δεν ντρέπεστε λίγο; Δεν ντρέπεστε ως
Κυβέρνηση να λέτε στον πολίτη ότι πληρώνεις φόρο, σου πτώχευσα τη χώρα, αλλά δεν έχω ΜΕΘ, θα µείνεις στον διάδροµο
σε ένα ράντζο; Αυτά είναι τραγελαφικά πράγµατα σε µία σοβαρή
κοινωνία.
Υπάρχει πραγµατικά κάτι –και πρέπει να το πω εδώ- πολύ πιο
σπάνιο και πιο σηµαντικό από την ικανότητα. Είναι η ικανότητα
να ανακαλύπτεις και να αναγνωρίζεις την ικανότητα του άλλου.
Η Ελληνική Λύση, λοιπόν, αναγνωρίζει την ικανότητα της Νέας
Δηµοκρατίας να κάνει συνεχώς το άσπρο µαύρο, το ψέµα αλήθεια και το κίτρινο πορτοκαλί. Μπράβο, είστε ικανοί για όλα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και θα ήθελα εδώ, για να κλείσω και να µην σας κουράζω, να
σας πω ότι έχω µπροστά µου µία επιστολή της Ένωσης Ενηµερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας, η οποία διαµαρτύρεται για την ανυπαρξία του ΕΣΡ. Είναι η ένωση όλων των
περιφερειακών σταθµών. Οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των καναλιών τα
έχουν βάλει µε το ΕΣΡ, αλλά η Κυβέρνηση πέρα βρέχει.
Δυστυχώς, το πρόβληµα δεν έχει λυθεί. Απεναντίας έχει οξυνθεί. Το τελευταίο διάστηµα το ΕΣΡ επιβάλλει χρηµατικές ποινές
ιδιαίτερα υψηλές, που δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν τις σηµερινές οικονοµικές συνθήκες, αλλά και τα µεγέθη και τις δυνατότητες της
περιφερειακής τηλεοράσεως. Δεν είναι δυνατόν να επιβάλλονται
πρόστιµα 35.000 ευρώ και 50.000 ευρώ σε περιφερειακά κανάλια
µε ετήσια κύκλο εργασιών 50.000 ευρώ. Ο κ. Κουτρουµάνος, που
δεν ξέρει τι σηµαίνει δουλειά. Μια ζωή παροχή υπηρεσίας στη
δικαιοσύνη ήταν. Δεν δούλεψε να βγάλει µεροκάµατο. Ενενήντα
χιλιάδες ευρώ, λέει. Γιατί είναι φανερό ότι µας οδηγεί σε κλείσιµο
το ΕΣΡ. Είναι η Ένωση των περιφερειακών καναλιών και λέει
«υπέρογκα και δυσβάστακτα ουσιαστικά τα πρόστιµα».
Αυτό θα έχει επιπτώσεις σε όλον τον κλάδο, αφού ακόµη και
η µετακύλιση των αµοιβών της «DIGEA», όπως προβλέπεται, θα
είναι καταστροφική. Αυτά τα λένε οι άνθρωποι και εγώ φωνάζω
εδώ και ενάµιση χρόνο να διαφυλάξουµε τη λειτουργία τους.
Δεν µπορεί ο κ. Koυτροµάνος σαν θεός να επιβάλλει πρόστιµα
παντού. Τα λέω µόνος µου. Ήρθαν, λοιπόν, οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες
όλων των περιφερειακών καναλιών να διαµαρτυρηθούν. Και θα
του πω κάτι του κ. Κουτροµάνου.
Πρέπει να επιλέξει, πραγµατικά πρέπει να επιλέξει, γιατί οι
υψηλές θέσεις είναι σαν τους απόκρηµνους βράχους και είναι σε
µια υψηλή θέση που τον τοποθέτησε η Νέα Δηµοκρατία -είναι
προσωπική η επιλογή του κ. Κουτροµάνου- αλλά επάνω στους
απόκρηµνους βράχους πηγαίνουν δυο είδη: το ένα είναι οι αετοί
και το άλλο είναι τα ερπετά. Ας διαλέξει µε ποιους είναι. Είναι µε
τους αετούς και µε τη νοµιµότητα ή µε τα ερπετά ο κ. Κουτροµάνος; Κάποια στιγµή ας αποφασίσει και ο ίδιος.
Δυστυχώς, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, αποτύχατε. Εδώ και
έναν χρόνο κρούω κώδωνα κινδύνου. Προχθές, µάλλον –ας µε διαψεύσει ο κ. Παπαθανάσης- ο επικεφαλής της FED, του γνωστού
αµερικανικού οµίλου που τυπώνει χρήµα εν πάση περιπτώσει, είπε
στο Κογκρέσο ότι είναι ανοικτός σε ταχύτερη µείωση της αγοράς
οµολόγων. Οι αγορές, λέει, βλέπουν µια εκθετική στροφή, περισσότερες πιθανότητες αύξησης επιτοκίων. Η ευρωπαϊκή τραπεζική
αρχή βλέπει κινδύνους για συστηµικές τράπεζες.
Σας τα έλεγα αυτά, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, εδώ και
έναν χρόνο ότι αν αυξηθούν τα επιτόκια, καήκαµε όλοι µαζί, κύριε
Υπουργέ. Από πού θα δανειστείτε; Τώρα δανείζεστε µε µηδέν
επιτόκιο και κάτι παραπάνω και τα φορτώνετε στο χρέος. Αν ανεβούν στο 6%, 7%, 8% τα επιτόκια, καήκαµε όλοι µαζί. Και επειδή
κάποιοι χαιρόσασταν ότι καταρρέει ο Ερντογάν, πήγε και πήρε
55 δισεκατοµµύρια δολάρια από το Κατάρ και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, γιατί την Τουρκία δεν θα την αφήσουν ποτέ να καταρρεύσει, σε αντίθεση µε την Ελλάδα.
Μεταξύ λοιπόν, φίλες και φίλοι, όλων αυτών που συµβαίνουν,
το ερώτηµα είναι ξεκάθαρο. Σήµερα που µιλάµε η Ελλάδα, που
χαίρεται η Νέα Δηµοκρατία, είναι ακόµη BB και η Τουρκία είναι
Β+. Αυτό τι σηµαίνει; Ότι είµαστε χειρότερα και από την Τουρκία, που πεινάνε και που πηγαίνουν στα σουπερµάρκετ να πά-
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ρουν νερό, να πάρουν λάδι. Είµαστε χειρότερα οικονοµικά από
αυτούς. Το καταλαβαίνετε;
Και αντί να κάνουµε κάτι όλοι µαζί ως πολιτικό σύστηµα, µε
πρόγραµµα, να βοηθήσουµε την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό -το έχω πει χίλιες φορές- για τον πρωτογενή τοµέα να
κάνουµε κάτι, για την υπεραξία που δίνει, δεν ακούτε κανέναν.
Θα µας σώσει, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένας δεν θα µας
σώσει.
Χαίρονται, λέει, µε την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ. Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας, κύριε Υπουργέ, τόλµησε να κάνει
twit, λέγοντας ότι είστε οι καλύτεροι στην απορροφητικότητα.
Και από κάτω έλεγε: «από το 2016 µέχρι το 2020 ήταν». Εσείς
δεν ήσασταν το 2016, 2017 κυβέρνηση; Ο Υπουργός της Νέας
Δηµοκρατίας χαιρόταν που είµαστε πρώτοι στην απορροφητικότητα µε τα στοιχεία του 2016-2020! Ε, πείτε µπράβο σε αυτούς.
Αλλά, ξέρετε, κύριε Υπουργέ, έχω µια ένσταση. Το ΕΣΠΑ είναι
ένα πρόγραµµα για την ανάπτυξη της χώρας, όχι για να κάνετε
προσλήψεις στο δηµόσιο, όχι για να πληρώνετε επιδόµατα και
µισθούς από εκεί. Άρα, δεν είναι ΕΣΠΑ. Αυτό δεν είναι ΕΣΠΑ.
Αυτό είναι «κάνω σάιτ για το Υπουργείο», «παίρνω κανένα λεωφορείο». Δεν είναι ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ σηµαίνει δίνω χρήµατα για δηµόσιες επενδύσεις, για επενδυτικά προγράµµατα, δίνω χρήµατα
για την ανάπτυξη, όχι µισθούς και επιδόµατα.
Αυτή είναι η ιδεολογική µας διαφορά, κύριε Υπουργέ, και ξέρω
ότι συµφωνείτε µαζί µου, γιατί η επιδοµατική πολιτική είναι χρεοκοπηµένη επιλογή. Το ΕΣΠΑ είναι εργαλείο για άλλο και για άλλους.
Και τρίτον, έρχεστε και φέρνετε ένα νοµοσχέδιο τώρα. Ξέρετε
τι κάνετε µε το νέο νοµοσχέδιο που θα φορτώσει στους ιδιοκτήτες την κλιµατική, λέει, αναβάθµιση των κτηρίων; Τρία εκατοµµύρια σπίτια Ελλήνων θα πρέπει να πληρώσουν τουλάχιστον από
20.000 ευρώ µέχρι 100.000 ευρώ για να τα κάνουν κλιµατικώς
ορθά και να µπορούν να τα µεταβιβάσουν. Τρία εκατοµµύρια σπίτια, κύριοι συνάδελφοι!
Ο νέος νόµος που φέρνετε αυτό λέει, ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές και τοµές στα σπίτια, ώστε να κριθούν κατάλληλα για τις
αναβαθµίσεις τους. Θέλει 20 χιλιάρικα ένα σπίτι εκατό τετραγωνικών για να γίνει αυτή η αναβάθµιση. Αν είναι µεγαλύτερο, θέλει
50, 70, 80. Πού θα τα βρει ο Έλληνας; Τι πάτε να κάνετε; Τρία
εκατοµµύρια σπίτια στο σφυρί;
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, θα σας το πω ωµά. Κανένα
ψέµα δεν αντέχει στον χρόνο. Ζείτε µια ψευδαίσθηση, αλλά αυτή
η δική σας ψευδαίσθηση της ευδαιµονίας είναι ο εφιάλτης των
Ελλήνων για την πείνα που έρχεται, τη φτώχεια που διακατέχει
τον Έλληνα και τη δυστυχία του.
Εµείς κρούουµε κώδωνα κινδύνου. Έρχονται χειρότερες
µέρες τους επόµενους µήνες. Εµείς θα είµαστε εδώ συνεπείς µε
επιχειρήµατα, προτάσεις και κυρίως –θα το πω ωµά και κατανοητά-, χωρίς καµµία σχέση µε διαπλοκή, χωρίς καµµία σχέση
µε υπόγεια, χωρίς καµµία σχέση µε µεγαλοκαναλάρχες, για να
φωνάζουµε δυνατά και ελληνικά «Πρώτα η Ελλάδα. Πρώτα οι
Έλληνες. Τονώστε την Ελλάδα και τους Έλληνες, για να σας τα
επιστρέψουν επί χίλια πίσω».
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αφού καθαριστεί το
Βήµα, θα δώσουµε τον λόγο στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κ. Παπαθανάση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα το σχέδιο νόµου για τη δίκαιη αναπτυξιακή
µετάβαση και ζητήµατα που αφορούν στη διαδικασία απολιγνιτοποίησης.
Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας,
τον κ. Καιρίδη, για την πολύ αναλυτική και συνεκτική παρουσίαση
του νοµοσχεδίου.
Ταυτόχρονα, επειδή, όπως έχω ξαναπεί, στα νοµοσχέδια ένας
κούκος δεν µπορεί να φέρει την άνοιξη, νοµίζω ότι θα ήθελα να
ευχαριστήσω και την οµάδα που έχει δουλέψει σκληρά, τον κ.
Καβαλά, τον γενικό γραµµατέα, την κ. Τσιρώνη, την κ. Παντελο-
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πούλου, συνεργάτες µου, όπως επίσης τον κ. Μουσουρούλη που
λόγω υποχρέωσης βρίσκεται στις Βρυξέλλες για διαπραγµάτευση σήµερα, αλλά και συνεργάτες όπως την κ. Μαυγονάτου
που είναι εδώ σήµερα στην Αίθουσα, τον κ. Τζώρτζη, για την
πολύ σκληρή δουλειά που έχουν κάνει καθ’ όλη τη διάρκεια
αυτής της διαβούλευσης.
Ανέµενα µάλλον -και κατά τη διάρκεια των επιτροπών και σήµερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης- να ακούσω τη µείζονα Αντιπολίτευση να παρουσιάσει το σχέδιό της, να συζητήσει γι’ αυτά
τα οποία έχει κάνει, γι’ αυτά τα οποία σχεδιάζει. Περίµενα «να ρίξετε το γάντι», κυρία Πέρκα, κύριε Φάµελλε, να µας πείτε «Αυτά
κάναµε. Είµαστε η ριζοσπαστική Αριστερά. Έχουµε ευαισθησίες
γύρω από το περιβάλλον και έχουµε κάνει τόσα πράγµατα» και
η κεντροδεξιά παράταξη να απαντήσει και να πει «ναι, δεν κάναµε
τόσα πολλά».
Αυτά, λοιπόν, που αναφερθήκατε στο τι κάνατε, στο τι θα κάνετε, προφανώς δεν υπήρχαν ούτε «γάντι» υπήρχε. Εµείς, λοιπόν, γυρίζουµε και σας «πετάµε το γάντι», να µας πείτε τι είναι
αυτό το οποίο δεν κάνατε και το οποίο θέλατε να κάνετε και να
σας πούµε τι είναι αυτό που κάναµε, τι είναι αυτό που κάνουµε
και τι είναι αυτό που θα κάνουµε.
Γιατί είναι η πρώτη φορά στην ιστορία αυτού του τόπου που
επίσηµα ένα µεγάλο θέµα έρχεται στη Βουλή των Ελλήνων να
συζητηθεί µε σοβαρότητα, που έχει σχέση µε τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Και ειλικρινά λυπάµαι. Και θα µιλήσουµε για διαβούλευση, για την παραγωγή λιγνίτη, τι συµβαίνει,
τι συνέβαινε, για τη µείωση του πληθυσµού, για ποια προγράµµατα τρέξαµε τεσσεράµισι χρόνια, ποια διαπραγµάτευση κάνατε,
ποιους πόρους πήρατε, ποια χρηµατοδότηση λάβατε.
Αλλά εκείνο που µε σοκάρει ειλικρινά, κυρίες και κύριοι του
ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι σήµερα ούτε καν επιφυλάσσεστε για να ψηφίσετε κάποιο άρθρο ή να δηλώσετε ότι στηρίζετε κάποιο άρθρο
του νοµοσχεδίου. Εγώ θα σας απαντήσω µε εικόνες. Αυτά είναι
που δεν ψηφίζετε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το σεληνιακό τοπίο και τη µετατροπή αυτού σε µια βιώσιµη επιφάνεια
που µπορούν οι κάτοικοι να ζήσουν, τα παιδιά τους να ζήσουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτά σας τα δείχνω για να θυµάστε τι δεν ψηφίσατε σήµερα.
Αυτά δεν ψηφίσατε σήµερα και τα καταθέτω στη Βουλή. Αυτήν
την εικόνα στηρίζετε και συνεχίζετε να στηρίζετε, γιατί δεν ήρθατε να µας πείτε ούτε µία δράση κι εδώ ο κ. Φάµελλος, ως Αναπληρωτής Υπουργός, που ήταν υπεύθυνος µε µια υπουργική
απόφαση, λίγο πριν οι Έλληνες αποφασίσουν ότι δεν έπρεπε να
είναι στην κυβέρνηση.
Τα καταθέτω απλά και µόνο για να δείτε τι δεν ψηφίζετε σήµερα, γιατί η ιστορία γράφεται και εδώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων κ. Νικόλαος Παπαθανάσης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας
και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το
2019 έλαβε µια απόφαση, µια απόφαση ότι η Ελλάδα έπρεπε να
βγει µπροστά, να προχωρήσει στη δίκαιη αναπτυξιακή µετάβαση,
γιατί ακριβώς αυτό ήταν κάτι που ερχόταν και που θα έπρεπε
εµείς να τρέξουµε πιο γρήγορα από τα πράγµατα.
Η απόφαση αυτή δικαιώθηκε και δικαιώθηκε γιατί αµέσως
µετά, µετά από την απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ήρθε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και αναθεώρησε το
ύψος των ρύπων, και από 40% το πήγε 55% για το 2030.
Μας έδωσε, όµως, η απόφαση αυτή του Πρωθυπουργού τη
δυνατότητα να κάνουµε µια αρχή, αυτή την αρχή που δεν έγινε
και δεν είχε γίνει ποτέ στην ιστορία αυτού του τόπου. Διότι όλοι
βλέπαµε ότι η απολιγνιτοποίηση έρχεται. Διότι αυτή τη στιγµή
που µιλάµε τίποτε δεν έχει αλλάξει από την παραγωγή ενέργειας
από τον λιγνίτη, τίποτε δεν έχει αλλάξει. Αυτά που παραλάβαµε
από εσάς έχουµε αυτή τη στιγµή. Και θέλω να πάρετε τον λόγο
µετά και να µου πείτε ένα πράγµα που κάνατε. Και σας τα έχω
πει τα στατιστικά στοιχεία εδώ, ότι µειώθηκε κατά τη διάρκεια
της δικής σας διακυβέρνησης, κυρία Πέρκα, κατά 54% η λιγνιτική
παραγωγή.
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ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Μα το απάντησα αυτό στην επιτροπή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Εντάξει, να τα ξαναπούµε όµως, εδώ
δεν είµαστε επιτροπή, είµαστε στη Βουλή. Διότι κοιτάτε άλλα
στοιχεία, τα κοιτάτε στραβά.
Επίσης, µειώθηκε ο πληθυσµός της περιοχής κατά δώδεκα χιλιάδες κατοίκους, τρεις χιλιάδες κάθε χρόνο, κι εσείς αδιαφορούσατε. Και επειδή είπα ότι θα απαντήσω σε συγκεκριµένα
σηµεία, ξεκινώντας από τα βασικά τα οποία θίξατε, και έχει σηµασία, γιατί µέσα από την κουβέντα και την ανάλυση των ζητηµάτων αυτών θα δούµε τι έχουµε κάνει εµείς, τι κάνουµε και τι
θα κάνουµε, θα µιλήσουµε για την πολύ καλή δουλειά που έκανε
η οµάδα του κ. Μουσουρούλη. Διότι αµέσως µετά από την απόφαση του Πρωθυπουργού η ελληνική πολιτεία αποφάσισε και
συγκρότησε επιτροπή υπό τον κ. Μουσουρούλη.
Ακούστε διαβούλευση και κρατήστε σηµειώσεις, τις χρειάζεστε. Δηµόσια διαβούλευση, 4-9-2020, ολοκλήρωση προσχεδίου.
7-9-2020 συζήτηση προσχεδίου µε τεχνικές οµάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 3-9-2020 πάλι, σύσταση συζήτησης
αναµορφωµένου προσχεδίου στη συντονιστική επιτροπή. Για τη
συντονιστική επιτροπή γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί αν µπείτε µέσα
www.sdam.gr, θα τα βρείτε όλα. Θα βρείτε όλη την πορεία της
συζήτησης και τι έχει γίνει. 3-9-2020 συζήτηση αναµορφωµένου
προσχεδίου. 9-9-2020 παρουσίαση σχεδίου ΣΔΑΜ σε συνέντευξη
Τύπου. Προφανώς ως κόµµα ακούγατε τις συνεντεύξεις Τύπου.
3-10-2020 έναρξη θεσµικής δηµόσιας διαβούλευσης ως 10-112020. 4-10-2020 ανάρτηση στην ιστοσελίδα sdam.gr όλου του
υλικού. 22-10-2020 διοργάνωση από το «ENTERPRISE GREECE»
και τη συντονιστική επιτροπή του διαδικτυακού, επιχειρηµατικού
φόρουµ «ΔΑΜ και νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες».
Σαράντα ηµέρες διήρκησε η διαβούλευση, σαράντα ηµέρες,
και αναρτήθηκε. Και σας είπα, σας διαβάζω τις ηµεροµηνίες, θα
σας τα δώσω όλα. Θα καταθέσω στην επιτροπή όλο το σχέδιο
της διαβούλευσης, τα σχόλια και τα πάντα τα οποία είχαν γίνει.
Θα σας καταθέσω και τη συνέντευξη Τύπου, τις διαβουλεύσεις,
τις επιτροπές και πώς λειτούργησαν.
Προέκυψε από τη διαβούλευση και προκρίθηκαν η συντονιστική και συζητήθηκαν στις 23 Νοεµβρίου του τα αποτελέσµατα
στη 10η συντονιστική, 25 Νοεµβρίου παρουσίαση του επικαιροποιηµένου σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής µετάβασης στην κυβερνητική επιτροπή, στη συνέχεια στο Υπουργικό Συµβούλιο.
Δεν είστε Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής, όπου έγινε παρουσίαση; Συνεχίζω. Στις 9 Δεκεµβρίου η διαβούλευση µε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους
επιστηµονικών και ακαδηµαϊκών φορέων και ερευνητικών κέντρων, επιµελητηρίων, εργατικών κέντρων και σωµατείων. Ξεκίνησε για τα εδαφικά και το εννοιολογικό υπόµνηµα του
προγράµµατος δίκαιης αναπτυξιακής µετάβασης. 8-2-21 συζήτηση της συντονιστικής εδαφικών προσχεδίων για τη δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη. 13-3-2021 έναρξη θεσµικής
διαβούλευσης προσχεδίων ΕΣΔΙΜ έως 19 Μαρτίου, µε βάση δοµηµένο θεµατολόγιο. 15 Φεβρουαρίου κατάρτιση ΕΣΔΙΜ νήσων
και οµάδων εργασίας και 6 Απριλίου έως 26 Απριλίου έναρξη θεσµικής διαβούλευσης συνοπτικού εννοιολογικού υποµνήµατος.
Αλλά δεν σταµατάµε µόνο εκεί. Διότι σας θέτω τα ερωτήµατα
και σ’ εσάς για να µας πείτε τι διαπραγµάτευση κάνατε στην Ευρώπη, γιατί δεν την έχουµε ακούσει. Συνεχίσαµε στη συζήτηση
και στη διαπραγµάτευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία
συνεχίστηκε στις 8-6-21 σε συνέχεια απόφασης συντονιστικής
διαβούλευσης έως 25 Ιουνίου τα διαµορφωµένα κείµενα των
εδαφικών, δυτικής Μακεδονίας, Μεγαλόπολης, νήσων ΒορείουΝοτίου Αιγαίου και Κρήτης, καθώς και το πρώτο σχέδιο. 16 Ιουνίου διαδικτυακό σεµινάριο µε την συµµετοχή όλων των
θεσµικών φορέων της εταιρικής σχέσης.
Είναι πάρα πολλά, δεν θα µε φτάσει ο χρόνος, εκτός αν έχετε
να µας προσθέσετε κι εσείς κάτι από τα δικά σας.
Συνεχίζουµε, λοιπόν. Έτσι, µε την απόφαση την ιστορική του
Πρωθυπουργού, η Ελλάδα βρέθηκε ακριβώς στο κατάλληλο χρονικό σηµείο για να διεκδικήσει τους περισσότερους πόρους. Διότι
τη στιγµή εκείνη της απόφασης είχαν ξεκινήσει όλες οι διαπραγ-
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µατεύσεις µε όλα τα διαρθρωτικά ταµεία. Εάν είχαµε καθυστερήσει -δεν σας λέω ένα χρόνο ή ενάµιση- και βρισκόµασταν τώρα
και αυτή η απόφαση ελαµβάνετο τώρα -που έπρεπε να την είχατε
λάβει, κύριε Φάµελλε, από το 2016 αυτήν την απόφαση και αυτό
που συζητάµε σήµερα στη Βουλή έπρεπε να το έχετε φέρει εδώ
και έξι χρόνια, αλλά το φέρνουµε εµείς µετά από δύο χρόνια δουλειάς και έχουµε να σας καταθέσουµε τη δουλειά που έχουµε
κάνει. Καταθέστε µας εσείς στη δική σας δουλειά.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Παχιά λόγια µόνο!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Λόγια; Λόγια όχι, νοµίζω ότι λόγια
είστε εσείς. Διότι εγώ σας µιλάω µε πράξεις και σας σας καταθέτω στοιχεία.
Αν είχαµε καθυστερήσει, λοιπόν, θα είχαµε χάσει δισεκατοµµύρια. Έτσι, λοιπόν, τι συνέβη; Προέκυψε κι ένα µεταβατικό πρόγραµµα, ειδικό µεταβατικό πρόγραµµα 2021-2023, που άντλησε
πόρους από το ΕΣΠΑ 2014-2020 -έφυγε και ο κ. Βελόπουλος για
να τα ακούσει- του εθνικού ΠΔΕ και του Πράσινου Ταµείου, συνολικά 368 εκατοµµύρια ευρώ, το οποίο τρέχει. Και πολλά από
τα έργα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγµή, τηλεθερµάνσεις, φυσικό αέριο, στήριξης εργαζοµένων, µέτρα για τη ζώνη καινοτοµίας, προγράµµατα νέων αναπτυξιακών, ψηφιακών και πράσινων
δράσεων είναι από αυτήν τη δράση του µεταβατικού προγράµµατος 2021-2023. Αµέσως, λοιπόν, ξεκινήσαµε. Τρέχουν αυτήν
τη στιγµή. Αυτό είναι που κάνουµε τώρα, τρέχουµε, σχεδιάζουµε,
εκτελούµε και προχωράµε στην επόµενη µέρα.
Είναι πολύ σηµαντικό, λοιπόν, να δούµε όλα τα προγράµµατα,
γιατί ανέρχονται σε 368 εκατοµµύρια ευρώ, και έτσι µας δίνεται
η ευκαιρία να σχεδιάσουµε την επόµενη µέρα. Σας κατέθεσα
χθες στην επιτροπή τα 7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Θέλετε να σας
τα ξαναπώ; Θα σας τα ξαναπώ.
Πρόγραµµα δίκαιης ανάπτυξης, δηµόσιοι πόροι 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Πρόγραµµα Ταµείο Ανάκαµψης. Παρεµπιπτόντως
µε τη συζήτηση του Ταµείου Ανάκαµψης 300 εκατοµµύρια ευρώ.
Πυλώνες 2 και 3 του µηχανισµού δίκαιης µετάβασης 1,9 εκατοµµύριο ευρώ. Από τα προγράµµατα αυτά και µέσω της µόχλευσης
των ιδιωτικών κεφαλαίων 900 εκατοµµύρια ευρώ. Γράψτε τα. Νέο
ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 394 εκατοµµύρια ευρώ. Νέα προγράµµατα ΕΣΠΑ 350 εκατοµµύρια ευρώ. Ταµείο Ανάκαµψης για τα
έργα πράσινης ψηφιακής µετάβασης στη δυτική Μακεδονία 250
εκατοµµύρια ευρώ. Πράσινο Ταµείο 150 εκατοµµύρια ευρώ. Εντάξει, το Πράσινο Ταµείο είναι αυτή η υπουργική απόφαση που
βγάλατε πριν φύγετε από την κυβέρνηση. Μια υπουργική απόφαση, αυτή, τίποτα άλλο. Επενδύσεις ΔΕΣΦΑ 147 εκατοµµύρια
ευρώ και ΔΕΗ 2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Γιατί, η ΔΕΗ τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ που θα ρίξει στην περιοχή δεν θα γεννήσουν θέσεις εργασίας;
Τι κάνουµε λοιπόν; Δηµιουργούµε τον µηχανισµό. Έτσι ξεκινούν οι εργασίες, µε τον µηχανισµό, επίσηµος δηµόσιος µηχανισµός και η εταιρεία η οποία δηµιουργείται, που παίρνει τα εδάφη,
δηµόσια εταιρεία είναι. Σας το είπα και στις επιτροπές ότι τα
εδάφη αυτά θα µισθωθούν. Για το κόστος, λοιπόν, θα υπάρξει
ακριβώς µελέτη εκτίµησης. Αυτό γίνεται αυτήν τη στιγµή. Υπάρχει µελέτη εκτίµησης, που θα αποτυπώνει ακριβώς την αλήθεια.
Και σας είπα ο ρυπαίνων πληρώνει. 1 ευρώ θα πάρει το δηµόσιο
όλα αυτά τα εδάφη. Είναι ιδιοκτησία του δηµοσίου. Δεν δίνονται
τα εδάφη αυτά. Θα αξιοποιηθούν, θα αποκατασταθούν και θα
δοθούν µε µακροχρόνια µίσθωση, ώστε να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας. Αυτά όλα θα κριθούν, όπως προβλέπει η κείµενη
νοµοθεσία σχετικά µε τη µακρόχρονη µίσθωση.
Αλλά δεν σταµατάµε εκεί. Ακούµε τις παρατηρήσεις για τη
συµµετοχή της κοινωνίας. Έχουµε σε πολλά σηµεία. Δεν είναι
µόνο η συντονιστική επιτροπή του κ. Μουσουρούλη, αλλά έχουµε
και προβλέπουµε και µέσα από τα προγράµµατα την εκχώρηση
στα τοπικά ΠΕΠ εµπόρων, επίσης τη συµµετοχή στη διαχειριστική αρχή ΠΕΠ ενός ατόµου που θα ασχολείται µόνο µε ΔΑΜ.
Αυτά είναι πράγµατα που τα έχουµε προβλέψει ήδη. Και επίσης
προβλέπουµε και στις υποεπιτροπές παρακολούθησης τη συµµετοχή των τοπικών παραγόντων.
Προσθέτουµε, επίσης, οµάδες εργασίας στην ειδική υπηρεσία
από τις περιοχές. Στις επιτροπές αξιολόγησης έργων ΔΑΜ υπο-
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χρεωτικά συµµετέχει και από ένας εκπρόσωπος από τις περιφέρειες.
Βλέπετε ότι ερχόµαστε και ακούµε και συµπληρώνουµε. Εσείς,
τουλάχιστον, θα µπορούσατε να βρείτε το νοµοσχέδιο, να το διαβάσετε και να πείτε «προσθέστε και αυτό, προσθέστε και εκείνο»,
να πάµε στην επόµενη µέρα. Εµείς ερχόµαστε εδώ και συµπληρώνουµε πράγµατα τα οποία ακούµε µέσα από τη διαδικασία της
Βουλής. Άρα, αυτή είναι η έννοια της Βουλής.
Λοιπόν, στις ειδικές γνωµοδοτικές επιτροπές συµµετέχουν και
εκπρόσωποι των εδαφικών περιφερειών. Στη µετάβαση συνάπτει
προγραµµατικές συµβάσεις µε τοπικούς φορείς και επιµελητήρια
για να λειτουργήσουν ως αντένες. Στη µετάβαση η σύσταση των
γνωµοδοτικών επιτροπών θα είναι µε συµµετοχή εκπροσώπων
από τις περιοχές των εδαφικών.
Αυτοτελές Τµήµα Παρατηρητηρίου: Ξεκόβεται από τη διεύθυνση, γίνεται αυτοτελές και συστήνονται παραρτήµατα του παρατηρητηρίου στις περιοχές των εδαφικών. Επίσης, η µετάβαση
ιδρύει παραρτήµατα στις περιοχές ΔΑΜ, έτσι ώστε να µπορεί καλύτερα να εκπροσωπείται η κοινωνία.
Δεκατρείς συµµετοχές σάς µέτρησα της τοπικής κοινωνίας
παντού, σε όλους τους τοµείς, σε όλες τις διευθύνσεις, σε όλα
τα τµήµατα των µονάδων που ιδρύουµε.
Όµως, διαβάζοντας -και γι’ αυτό είναι που σας κάλεσα- θα
ήθελα να δείτε µέσα διατάξεις οι οποίες έχουν σχέση µε τη βοήθεια των επενδύσεων εκεί. Επιταχύνουµε τις αδειοδοτικές διαδικασίες για κάποιες δράσεις. Μα, πώς αλλιώς θα γινόταν; Να µην
επιταχύνουµε, δηλαδή, σε µια περιοχή που γρήγορα πρέπει να
τρέξουµε; Εσείς το είπατε, δέκα µήνες, δώδεκα µήνες να στηθούν οι επιτροπές.
Εµείς, λοιπόν, τι κάνουµε; Φέρνουµε διατάξεις και επιταχύνουµε όλες τις διαδικασίες, έτσι ώστε και η ΔΕΗ να τρέξει τα
έργα της.
Επίσης, ένα πολύ σηµαντικό το οποίο θέλουν όλοι οι δήµοι,
είναι ότι δηµιουργούµε για την υλοποίηση της τηλεθέρµανσης
σύσταση διαδηµοτικής επιχείρησης. Γιατί δεν το ψηφίζετε;
Συνεχίζουµε. Για την απόσχιση κλάδου -αυτά έχει µέσα το νοµοσχέδιο- δηµόσια είναι τα εδάφη. Διότι σας άκουσα που µιλήσατε αν τα εδάφη είναι δηµόσια. Μα, στο δηµόσιο έρχονται τα
εδάφη από εταιρεία ΔΕΗ, όπου έχει και ιδιωτική συµµετοχή. Τα
εδάφη έρχονται στο δηµόσιο. Αυτό λέει µέσα το νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι, µέσα από αυτή τη διαδικασία ακόµα και το
κοµµάτι της υποστελέχωσης των ΟΤΑ το στηρίζουµε, γιατί εκεί
θα έχουµε µέσα από τη µετάβαση προσωπικό που θα στηρίζει
τις διαδικασίες, έτσι ώστε να επισπεύδονται όλα τα έργα. Αυτά
έχουµε µέσα στην οργάνωση και τη λειτουργία αυτών των οργάνων, δυνατότητες να στηρίζονται όλες οι υπηρεσίες, έτσι ώστε
να µην υπάρχει καµµία καθυστέρηση. Απορώ πώς δεν βρήκατε
κάτι να ψηφίσετε µέσα! Διότι σας έδειξα τις φωτογραφίες αυτές.
Θα σας στοιχειώνουν για πολύ καιρό!
Συνεχίζουµε και λέµε ότι δεν σταµατήσαµε µόνο εκεί. Και στο
νοµοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις, που έγινε νόµος του
κράτους, συµπεριλάβαµε ειδικές διατάξεις για τη δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις.
Και στον νέο νόµο που φέρνουµε την επόµενη βδοµάδα, τον νέο
αναπτυξιακό νόµο, έχουµε ειδικές διατάξεις για τη δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη. Δίνουµε δυνατότητα, την κορυφή των
κινήτρων στις περιοχές αυτές.
Και εγώ τώρα, που σας «πέταξα το γάντι», σας καλώ να µου
πείτε: Πότε στην ιστορία των τεσσεράµισι ετών φέρατε στη
Βουλή τέτοιες διατάξεις να στηρίξετε τις περιοχές, έτσι ώστε να
µπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να φύγουν από τη µονοκαλλιέργεια του ηλεκτρισµού και να πάνε σε µια νέα εποχή, δίνοντας
νέες θέσεις εργασίας σε νέες και σε νέους και µια νέα προοπτική
στην περιφέρεια;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο,
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι θέλετε, κύριε Φά-
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µελλε;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελα τη δευτεροµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πώς; Δευτεροµιλία
χωρίς να έχει προηγηθεί πρωτολογία;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Θα ήθελα να κάνω µια παρέµβαση
του τριλέπτου που επιτρέπει ο Κανονισµός, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μην ξεκινήσουµε
µια διαδικασία. Υπάρχει ο κατάλογος τον οποίο γνωρίζετε όλοι,
εικοσιπέντε εγγραφές. Λοιπόν, περιµένουν οι συνάδελφοι να ξεκινήσουν να µιλήσουν.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεν θα το παραβιάσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα ακολουθήσουν,
φυσικά, ενδιάµεσα και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Θα
έχετε όλοι τη δυνατότητα. Εγώ αυτό προτείνω. Αν εσείς επιµένετε, δεν µπορώ να σας στερήσω τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αν θέλετε ντε και
καλά τώρα να παρέµβετε, πολύ αυστηρά για δύο λεπτά έχετε τον
λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εντάξει, ευχαριστώ
Κύριε Πρόεδρε, όπως καταλαβαίνετε και µετά από αυτή τη µε
ιδιαίτερη ένταση οµιλία του Αναπληρωτή Υπουργού, πρέπει να
πούµε δυο λόγια.
Είναι γεγονός ότι καταλαβαίνουµε το άγχος, την αγωνία και το
αδιέξοδο που έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός, µιας και η Κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένη σε µια περιοχή όπου όλοι οι φορείς, από ό,τι είδαµε στην ακρόαση φορέων, είναι αντίθετοι και
όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης επίσης είναι αντίθετα µε ένα
σχέδιο, το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει.
Να τον ενηµερώσουµε, λοιπόν, για κάποια πρακτικά ζητήµατα
που ξέρει η Βουλή, αλλά δεν τα ξέρει µάλλον ο Υπουργός. Το
νοµοσχέδιο που, τάχα διαβουλευθήκατε για πολύ καιρό, αναρτήθηκε στο OpenGov.gr, αν δεν κάνω λάθος, για επτά ηµέρες
µόνο.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Έξι.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεύτερον, το νοµοσχέδιο που τάχα
διαβουλευθήκατε για πολύ καιρό, έµεινε στις επιτροπές της Βουλής τρεις µέρες µόνο, χωρίς να υπάρχει κανένα κενό για να προετοιµαστεί κάποιος. Και µάλιστα, µεταξύ της συνεδρίασης των
άρθρων και της ακρόασης φορέων παρεµβλήθη µισή ώρα. Αυτό,
για να καταλάβετε πόσο πολύ…
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Ένα τέταρτο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ένα τέταρτο. Ωραία.
Να καταλάβετε, επίσης και ποιος το διάβασε, κύριε Αναπληρωτά. Τις παρεµβάσεις που πιθανά θα κάνετε -γιατί νοµοτεχνικές
δεν έχετε καταθέσει- τις ζητήσαµε εµείς και οι φορείς, διότι οι
δικοί σας Βουλευτές δεν µίλησαν επί των άρθρων και δεν ακούσαµε κανέναν Βουλευτή να τοποθετείται, ούτε εσάς και τον
Υπουργό, επί των άρθρων του νοµοσχεδίου.
Εδώ, λοιπόν, η εισηγήτριά µας τα ζήτησε και σήµερα. Δεν
άκουσα από τον εισηγητή της Πλειοψηφίας σήµερα, αλλά από
τη δική µας εισηγήτρια…
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Δεν ήσασταν εδώ;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τον άκουσα στη συνεδρίαση των Εεπιτροπών. Σας λέω σήµερα, στην Ολοµέλεια.
Σας λέµε, λοιπόν, το εξής για να µην ξεχνιόµαστε. Πρώτον, αν
θέλετε να είστε άριστοι και επιτελικοί, να φέρετε τις νοµοτεχνικές. Δεν τις έχετε φέρει και λέτε ότι τροποποιείτε. Δεύτερον, αν
θέλατε να συµµετέχουν οι φορείς, έπρεπε να το έχετε σκεφτεί
και όχι να σας πιέσουν όλοι για να έρθετε την τελευταία στιγµή,
όπως κάνετε µε τις τροπολογίες. Αυτό είναι απόδειξη ότι ηττηθήκατε, ότι σύρεστε να βάλετε τους τοπικούς φορείς, όχι ότι
είστε άριστοι.
Να πάµε λίγο στο συγκεκριµένο. Μας ζητάει η Νέα Δηµοκρατία να απολογηθούµε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, µετά τη λανθασµένη απόφαση Μητσοτάκη, δεν έκανε κάτι για να την προλάβει, όταν ήταν
στην κυβέρνηση; Πάτε καλά;
Εµείς ήµασταν αυτοί οι οποίοι περάσαµε από τη Βουλή την
απόφαση της Συνόδου των Παρισίων για το κλίµα. Περάσαµε τον
νόµο για την κλιµατική προσαρµογή, που καθυστερείτε τώρα να
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υλοποιήσετε. Συνθέσαµε το πρώτο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα, µαζί µε ανταγωνιστικές διαδικασίες µε νόµο
για τις ΑΠΕ, µαζί µε ενεργειακές κοινότητες µε νόµο για τις ΑΠΕ,
µαζί µε το πρώτο Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης στην Ευρώπη, που
έγινε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν το πρώτο και αφήσαµε και λεφτά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και υπουργική απόφαση δική µου και του κ. Σταθάκη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ελάτε, κύριε Φάµελλε…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: …που σας είχε έτοιµες µέχρι και τις
κατηγορίες των επενδύσεων. Και εσείς τι κάνατε; Δυόµισι χρόνια
δεν κάνατε τίποτα και βγάλατε τώρα, µια βδοµάδα πριν πάει ο κ.
Μητσοτάκης πάνω, µια ανακοίνωση εντάξεων. Όµως, ήδη η περιοχή µετράει ανέργους και όλες οι κάρτες ανεργίας της περιοχής έχουν υπογραφή: Κυριάκος Μητσοτάκης. Διότι, όπως είπε
στη «BILD», οι γερµανικές εταιρείες θα έχουν ευκαιρίες, αλλά οι
κάτοικοι δεν έχουν ευκαιρίες µε επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό έχετε κάνει.
Άρα, να είµαστε λιγάκι σοβαροί και να µιλήσουµε συγκεκριµένα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε,
κύριε Φάµελλε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Έρχεστε δύο χρόνια και τρεις µήνες
µετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού να εισηγηθείτε -γιατί
το είπατε- ότι δηµιουργείτε µηχανισµό. Δηλαδή, σας πήρε δύο
χρόνια και τρεις µήνες να δηµιουργήσετε τον µηχανισµό, αλλά
οι άνεργοι πολλαπλασιάζονται, οι µονάδες έχουν κλείσει. Η Ελλάδα έχει κάνει ρεκόρ ακρίβειας στην ενέργεια, γιατί δεν έχετε
ούτε ενεργειακό σχεδιασµό ούτε αναπτυξιακό σχεδιασµό. Για να
µην πω αυτά που ακούσαµε -ήσασταν µπροστά- από Βουλευτή
σας πριν µια βδοµάδα εδώ, ότι είναι Σοβιετία να έχει σχεδιασµό
η Ελλάδα. Εδώ ήσασταν. Τα ακούσατε από Βουλευτές της Συµπολίτευσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Φάµελλε, σας
παρακαλώ!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Για να µην κοροϊδευόµαστε, καταθέτω δύο έγγραφα: Πρώτον, Χατζηδάκης: Δώδεκα µέτρα άµεσης
εφαρµογής στη δυτική Μακεδονία, 8-2-2020. Άµεσα µέτρα. Μετρήστε πόσοι µήνες πέρασαν. Άµεσα µέτρα: Ούτε ένα δεν έχει
εφαρµοστεί.
Και δεύτερον, για να µη νοµίζετε ότι δεν ξέρουµε να διαβάζουµε: Πέρασε από το Υπουργικό Συµβούλιο το νοµοσχέδιο της
απολιγνιτοποίησης, Χατζηδάκης, 7 Δεκεµβρίου του 2020.
Αυτό, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έρχονται έναν χρόνο µετά να το
αλλάξουν.
Τόσο άριστοι είστε και νοµίζετε ότι δεν ξέρουµε να διαβάζουµε; Θα έρθετε να δουλέψουµε για την περιοχή, να βοηθήσουµε τον τόπο ή απλώς, θα κάνετε τα deal µε τις γερµανικές
εταιρείες; Διότι είστε µια κυβέρνηση των deal, αλλά όχι των κατοίκων. Αυτό είναι το πρόβληµα. Γι’ αυτό αγωνιούµε και µας βλέπετε έτσι. Και δεν χρειάζεται ένταση εκ µέρους σας εναντίον του
ΣΥΡΙΖΑ. Τα δικά σας τα αποτελέσµατα βλέπουµε σε όλες τις περιοχές. Για σας είναι οι µαύρες σηµαίες. Για σας πηγαίνουν τα
ΜΑΤ, δεν πηγαίνουν για τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείτε να κάτσετε να
δουλέψετε; Αυτό είναι το µεγάλο ερώτηµα και η αγωνία που
έχουµε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσουµε τον
λόγο τώρα στον πρώτο οµιλητή εκ του καταλόγου, τον κ. Περικλή
Μαντά από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορώ να µιλήσω τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι θέλετε, κύριε
Μπουκώρο; Με συγχωρείτε. Να απαντήσει ο Υπουργός, αν θέλει.
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Με συγχωρείτε. Ζητάτε τον λόγο; Ο κ. Φάµελλος απευθύνθηκε
στον κύριο Υπουργό και στα επιχειρήµατα που ο ίδιος εξέθεσε
προηγουµένως στην οµιλία του. Αν δώσω τον λόγο στον κάθε
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο να παρεµβαίνει για οποιοδήποτε
θέµα σε σχέση µε το νοµοσχέδιο, ο κατάλογος πάει περίπατο και
θα φτάσουµε το απόγευµα να κόβουµε χρόνους. Εγώ είπα: Καλώ
στο Βήµα τον κ. Μαντά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεν είναι έτσι, όµως, και το ξέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αφήστε τα αυτά,
κύριε Μπουκώρο.
Κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα για µία µεγάλη µεταρρύθµιση, για µια ριζική τοµή για ολόκληρη τη χώρα µας που αλλάζει το ενεργειακό της προφίλ και
µας κάνει πραγµατικά πρωτοπόρους σε όλη την Ευρώπη. Συζητάµε για την απολιγνιτοποίηση, συζητάµε για τη µετάβαση στη
µεταλιγνιτική εποχή, συζητάµε για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη µείωση των ρύπων, για την αλλαγή και τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής ενέργειας στην πατρίδα µας, αλλά
συζητάµε και για την πρόοδο και για την ευηµερία, για την επόµενη ηµέρα των περιοχών που έχουν µάθει να ζουν εδώ και δεκαετίες σε απόλυτη εξάρτηση από τον λιγνίτη και από τις
ρυπογόνες επιπτώσεις του. Θέτουµε σήµερα, λοιπόν, τις βάσεις
και ορίζουµε το νέο πλαίσιο ώστε αυτές ακριβώς οι περιοχές να
αλλάξουν πορεία, να αποκτήσουν νέες προοπτικές, αναπτυξιακές και δυναµικές κατευθύνσεις και µέσα απ’ αυτές να µπορέσουν να οικοδοµήσουν ένα νέο, ένα σύγχρονο, υγιές και πάνω
απ’ όλα καθαρό µέλλον.
Είναι απαραίτητη αυτή η ενεργειακή µετάβαση; Ασφαλώς και
είναι, γιατί δεν είναι µόνο το περιβάλλον που βάλλεται και υποφέρει. Υπάρχει και µία σειρά από οικονοµικούς και γεωστρατηγικούς λόγους που κάνουν απολύτως αναγκαία αυτή τη σταδιακή
αλλαγή. Όσο µεγαλύτερη εξάρτηση έχει η χώρα µας από τα ορυκτά καύσιµα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δηλαδή, τα οποία
είναι κατά κύριο λόγο εισαγόµενα και τα οποία µπορούν να γίνουν µοχλοί πίεσης για την εξυπηρέτηση γεωστρατηγικών συµφερόντων, τόσο περισσότερο ευάλωτοι γινόµαστε στις διεθνείς
αναταράξεις και στις εξωτερικές πιέσεις, αλλά και τόσο υπονοµεύουµε την αυτάρκεια και τον εθνικό µας αυτοκαθορισµό.
Είναι βίαιη και βιαστική αυτή η ενεργειακή µετάβαση, όπως
ισχυρίζεται µέρος της Αντιπολίτευσης; Ασφαλώς και δεν είναι,
διότι εδώ και χρόνια έχει ξεκινήσει η µείωση της συµµετοχής του
λιγνίτη στην παραγωγή ενέργειας µέσα από την απόσυρση των
παλαιών µονάδων της ΔΕΗ, µέσα από την αύξηση της τιµής των
ρύπων, µέσα από τη σταδιακή επέκταση των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, οι οποίες απολαµβάνουν ελάχιστο κόστος λειτουργίας, αλλά όλο και χαµηλότερο κόστος εγκατάστασης.
Βέβαια, ένα είναι το σίγουρο σε όλη αυτή την ιστορία, ότι δηλαδή παρά τη σταδιακή και συστηµατική πορεία της χώρας προς
ένα µέλλον χωρίς λιγνίτη, η σηµερινή Αντιπολίτευση που φωνάζει
σήµερα, όταν ήταν αυτή στα πράγµατα, δεν έκανε απολύτως τίποτα προκειµένου να προετοιµάσει τη χώρα για την επόµενη
µέρα. Παρά τη σταθερή µείωση της χρήσης του λιγνίτη, παρά την
αύξηση των ΑΠΕ και των προστίµων των ρύπων, ήταν η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ που επί χρόνια αδρανούσε και κωλυσιεργούσε ώστε
να µη χρειαστεί να πάρει ποτέ τις δύσκολες και σύνθετες αποφάσεις που απαιτούνται. Αυτοί που δήθεν κόπτονται για το περιβάλλον, αυτοί που υποτίθεται ότι έχουν την οικολογία το DNA τους,
αυτοί που έβαζαν µέχρι και στον τίτλο τους τα κινήµατα και την οικολογία, αυτοί οι ίδιοι σήµερα προσπαθούν να αντιταχθούν στην
Πράσινη Συµφωνία και τη δίκαιη αναπτυξιακή µετάβαση που βάζει
οριστικά στο περιθώριο τον ρυπογόνο λιγνίτη.
Βέβαια, το καταλαβαίνω αυτό. Σας καταλαβαίνουµε όλοι µας,
κύριοι της Αντιπολίτευσης. Δεν το περιµένατε αυτό. Δεν το περίµενε ο ΣΥΡΙΖΑ από µία φιλελεύθερη Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να της βγει έτσι περιβαλλοντικά. Κατανοούµε και την
αγωνία σας και το πώς αντιλαµβάνεστε την κατάσταση, όµως,
είναι η πραγµατικότητα. Δυστυχώς καταρρίφθηκε αυτό το ψευδεπίγραφο αφήγηµα περιβαλλοντικής ευαισθησίας που σερβίρατε όλα αυτά τα χρόνια στον ελληνικό λαό µόνο και µόνο για
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να µπορέσετε να χαϊδέψετε κάποια αυτιά συµπολιτών µας.
Έπρεπε, λοιπόν, να έλθει τελικά αυτή η Κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη και της Νέας Δηµοκρατίας για να σχεδιάσει και να
εφαρµόσει από το 2019 έως σήµερα ένα γενναίο και πλήρες σχέδιο, ένα ολοκληρωµένο οικολογικό πλάνο µε δύο βασικούς άξονες, από τη µια µεριά η χώρα να δεσµευτεί ότι θα πάψει να
χρησιµοποιεί λιγνίτη µέχρι το 2028, κάνοντας µ’ αυτόν τον τρόπο
πράξη την απολιγνιτοποίηση σε ολόκληρη την επικράτεια και από
την άλλη µεριά η πολιτεία να φροντίσει για τη µετάβαση στη νέα
εποχή, ειδικά για τη δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, δηλαδή τις περιοχές όπου η εργασία και η οικονοµία βασίζονται σε
ιδιαίτερα µεγάλο βαθµό στον λιγνίτη.
Με το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα κάνουµε πράξη
αυτόν ακριβώς τον σχεδιασµό. Δηµιουργούµε το απαραίτητο θεσµικό πλαίσιο ώστε να έχουµε µια οµαλή, µια ολοκληρωµένη, µια
δίκαιη µετάβαση στη νέα εποχή χωρίς λιγνίτη ειδικά για τις θιγόµενες περιοχές και το κάνουµε αυτό µε ευελιξία, µε ρεαλισµό,
µε φροντίδα, βάζοντας πρώτα και πάνω απ’ όλα την πραγµατική
οικονοµία, δηλαδή τους ίδιους τους εργαζόµενους και τις επιχειρήσεις.
Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά όλη την οµάδα, τον
κ. Μουσουρούλη και κυρίως τον κύριο Υπουργό που άκουσε τις
απόψεις µας και εντάχθηκε στο σχέδιο αναπτυξιακής µετάβασης
ο Δήµος Οιχαλίας, ένας µικρός δήµος της Μεσσηνίας, ένας φτωχός δήµος, χωρίς πολλά έσοδα, ο οποίος όµως έχει επιβαρυνθεί
τα µέγιστα από τη λειτουργία της λιγνιτικής µονάδας στη Μεγαλόπολη, αφού είναι ένας δήµος που συνορεύει εκεί. Πολλοί άνθρωποι από τον Δήµο Οιχαλίας εργάζονται στα εργοστάσια και
τελικά ο Δήµος Οιχαλίας θα καρπωθεί και αυτός, αλλά και η περιοχή, σηµαντικές επεµβάσεις από το σχέδιο, που θα στηρίξουν
την πραγµατική οικονοµία, τους κατοίκους, τους νέους της περιοχής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι πετυχαίνει η χώρα µας απ’
αυτή την κυβερνητική πολιτική; Να είµαστε η πρώτη χώρα στην
Ευρώπη που κατέθεσε ολοκληρωµένο σχέδιο δίκαιης µετάβασης, να είµαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη µε την υψηλότερη
αναλογικά χρηµατοδότηση, να δίνουµε αυξηµένα κίνητρα, αλλά
και χαλαρότερα κριτήρια για επενδύσεις στις ευάλωτες περιοχές, να στηρίζουµε το επενδυτικό ενδιαφέρον, µε αποτέλεσµα
αυτό να βρίσκεται ήδη σε υψηλά επίπεδα τόσο από στρατηγικούς φορείς όπως η ΔΕΗ, όσο και από απλούς επιχειρηµατίες
και επενδυτές που βλέπουν να ανοίγουν παράθυρα ευκαιρίας γι’
αυτούς, να δεσµεύουµε σηµαντικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς
πόρους που ανέρχονται σε δισεκατοµµύρια ευρώ, προκειµένου
να στηρίξουµε τις τοπικές κοινωνίες, δίνοντας χαρακτηριστικά
εθνικής προσπάθειας στο όλο εγχείρηµα και τέλος προχωρώντας το σχέδιο της τηλεθέρµανσης στους δήµους της δυτικής Μακεδονίας, αλλά και τη σύνδεση µε το φυσικό αέριο για τις
περιοχές της Φλώρινας και της Μεγαλόπολης.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απολιγνιτοποίηση
είναι µια εµβληµατική µεταρρύθµιση, είναι µια εθνική προσπάθεια στην οποία δεν χωρούν µικροκοµµατικές αντιπαραθέσεις
και είναι πραγµατικά λυπηρό να υπάρχουν σήµερα Βουλευτές
και πτέρυγες της Βουλής οι οποίες να καταψηφίζουν την προσπάθεια της χώρας να γυρίσει επιτέλους σελίδα, να γίνει πιο
«πράσινη», πιο σύγχρονη, πιο οικολογική, γιατί στα δικά µου
µάτια είναι άλλο πράγµα να διαφωνείς σε σηµεία, να έχεις παρατηρήσεις και να εµπλουτίζεις τον κυβερνητικό σχεδιασµό και
είναι άλλο πράγµα να αντιτίθεσαι καθολικά, να υπερασπίζεσαι
τον λιγνίτη, να είσαι προσκολληµένος στο χθες και τελικά να καταψηφίζεις.
Η Ελλάδα οφείλει να κάνει αυτό το βήµα, να προετοιµάσει, να
προσελκύσει, να διευκολύνει τις επενδύσεις τις ευάλωτες περιοχές, να αλλάξει το παραγωγικό της µοντέλο, να ενισχύσει την
ενεργειακή της αυτονοµία, να κάνει πράξη την ευρωπαϊκή «πράσινη» συµφωνία. Η χώρα µας πλέον έχει και τη βούληση και το
σχέδιο για να γίνουν όλα αυτά πραγµατικότητα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μαντά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Ευάγγελος Αποστόλου, θα ακολουθήσει ο κ. Μπούµπας και µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ζήτησα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι ζητήσατε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ήθελα να µιλήσω από πριν. Είχατε
δώσει τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ
χωρίς προγραµµατισµό και ζήτησα …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπουκώρο,
συγγνώµη. Μου κάνατε νόηµα. Ακούστε. Αµέσως να διαµαρτυρηθείτε. Να λύσουµε την παρεξήγηση ενδεχοµένως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Μου είπατε να µιλήσω µετά τον κ.
Μαντά και τώρα µου λέτε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κατ’ αρχάς δεν καταγράφεται η ένστασή σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας λέω και πάλι.
Μου κάνετε νόηµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τώρα θέλετε να
ακούσετε; Εάν δεν θέλετε να ακούσετε, µη σώσετε και ακούσετε.
Σας παρακαλώ πολύ. Έρχεστε εδώ πέρα για να κάνετε τι; Τι θέλετε να κάνετε;
Μου κάνετε νόηµα και εδώ κι εγώ και η Υπηρεσία κατάλαβε ότι
θέλετε να πάρετε το λόγο ως δικαιούστε. Ήδη σας εκφώνησα
ότι θα µιλήσετε µετά από δύο οµιλητές. Τώρα εσείς θέλετε να
µιλήσετε δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Και σας το διευκρινίζω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μα τώρα, µε συγχωρείτε. Ωραία. Θέλετε να σας δώσω τα δύο λεπτά που ζητήσατε τώρα -ο κ. Αποστόλου θα περιµένει-, ναι ή όχι;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Αν είναι να µου κάνετε χάρη, όχι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ε, τώρα, δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε για τα στοιχειώδη; Αµέσως έρχεστε
εδώ και αρχίζετε µε το Προεδρείο. Σας παρακαλώ πολύ! Δεν
είναι συµπεριφορά αυτή! Δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε για
απλά πράγµατα; Ήµαρτον!
Παρακαλώ, κύριε Αποστόλου, να περιµένετε για λίγο.
Κύριε Μπουκώρο, για δύο λεπτά έχετε το λόγο για να τοποθετηθείτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είχα κανέναν
σκοπό και κανένα όφελος να δηµιουργήσω ένταση. Όπως παραδεχθήκατε, από παρανόηση στη συνεννόησή µας έγινε αυτός ο
διάλογος ο αχρείαστος.
Όµως, έχει κάποιο νόηµα ότι, εφόσον δόθηκε ο λόγος για µία
σύντοµη τοποθέτηση στον αξιότιµο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, να δοθεί µία απάντηση και από πλευράς της
κυβερνητικής παράταξης το συντοµότερο δυνατόν. Υπό αυτή την
έννοια ζήτησα τον λόγο, λοιπόν.
Σας λέω, για να περάσω στο θέµα, ότι είχαµε την ευκαιρία να
διαπιστώσουµε ότι όλη η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ βασίζεται σε ένα
κατασκευασµένο και ψευδές θεώρηµα, το οποίο κατά τον ΣΥΡΙΖΑ
λέει ότι βιάστηκε η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να ανοίξει
το θέµα της απολιγνιτοποίησης. Γι’ αυτό διαφωνούµε. Για τους
λόγους αυτούς είχαµε προθεσµίες και δεν είχαµε σχεδιάσει τη
µετάβαση, δεν είχαµε λάβει µέτρα. Για τους λόγους αυτούς η
Κυβέρνηση είναι απροετοίµαστη.
Πράγµατι, υπάρχει αντικείµενο συζήτησης, όταν θέλουµε να
προτείνουµε περισσότερα µέτρα για τη µετάβαση και για την
απολιγνιτοποίηση της περιοχής και τα µέτρα δεν είναι αυτοτελή.
Περιλαµβάνονται και σε άλλα νοµοσχέδια. Θα συµπεριληφθούν
και επόµενα µέτρα σε επόµενα νοµοσχέδια.
Το νοµοσχέδιο αυτό βάζει ένα πλαίσιο για τη µετάβαση, για
την απολιγνιτοποίηση και είναι λυπηρό να έρχεται η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, η οποία κυβέρνησε τη χώρα επί τεσσεράµισι χρόνια και να λέει: «Μα, γιατί ανοίξατε το θέµα; Είχαµε δεκαπέντε
χρόνια προθεσµία». Αυτό ακούµε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κοινός πολιτικός, της
σειράς, περιµένει τις προθεσµίες, τις εξαντλεί και ζητάει και παρατάσεις. Ο ηγέτης ο πραγµατικός τέµνει τα πράγµατα, παίρνει
πρωτοβουλίες, εκπονεί σχέδια και περιµένει αποτελέσµατα. Κι
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αν µεν τα αποτελέσµατα είναι θετικά, δικαιώνεται εκλογικά, πολιτικά, οικονοµικά και ιστορικά. Αν δεν είναι θετικά, συµβαίνουν
τα αντίθετα. Αλλά το να λέµε ότι είναι πολιτική για ένα τόσο µεγάλο και σύγχρονο θέµα να περιµένουµε την εξάντληση των προθεσµιών, αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα.
Εµείς δεν ακολουθούµε τα πράγµατα, κυρίες και κύριοι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ακολουθεί τα πράγµατα, τη φορά των
πραγµάτων. Διαµορφώνει τις εξελίξεις!
Και αυτό κάνει -και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- και µε το ζήτηµα της απολιγνιτοποίησης. Βλέπουµε ότι η φορά των πραγµάτων µε την κλιµατική αλλαγή πάει εκεί. Μπορεί να διαφωνούµε
για το αν η τιµή των ρύπων είναι σήµερα έτσι και αύριο θα είναι
διαφορετικά. Μπορεί να διαφωνούµε και για τις αιτίες της κρίσης
τιµών στην ενέργεια. Όµως, δεν µπορούµε να διαφωνούµε ότι
χρειάζονται µέτρα ουσιαστικά για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Σε αυτό συµφωνούµε όλοι. Στα εργαλεία πως διαφωνούµε απολύτως ουδείς µπορεί να το καταλάβει.
Εµείς, λοιπόν, τέµνουµε τα πράγµατα, παίρνουµε αποφάσεις,
βγαίνουµε µπροστά, για να έχουµε λόγο και στο ευρωπαϊκό και
σε παγκόσµιο επίπεδο να πούµε ότι εµείς κάναµε αυτά που µας
αναλογούν, οι µεγαλύτεροι τα κάνουν; Για να µπορούµε να διεκδικήσουµε περισσότερα και κυρίως για να µπορούµε να διεκδικήσουµε ένα καλύτερο περιβαλλοντικό και πιο βιώσιµο
οικονοµικό περιβάλλον για τα παιδιά µας στη δυτική Μακεδονία
και σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Όσο γι’ αυτά που ακούστηκαν περί ανεργίας, ανέχειας και
φτώχειας, η απάντηση είναι µία: Η ανεργία αποκλιµακώνεται µε
ταχύτατους ρυθµούς -κάτω από το 13%- και οι ρυθµοί ανάπτυξης
του τρίτου τριµήνου ήταν πολλαπλάσιοι του µέσου ευρωπαϊκού
όρου, µε 13,4%. Αυτή είναι η γενική εικόνα που ισχύει και για τη
δυτική Μακεδονία και για ολόκληρη τη χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τώρα θα ζητήσουµε
ακόµα µία φορά την υποµονή του κ. Αποστόλου γιατί ζήτησε τον
λόγο για ένα λεπτό ο κ. Παπαθανάσης.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Όλοι θα µιλήσουν;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Θα είµαι πολύ σύντοµος, κύριε Αποστόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μα τώρα είδατε;
Δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε ποιος θα πάρει τον λόγο για
να απαντήσει δύο πράγµατα.
Για να µη χάνουµε χρόνο, κύριε Υπουργέ, όπως µου είπατε,
για ένα λεπτό έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Απ’ ό,τι κατάλαβα, ο κ. Φάµελλος δεν
άκουσε µε προσοχή την οµιλία µου. Γιατί αν την είχε ακούσει, θα
είχε καταγράψει όλες τις δράσεις που ξεκίνησαν αµέσως µετά
την απόφαση του Πρωθυπουργού για την απολιγνιτοποίηση. Δεν
φτάσαµε εδώ χωρίς να έχουµε πρόγραµµα δίκαιης αναπτυξιακής
µετάβασης, πρόγραµµα εδαφικό για τη δίκαιη αναπτυξιακή µετάβαση, τις διαπραγµατεύσεις, το ενδιάµεσο µεταβατικό πρόγραµµα στήριξης των περιφερειών.
Ξεχάσατε, προφανώς, σε αυτό που θέσατε ότι ερχόµαστε δύο
χρόνια µετά, ότι από την πρώτη στιγµή συγκροτήθηκε η επιτροπή, έκανε όλη τη διαπραγµάτευση, έχουµε πρόγραµµα, τρέχουν αυτή τη στιγµή προγράµµατα, κάτι για το οποίο εσείς δεν
έχετε βεβαίως να µας πείτε κάτι, για την εποχή τη δική σας
εννοώ.
Ευχαριστώ.
Συγνώµη, κύριε Αποστόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ελάτε, κύριε Αποστόλου, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε της Νέας
Δηµοκρατίας, αυτό που φαίνεται στην Αίθουσα είναι ότι, ενώ πλησιάζουµε στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ψήφισης του συγκεκριµένου σχεδίου, ακόµα δεν έχετε αντιληφθεί ότι στην
περιοχή υπάρχει ένα τεράστιο πρόβληµα. Όλοι οι κάτοικοι βλέπουν ότι αύριο δεν θα µπορέσουν να µείνουν στα σπίτια τους,
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στα χωριά τους. Αυτή δυστυχώς η κατάσταση έχει διαµορφωθεί,
τουλάχιστον από πλευράς αντίληψης. Γιατί; Διότι βλέπουν ότι
από εσάς δεν έχετε προχωρήσει σε συγκεκριµένες προτάσεις,
σε κατάθεση συγκεκριµένων διαχειριστικών σχεδίων. Επιτέλους,
κάποια στιγµή πρέπει!
Και σας το λέω εγώ ειδικά καθώς σε µια περιοχή όπως είναι η
βόρεια Εύβοια βιώνουµε ακριβώς τα ίδια. Αυτά που έφερε η τραγωδία στη βόρεια Εύβοια το ίδιο φαίνεται ότι έρχεται και στην
περιοχή της δυτικής Μακεδονίας. Επιτέλους!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µετάβαση στην απολιγνιτοποίηση θα ήταν δίκαιη αν, εκτός των άλλων που διεξοδικά αναφέρθηκαν στις συζητήσεις, αφορούσε και άλλες περιοχές, όπως
για παράδειγµα αυτή του Αλιβερίου της Εύβοιας, που όχι µόνο
βίωσε νωρίτερα την απολιγνιτοποίηση, αλλά και την υπηρέτησε,
µια και ήδη έχει καλύψει τη συµβολή της στον εθνικό στόχο της
απολιγνιτοποίησης µε την υπέρµετρη εγκατάσταση αιολικών
πάρκων στην περιοχή του.
Έτσι όπως επιχειρείται η απεξάρτηση, είναι εµφανής πλέον ο
κίνδυνος ουσιαστικής εξαφάνισης των περιοχών που λειτουργούν τα λιγνιτικά κέντρα της ΔΕΗ, καθώς µία σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα θα πάψει να υπάρχει, µε ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την τοπική κοινωνία και οικονοµία -τα είπαµε
προηγούµενα-, τους εργαζόµενους και τους έµµεσα απασχολούµενους.
Το ζητούµενο βέβαια σήµερα για τη δυτική Μακεδονία είναι αν
είναι έτοιµη και η ίδια να δεχθεί αυτές τις επενδύσεις που θα υπηρετήσουν την απολιγνιτοποίηση, αλλά και την απασχόληση όλων
των κατοίκων που έχουν συνδέσει τη διαβίωσή τους στην περιοχή µε το λιγνίτη.
Δυστυχώς, δεν έχετε ετοιµαστεί. Δυστυχώς, αυτό που έρχεται
στις επενδύσεις είναι µόνο η εγκατάσταση µονάδων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, αφού ήδη ένα µεγάλο ποσό του Ταµείου
Ανάκαµψης προορίζεται γι’ αυτές τις επενδύσεις, επενδύσεις βέβαια που δεν απαντούν στην αγωνία των εργαζοµένων για την
επόµενη ηµέρα. Ούτε ασφαλώς και η ίδρυση της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Α.Ε.», ενός προσώπου ιδιωτικού δικαίου, απαντά σε αυτό και ό,τι
συνεπάγεται µε τη λειτουργία του.
Είναι θετικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µιλάµε για την
παραγωγική ανασυγκρότηση µε εργαλείο τον αγροτικό χώρο,
αλλά όχι γενικά και αόριστα. Όλοι, ακόµη και σήµερα, µιλούν για
µεταβατική περίοδο στην οποία πρέπει να εκπονηθούν σχέδια
για την ανασυγκρότηση των περιοχών µε βάση τον πρωτογενή
τοµέα και συνακόλουθα, τη µεταποίηση.
Ακούστε, κύριε Υπουργέ, γιατί ρωτήσατε τι κάναµε εµείς. Ως
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µε βάση τη δεδοµένη υποχρέωση της χώρας
µας για λήψη µέτρων υπηρέτησης της µετάβασης στη µεταλιγνιτική περίοδο, αναδείξαµε, κύριε Υπουργέ, και εκείνες τις παρεµβάσεις που θα συνέβαλλαν ουσιαστικά. Η Περιφερειακή Ενότητα
Κοζάνης έχει πολλές αγροτικές εκτάσεις, έχει πολλές εκτάσεις
ταυτόχρονα που υλοποίησαν ήδη την αποστολή τους στο λιγνιτκό πεδίο και αυτή την ώρα, ένα µικρό µέρος των εκτάσεων
είναι αποκατεστηµένες και οι άλλες υποτίθεται ότι είναι η υπό
αποκατάσταση.
Αλλά ταυτόχρονα, έχει και νέους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για να εισέλθουν στην αγροτική οικονοµία. Δυστυχώς, στο
νοµοσχέδιο που συζητείται δεν υπάρχει ούτε καν αναφορά στον
αγροτικό χώρο, ούτε µία αναφορά. Αντίθετα, αυτά που φαίνεται
να έρχονται είναι τα απέραντα γήπεδα φωτοβολταϊκών.
Όµως -κι αυτή είναι η πρότασή µας- η ευρύτερη περιοχή της
Κοζάνης έχει παράδοση και τεχνογνωσία σε µια καινοτόµα καλλιέργεια, στα αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά που στα πλαίσια της παραγωγικής ανασυγκρότησης των περιφερειών, ως
βασικής αναπτυξιακής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,
όπως ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας ως Πρωθυπουργός στο 1ο
Περιφερειακό Συνέδριο Δυτικής Μακεδονίας τον Ιούλιο του
2017, τίθεται επιτακτικά σε τοπικό επίπεδο το ζήτηµα της αξιοποίησης των αποκατεστηµένων εκτάσεων των λιγνιτωρυχείων και
της απόδοσής τους για συστηµατική αξιοποίηση από την τοπική
κοινωνία.
Πρώτη µας στόχευση ήταν η καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών έκτασης περίπου πέντε χιλιάδων στρεµµάτων
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εντός τριών ετών. Η πρώτη αξιοποίηση αφορούσε χίλια πεντακόσια στρέµµατα σε παραχωρούµενη και αποκατεστηµένη από
τη ΔΕΗ έκταση που βρίσκεται σε ενιαία περιοχή της γεωγραφικής ενότητας Εορδαίας και τα υπόλοιπα, την επόµενη περίοδο
στη γεωγραφική ενότητα Κοζάνης, µόλις οριστικά αποκατασταθούν. Τα στρέµµατα αυτά, θα τα προσθέταµε στα ήδη καλλιεργήσιµα µε αρωµατικά φυτά στην περιοχή δηµιουργώντας µία
κρίσιµη µάζα παραγωγής και συγχρόνως, τη µεγαλύτερη ενιαία
περιοχή αγροτικής καινοτόµου ανάπτυξης στην κατηγορία των
αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών.
(Στο σηµείο αυτό, κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λίγο ανοχή, κύριε Πρόεδρε, έτσι κι αλλιώς ακούσαµε πολλά.
Ας µου δώσετε αυτή τη δυνατότητα.
Δυστυχώς, δεν περπάτησε ποτέ αυτή η προσπάθειά µας, γιατί
η ΔΕΗ είχε ήδη µε νόµο του 2001 εντάξει στην κυριότητά της τις
συγκεκριµένες εκτάσεις και ζητούσε µίσθωµα -πράγµα που, όπως
αντιλαµβάνεστε, λειτούργησε ως αντικίνητρο στους νέους αγρότες που ήδη ετοιµαζόταν να µπουν στη σχετική διαδικασία. Βέβαια, εκείνη την περίοδο η πίεση της απολιγνιτοποίησης που
υπάρχει σήµερα δεν υπήρχε -εσείς έχετε διαµορφώσει αυτές τις
συνθήκες. Σήµερα, όµως, αυτή η δραστηριότητα αποτελεί τη βέλτιστη λύση, πόσο µάλλον όταν αυτή την ώρα στα συρτάρια του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχει ένα έτοιµο στρατηγικό
σχέδιο για τα αρωµατικά φαρµακευτικά φυτά, που αποτελεί υπόδειγµα για επενδύσεις σε χιλιάδες στρέµµατα σε όλη τη χώρα.
Ποιο πρόβληµα, όµως, πρέπει να αντιµετωπίσετε, κύριε
Υπουργέ; Αυτό της αποκατάστασης των εδαφών που ολοκλήρωσαν την προσφορά τους. Όταν αποδόθηκαν στη ΔΕΗ οι συγκεκριµένες εκτάσεις ήταν αγροτικές, και µάλιστα, σε περιοχές που
είχαν όλες τις προϋποθέσεις για τη στήριξη της αγροτικής δραστηριότητας. Σήµερα, είναι αδιανόητο αυτές οι εκτάσεις να µεταβληθούν σε χωµατερές. Πρέπει να αποκατασταθούν και να
αποδοθούν ξανά στον αγροτικό χώρο. Δυστυχώς, αυτό που έρχεται µε τα φωτοβολταϊκά στα αποκατεστηµένα και τα µπάζα στα
υπό αποκατάσταση -γιατί αυτό έρχεται- καταλαβαίνετε όλοι τι
σηµαίνει για την περιοχή.
Κλείνω -και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή- µε το
ερώτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που απασχολεί όλους
τους κατοίκους της δυτικής Μακεδονίας. Τους λέτε, κύριε
Υπουργέ, ότι θα αλλάξετε το παραγωγικό µοντέλο της περιοχής
τους, όταν, όπως φαίνεται και όπως σας προείπα, θα κυριαρχήσει στην απορρόφηση των διαθέσιµων πόρων αυτό που κυρίως
αφορά ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ειδικά τα φωτοβολταϊκά
της τάξης των δέκα GW.
Άρα, λοιπόν, µπορεί να λέτε ότι υπηρετείτε τις ανάγκες της βίαιης απολιγνιτοποίησης, δεν υπηρετείτε, όµως, µε τίποτα τις
ανάγκες της δικαίας µετάβασης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Αποστόλου.
Θα δώσουµε τώρα τον λόγο στον κ. Μπούµπα Κωνσταντίνο
από την Ελληνική Λύση. Θα ακολουθήσει ο κ. Μαραβέγιας, ο κ.
Σταµενίτης και η κ. Σκόνδρα.
Κύριε Μπούµπα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε εισηγητά της Νέας Δηµοκρατίας, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε µία ρήση, γιατί αυτό που
γίνεται σήµερα που τριτώνει το κακό -και θα το εξηγήσουµε παρακάτω εµείς στην Ελληνική Λύση- πρέπει να το γνωρίζει ο ελληνικός λαός, να τον βλέπουµε κατάµατα και να βάζουµε έναν
προβληµατισµό: «Θα κλάψουν µανούλες», να το πω έτσι. «Θα
κλείσουν σπίτια», λαέ, στην Κοζάνη, στην Πτολεµαΐδα, στο Αµύνταιο, στην Καστοριά, και βέβαια στη Μεγαλόπολη σας περιµένουν δύσκολες µέρες.
Και το λέµε αυτό, διότι και η τοπική αυτοδιοίκηση θα χάσει και
οι µελέτες λένε ότι, τρεις φορές περισσότερο να παράγεται κρόκος στην Κοζάνη, η ανεργία θα είναι πάλι στα ύψη. Μιλάµε για
τέσσερις χιλιάδες εργαζόµενους στη δηµόσια επιχείρηση ηλεκτρισµού -άντε καλά, αυτοί θα καλυφθούν- και είκοσι χιλιάδες σε
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ό,τι αφορά εποχικούς εργάτες, σε ό,τι αφορά οδηγούς µηχανηµάτων. Αυτοί τι θα γίνουν; Ως διά µαγείας περνάµε σε αυτή τη
µετάβαση, εκεί στην περιοχή της Κοζάνης; Τι θα τρώνε οι άνθρωποι αυτοί; Πώς θα επιβιώσουν; Τους ρωτάει κανείς;
Λουκέτα µπαίνουν στην Κοζάνη, στην Καστοριά, στη Φλώρινα,
στο Αµύνταιο, στην Πτολεµαΐδα. Και µάλιστα, για έναν γαιάνθρακα, όπως είναι ο λιγνίτης, του οποίου, όπως είπε ο Πρόεδρος,
ο Κυριάκος Βελόπουλος, υπάρχουν αποθέµατα για τα επόµενα
σαράντα πέντε χρόνια.
Και επειδή, κύριε Καιρίδη, είµαστε από την ίδια περιοχή είναι
και τα κοιτάσµατα της Δράµας, είναι βέβαια, και στους Φιλίππους
η τύρφη, η οποία ισοδυναµεί µε εκατόν είκοσι πέντε εκατοµµύρια
τόνους πετρελαίου.
Η ΔΕΗ -το έχω πει και σε άλλες οµιλίες και θα σας το λέµε ως
Ελληνική Λύση- ιδρύθηκε το 1950 και εξαγόρασε τετρακόσιες
ιδιωτικές εταιρείες. Γιατί το έκανε αυτό η ΔΕΗ; Διότι ο κόσµος
στην Ελλάδα πλήρωνε τέσσερις φορές ακριβότερο το ηλεκτρικό
ρεύµα απ’ ό,τι στην υπόλοιπη Γηραιά Ήπειρο. Μάλιστα, το τελευταίο ιδιωτικό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο ήταν στην Πάτρα
και η ΔΕΗ το εξαγόρασε στα τέλη της δεκαετίας του ’80, για να
συγκρατήσει τις τιµές.
Πού θα είναι το κοινωνικό τιµολόγιο; Θα υπάρχει σήµερα, από
πλευράς των ιδιωτών παρόχων, κοινωνικό τιµολόγιο για ευάλωτες και ευπαθείς οµάδες; Αν κάποιος χρήζει αιµοκάθαρσης και
πρέπει να κάνει αιµοκάθαρση στους νεφρούς; Ή αν κάποιος χρήζει παροχής οξυγόνου, θα παίρνει η εισπρακτική του κ. Γεωργιάδη -που, κάποτε µε τον κ. Πλεύρη ως Βουλευτές του ΛΑΟΣ,
ήταν κατά των εισπρακτικών και τώρα, λέει, θα νοικοκυρευτεί το
κράτος µε τις εισπρακτικές- και για 50 ευρώ θα κόβει το ρεύµα
στον ηλικιωµένο; Αυτό θα γίνει.
Διότι, όπως είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, δεν θα τρώει µετοχή
ο κόσµος. Φθηνό ηλεκτρικό ρεύµα ως δηµόσιο εθνικό αγαθό περιµένει, κύριοι. Γι’ αυτό έγινε η ΔΕΗ το 1950.
Και αν πάµε στην ιστορία των λιγνιτών, υπάρχει µία άλλη εταιρεία, η «ΛΙΠΤΟΛ», η οποία εξαγοράστηκε το 1975 από τη ΔΕΗ,
διότι η λιγνιτική εξόρυξη έχει µεγάλη ιστορία από το 1973 στο
Αλιβέρι, µε σταθερή τιµή ο λιγνίτης ή γαιάνθρακας.
Επειδή µιλάµε για ορυκτό πλούτο και υπάρχουν και οι αποκαλύψεις αυτές -που και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επί Μανιάτη ως Βουλευτής είχε µιλήσει για το φυσικό αέριο και για τους
υδρογονάνθρακες- αν πάτε στην ιστορία, ο Εθνάρχης -κατά τη
Νέα Δηµοκρατία- Κωνσταντίνος Καραµανλής µάς έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάριν στον Μπάµπουρα. Για αναρωτηθείτε
ποιος είναι ο Μπάµπουρας, ο οποίος βρίσκεται δέκα µίλια νοτίου
της Θάσου από την ακτή του Άη Γιάννη και το είχε δώσει στο Ινστιτούτο της Γαλλίας…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Είναι ανατολικά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ανατολικά είναι; Ωραία, ανατολικά σωστά, ανατολικά και ευχαριστώ για τη διόρθωση.
…όπου η εξόρυξη κοστίζει 4,8 δολάρια το βαρέλι, όταν στη
Σαουδική Αραβία είναι 5,2 δολάρια. Χάριν σε αυτό µπήκαµε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα στοιχεία που πήρε το Εθνικό Ινστιτούτο Πετρελαίου της Γαλλίας.
Για τριάντα χρόνια, όµως, συµφωνήθηκε στο Νταβός να µην
επεκτείνουµε τα χωρικά µας ύδατα. Ήταν το περιβόητο «mea
culpa» που ακούστηκε και από τον Ανδρέα Παπανδρέου µε τον
Οζάλ πριν, ήταν η συµφωνία στη Βουλιαγµένη και στην Κωνσταντινούπολη. Και επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1992 πιέστηκε
για να µην γίνουν έρευνες.
Η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ», όµως, το 2013 έδωσε έρευνα για
τον Μπάµπουρα, παρ’ όλο που τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» απαγόρευαν στην «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ» να κάνει την έρευνα. Η
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ» παρέδωσε το πόρισµα το 2015 στην κυβέρνηση. Πού είναι το πόρισµα; Γιατί δεν επεκτείνονται τα χωρικά ύδατα από έξι σε δώδεκα;
Ήταν στη συµφωνία, κύριοι, να µην µπει κανείς στον Μπάµπουρα µε κοιτάσµατα 3,2 δισεκατοµµύρια βαρέλια. Το λέω για
να δείτε πόσο σηµαντικός είναι ο ορυκτός πλούτος.
Πάµε τώρα, γιατί µε προκάλεσε ο Υπουργός, ο κ. Παπαθανάσης και δείξατε κάτι φωτογραφίες από την περιοχή των λιγνιτών.
Τρίτωσε το κακό.
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Εµείς εδώ στην Ελληνική Λύση σάς αποκαλύψαµε τι κρύβεται
πίσω από την «ELDORADO», ότι είναι η «ALAMOS GOLD» στον
Δήµο Τσανάκαλε και η ίδια εταιρεία έχει καταπατήσει την Μπάια
Μάρε στη Ρουµανία, στα δάση και έκανε και την «GABRIEL
GOLD».
Ποιο είναι το αποτέλεσµα, εσείς που κόπτεστε για το περιβάλλον; Θα τα καταθέσω, αρσενικό σαράντα εννέα χιλιάδες φορές
πάνω από το όριο στα Καλύβια Βαρβάρας, βορειανατολικά της
Χαλκιδικής, ρύπανση και προστασία του περιβάλλοντος στη Χαλκιδική από το ορυχείο - µεταλλείο Ολυµπιάδας, κοινοβουλευτική
ερώτηση -θα την καταθέσω- Δήµος Αριστοτέλη, καταδίκη στελεχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» για ρύπανση µε αρσενικό στο
Κακουργιοδικείο της Θεσσαλονίκης. Θα το καταθέσω και αυτό.
Ο µόλυβδος 985% πάνω από το όριο στο ποτάµι της Ολυµπιάδας
από τα απόβλητα της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ».
Να, µία ωραία φωτογραφία, κύριε Υπουργέ!
Και πάµε τώρα πριν από λίγες ώρες συνελήφθη ο κ. Στάινµετζ.
Ποιος είναι αυτός; Εδώ είναι από το «BHMA» η σύλληψή του. Εκκρεµεί ερυθρό ένταλµα σύλληψης από τις ρουµανικές αρχές για
καταπάτηση ακινήτων στη Ρουµανία, αλλά ξαφνικά τον αφήσαµε
ελεύθερο, του δώσαµε καταφύγιο στην Ελλάδα µε µόνη υποχρέωση να µην φύγει για το εξωτερικό. Γιατί συναντήθηκε µε τον κ.
Δασκαλάκη και τον κ. Εµίρη στα Σκόπια ο κ. Στάινµετζ, ο δισεκατοµµυριούχος; Ελεύθερος ο Ισραηλινός δισεκατοµµυριούχος
που συνελήφθη πριν από λίγες ώρες στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Γιατί; Την εταιρεία «FENI» στο Καβάρντασι των Σκοπίων
δεν την ξέρετε; Οι πιθανοί µνηστήρες για τη «ΛΑΡΚΟ» από τα
Σκόπια, στα Σκόπια θα πάει η «ΛΑΡΚΟ», τριτώνει το κακό. Πουλάµε τη «ΛΑΡΚΟ», τα ορυχεία της Καστοριάς και της Κοζάνης
στην πόλη Καβάρντασι των Σκοπίων, σαράντα χιλιόµετρα από τα
σύνορα, στην εταιρεία «FENI» του κ. Στάινµετζ, που καταζητείται
µε ένταλµα της Iντερπόλ και είναι εδώ στην Ελλάδα, τον φιλοξενούµε από προχθές. Συναντήθηκε µε τον κ. Δασκαλάκη, που ήταν
σύµβουλος της «ΛΑΡΚΟ» ο κ. Δασκαλάκης και πήρε µετεγγραφή
στη σκοπιανή εταιρεία -επί κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά ήταν
αυτό- και συναντήθηκε µε τον κ Εµίρη, γιατί ήταν προγραµµατισµένο να πουληθεί το κοβάλτιο και η «ΛΑΡΚΟ» στους Σκοπιανούς.
Όσον αφορά την «ELDORADO», «ΧΡΥΣΟΣ», πάµε στην ακαριαία τήξη µε εντολή «πρόσµιξη», το αρσενικό χιλιάδες επάνω, µόλυνση στη Χαλκιδική. Πάµε στη «ΛΑΡΚΟ», την ξεπουλάµε στα
Σκόπια, πάµε και στον λιγνίτη που τον ξεπουλάµε πού; Στις ιδιωτικές εταιρείες.
Αυτή είναι η γη που θα παραδώσουµε στις επόµενες γενεές;
Να κατατεθούν στα Πρακτικά, διότι, όπως λέει και το ρητό,
αυτή τη γη δεν την κληρονοµήσαµε από τους προγόνους µας,
τη δανειστήκαµε από τα παιδιά µας.
Και θέλω να δείτε και την έκθεση της WWF, η οποία σας κατηγορεί ότι η προσγείωση θα είναι ανώµαλη ηλικιακά στην ερηµοποίηση της περιοχής, χώρια το ότι από το Δίκαιο Ταµείο
Μετάβασης κόπτονται, θα πάρει 7,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, που
περίµενε από τον προϋπολογισµό συν 30 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Θα έχουµε µείωση τουλάχιστον 10 δισεκατοµµύρια ευρώ, θα πάρουµε λιγότερα από αυτά που προσδοκά ο Πρωθυπουργός και
η Κυβέρνηση. Γίνονται περικοπές. Δείτε τι γράφει ο γερµανικός
τύπος για τους λιγνίτες στην Ελλάδα, µείον 50%, θα πάρουµε δισεκατοµµύρια λιγότερα, τουλάχιστον 2 δισεκατοµµύρια ευρώ λιγότερα από το ταµείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπούµπα,
ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να τα ξέρει ο ελληνικός λαός. Εµείς στην Ελληνική
Λύση θα τα λέµε, να βγάλει τα συµπεράσµατά του για το τι µέρες
έρχονται για αυτό τον τόπο που πρέπει να τον παραδώσουµε.
Όµως, πάνω από όλα, το µεγαλύτερο εθνικό πρόβληµα είναι
η επιβίωση του Έλληνα. Αυτό πρέπει να δείτε, κύριοι.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπούµπας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Πριν προχωρήσουµε στον επόµενο οµιλητή, θα δώσουµε τον
λόγο στον κ. Σκρέκα για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1166.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία, τέσσερα
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας):
Θα είµαι σύντοµος, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να καταθέσω την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1166
και ειδικό 100, περιλαµβάνει πέντε άρθρα.
Συγκεκριµένα, το πρώτο άρθρο έχει να κάνει µε τη διαχείριση
της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, που αυτή τη στιγµή, δυστυχώς, πολύ βάναυσα έχει επηρεάσει τους Έλληνες καταναλωτές,
νοικοκυριά, αλλά και επαγγελµατίες.
Έχουµε προχωρήσει από την πρώτη στιγµή, από τον Σεπτέµβριο, στην επιδότηση των λογαριασµών ηλεκτρικής ενέργειας
των οικιακών καταναλωτών, ιδρύοντας το Ταµείο Ενεργειακής
Μετάβασης, όπου εκεί έχουµε διαθέσει χρήµατα που προέρχονται από τις δηµοπρασίες ρύπων του διοξειδίου του άνθρακα,
αλλά και από τα περισσεύµατα του ειδικού λογαριασµού του
ΕΛΑΠΕ, που στηρίζει τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Λόγω
του ότι πια οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας παράγουν ηλεκτρική
ενέργεια µε πολύ χαµηλότερο κόστος από αυτό το οποίο διαµορφώνεται στη χρηµατιστηριακή αγορά, εκεί δηµιουργούνται
πλεονάσµατα. Αυτά, λοιπόν, ερχόµαστε εµείς, τα περισσεύµατα,
τα υπερπλεονάσµατα και τα κατευθύνουµε ειδικά προς τους λογαριασµούς ηλεκτρικής ενέργειας των Ελλήνων καταναλωτών,
έτσι ώστε µέχρι τις 301 KW που καταναλώνει ένα µέσο νοικοκυριό αυτό να µην επιβαρυνθεί πολύ δυσβάσταχτης και πολύ µεγάλης αύξησης του κόστους.
Για τους επαγγελµατίες, όµως και για τα επαγγελµατικά τιµολόγια, όπως καταλαβαίνετε, η δυνατότητα του κράτους να παρέµβει και να στηρίξει είναι περιορισµένη, γιατί εκεί υπάρχει το
δίκαιο του ανταγωνισµού και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο που αφορά
τις κρατικές ενισχύσεις. Οποιαδήποτε τέτοια απευθείας επιδότηση θα καθιστούσε παράνοµη κρατική ενίσχυση των εν λόγω
επιχειρήσεων.
Τι µπορούµε, όµως, να κάνουµε ως κράτος; Εκείνο το οποίο
µπορούµε να κάνουµε είναι να δούµε εκείνες τις ρυθµιζόµενες
χρεώσεις οι οποίες και αυτές επιβαρύνουν τους λογαριασµούς
των επαγγελµατιών, να δούµε πώς µπορούµε να τις µεταθέσουµε για το µέλλον, όταν τελικά εκεί οι τιµές ηλεκτρικής ενέργειας θα έχουν επανέλθει σε κανονικά επίπεδα και τότε θα
µπορούν να αποπληρωθούν αυτές οι χρεώσεις.
Τι κάνουµε, λοιπόν; Μεταθέτουµε τις χρεώσεις που αφορούν
τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας για τους επαγγελµατίες καταναλωτές, για τους επαγγελµατικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που είναι συνδεδεµένοι µε τη µέση τάση, µε χαρακτηρισµό
«βιοµηχανική χρήση, άλλες χρήσεις, αγροτική χρήση» και για
εκείνους τους επαγγελµατίες οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι µε τη
χαµηλή τάση και έχουν χαρακτηρισµό «βιοµηχανική χρήση», εκεί,
για αυτούς, λοιπόν, µεταθέτουµε τις χρεώσεις υπηρεσιών κοινής
ωφελείας και εφ’ όσον αυτός ο ειδικός λογαριασµός των ΥΚΩ
έχει ανάγκη -εφ’ όσον έχει ανάγκη- τότε θα επιβαρυνθούν, θα
επιβληθούν αυτές οι χρεώσεις. Αν δεν έχει ανάγκη, βέβαια, θα
δούµε µε ποιον τρόπο θα συµψηφίσουµε αυτή την οφειλή µε τις
µελλοντικές µειώσεις αυτών των ρυθµίσεων. Να πούµε ότι περίπου 50 εκατοµµύρια ευρώ είναι το βραχυπρόθεσµο όφελος που
κατ’ αρχάς θα προκύψει για τους επαγγελµατικούς καταναλωτές
και βέβαια, θα δούµε τελικά πόσο από αυτό θα χρειαστεί να επιβληθεί.
Το άρθρο 2 έχει να κάνει µε τον διακανονισµό εξόφλησης των
χρεώσεων χρήσης του δικτύου διανοµής φυσικού αερίου στους
οικιακούς καταναλωτές. Εδώ πρέπει να γνωρίζουµε ότι οι οικιακοί καταναλωτές που είναι διασυνδεδεµένοι στο δίκτυο φυσικού
αερίου, πέρα από το κόστος της ενέργειας του φυσικού αερίου
που πληρώνουν, πληρώνουν και το κόστος της χρήσης του δικτύου, το οποίο για µία θερµική µεγαβατώρα στη βόρεια Ελλάδα
είναι περίπου 13 ευρώ, στη νότια Ελλάδα είναι 17 ευρώ και στην
υπόλοιπη Ελλάδα είναι περίπου 22 ευρώ.
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Επειδή η τιµή του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές έχει
σχεδόν τριπλασιαστεί, για να µην πω τετραπλασιαστεί, από την
αρχή του έτους -ήταν 20 ευρώ η θερµική µεγαβατώρα και από
την αρχή του έτους έχει πλησιάσει τα 90 και τα 100 ευρώ-, ερχόµαστε, λοιπόν, και πέρα από µια έκπτωση 15% σε όλους τους καταναλωτές, την οποία έχουµε ήδη ανακοινώσει και η οποία θα
πραγµατοποιηθεί µέσα από τη δυνατότητα της «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» να δώσει καλύτερες τιµές φυσικού αερίου στους προµηθευτές και αυτοί να περάσουν αυτή την καλύτερη τιµή, αυτή την
έκπτωση στα νοικοκυριά, και αναστέλλουµε για τους µήνες Νοέµβριο και Δεκέµβριο επιπλέον από αυτή την έκπτωση τις χρεώσεις χρήσης δικτύου που, επαναλαµβάνω, µπορεί να είναι µέχρι
και το 20% του κόστους της ενέργειας που καταναλώνουν. Και
αυτό, βέβαια, θα επιµεριστεί στους καταναλωτές τα επόµενα
χρονικά διαστήµατα, όταν τελικά θα επανέλθουν οι τιµές φυσικού
αερίου σε κανονικά επίπεδα.
Το άρθρο 3 αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών
σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, οι οποίες είχαν εκχερσωθεί για
αγροτική χρήση κατά το παρελθόν. Ακούστε ποιο είναι το παράδοξο που ισχύει. Σήµερα η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών επιτρέπεται σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Επίσης, η εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών επιτρέπεται σε αγροτική γη. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών δεν επιτρέπεται από κενό του νόµου σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις που έχουν εκχερσωθεί, µε σκοπό την αγροτική
χρήση. Άρα ερχόµαστε και λύνουµε ουσιαστικά αυτό το πρόβληµα και αυτή τη µη πρόβλεψη του νόµου που υπήρχε.
Το άρθρο 4 έχει να κάνει µε τη ρύθµιση εγγυητικών επιστολών
για την αποκατάσταση των λιγνιτωρυχείων. Με τη ρύθµιση αυτή
αντιµετωπίζεται το ζήτηµα του ύψους των εγγυητικών επιστολών
για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος που έχει προκύψει
λόγω της πρόωρης περάτωσης λειτουργίας των λιγνιτωρυχείων,
όπως υπαγορεύει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα
και προβλέπει ότι ο λιγνίτης θα αποσυρθεί πλήρως από την ηλεκτροπαραγωγή το 2028.
Βέβαια, αφορά κυρίως τα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ που αναγκάζεται να διακόψει τη λειτουργία τους νωρίτερα απ’ ό,τι προβλεπόταν στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων την οποία
είχε µέσα από τη στρατηγική της πολιτείας να απανθρακοποιήσουµε βέβαια την ελληνική οικονοµία και να προστατεύσουµε
το περιβάλλον, αλλά και µέσα από την πραγµατικότητα που επιβάλλει τελικά την απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων, αφού σήµερα το να παράγει κάποιος ηλεκτρική ενέργεια από λιγνίτη είναι
πολύ πιο ακριβό από το να παράγει από τον ίδιο τον άνεµο.
Το άρθρο 5 αφορά τη διαδικασία ταυτόχρονης έγκρισης Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου και Ρυµοτοµικού Σχεδίου Εφαρµογής. Αναφέρεται για µία ρύθµιση που βοηθάει κυρίως στο να
αποκαταστήσουµε την περιοχή που είχε καταστραφεί από τις
πυρκαγιές στο Μάτι της Αττικής. Με την προτεινόµενη ρύθµιση
ρυθµίζονται τα ζητήµατα της διαδικασίας ταυτόχρονης έγκρισης
Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου και Ρυµοτοµικού Σχεδίου, όταν ο
φορέας υλοποίησης είναι ο αποκλειστικός κύριος και ο διαχειριστής του συνόλου της προς πολεοδόµηση έκτασης. Αυτό επιταχύνει τη διαδικασία του Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου.
Το άρθρο 6 -η τροπολογία έχει έξι άρθρα- αφορά τη συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, της «Εταιρείας Διανοµής Αερίου», και την κατάργηση της πρόβλεψης του άρθρου 5 του
ν.2364/1995. Αυτό το άρθρο προέβλεπε ότι όταν σε µία δηµοτική
ενότητα επεκτεινόταν το δίκτυο φυσικού αερίου, ήταν υποχρεωµένος ο διαχειριστής του δικτύου φυσικού αερίου να αποδίδει
το 10% επί των µερισµάτων, επί των κερδών στον οικείο δήµο.
Αυτό ξεκίνησε το 1995, πριν από είκοσι και πλέον χρόνια, όταν
υπήρχε η δυσκολία τού τι πρόκειται να συµβεί, τι επιπτώσεις πρέπει να έχει το δίκτυο φυσικού αερίου στις τοπικές αυτοδιοικήσεις. Σήµερα, όπως ξέρετε, όλοι θέλουν να φτάσει το φυσικό
αέριο στα σπίτια. Όλοι οι δήµαρχοι, αλλά και όλοι οι άρχοντες
της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και όλοι οι πελάτες, όλοι οι καταναλωτές Έλληνες πολίτες θέλουν να καταλήξει το φυσικό
αέριο στο σπίτι τους. Άρα δεν µπορούµε από τη µια να -σε εισαγωγικά- «ζητάµε» όλοι να επεκταθεί το φυσικό αέριο και από την
άλλη να έχουµε έναν τέτοιον όρο, ώστε το 10% των κερδών να
αποδίδεται στους δήµους, κάτι το οποίο δεν έχει αποδοθεί τα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δύο, τρία τελευταία χρόνια. Επί της ουσίας δεν το είχαν ζητήσει
οι δήµοι.
Εµείς ερχόµαστε και θα αποδώσουµε αυτά τα οποία χρωστάνε
τα δύο, τρία τελευταία χρόνια οι διαχειριστές του δικτύου φυσικού αερίου και από εδώ και πέρα ορίζουµε και µια µεταβατική
περίοδο, ώστε αυτοί οι δήµοι που ήταν δικαιούχοι αυτού του
ποσού να έχουν µια στήριξη αντισταθµιστικών έργων από το
Πράσινο Ταµείο. Από εκεί και πέρα, µετά το τέλος της µεταγραφικής περιόδου, σταµατάει αυτή η πρόβλεψη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ζητήσει ο κ. Φάµελλος και ο κ. Χήτας.
Κύριε Χήτα, φαντάζοµαι ότι εσείς θέλετε να κάνετε ερώτηση
στον κύριο Υπουργό σχετικά µε την τροπολογία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Βλέπω ότι δεν
υπάρχει άλλος συνάδελφος που να θέλει να ρωτήσει σχετικά. Ξεκινάµε, λοιπόν, µε τον κ. Φάµελλο.
Κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο, αλλά σας παρακαλώ να είστε
σύντοµος.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε. Θα ρωτήσω επί
του περιεχοµένου της τροπολογίας και του νοµοσχεδίου. Δεν
θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο.
Κύριε Υπουργέ, οφείλω κατ’ αρχάς να πω ότι θα θέλαµε από
εσάς και κάποιο σχόλιο σχετικά µε το ότι το νοµοσχέδιο αυτό
τροποποιεί αρµοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Αυτό είναι κάτι που έχουµε αναφέρει πολλές φορές
στις επιτροπές. Δεν ξέρω αν σας ενηµέρωσαν οι Υπουργοί του
Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά ένα µεγάλο ερώτηµα που έχει προκύψει είναι γιατί φεύγουν οι αρµοδιότητες σχετικά µε την απολιγνιτοποίηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και πηγαίνουν στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και η διαχείριση όσον αφορά το εργαλείο που παρουσιάζετε σήµερα.
Μέσα στο νοµοσχέδιο περιλαµβάνονται επίσης και ρυθµίσεις
για τα Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια, για τα οποία θα θέλαµε να
µας πείτε…
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι ερώτηση τώρα επί της τροπολογίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Φάµελλε,
αυτό τώρα είναι µια γενικότερη τοποθέτηση, ένα γενικότερο
ερώτηµα, αν θέλετε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Το κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ας µείνουµε στα
στενά πλαίσια της τροπολογίας. Έχετε να πείτε κάτι για την τροπολογία;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµάς µας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που το Υπουργείο Περιβάλλοντος αποχωρεί
από πολλές αρµοδιότητες. Έρχεται ο Υπουργός εδώ για να παρουσιάσει έστω την τροπολογία και οφείλουµε να τον ρωτήσουµε, διότι έχουµε καταθέσει διαφορετική άποψη.
Να ρωτήσουµε τώρα για τις ρυθµίσεις των τροπολογιών.
Οι πρώτες τροπολογίες αφορούν, τουλάχιστον η πρώτη, το
πρώτο άρθρο, τα θέµατα του κόστους ενέργειας. Το ερώτηµα
είναι γιατί δεν περιλαµβάνεται τίποτα στο πρώτο άρθρο της τροπολογίας και πώς αντιµετωπίζει το Υπουργείο το θέµα, για παράδειγµα, των αγροτών. Έχουµε περιπτώσεις µε αύξηση του
κόστους 2.000 ευρώ τον µήνα. Θα τα καταθέσω στη συνέχεια,
για να µη σας ταλαιπωρώ.
Δεύτερον, δεν περιλαµβάνει τίποτα για το θέµα των ΔΕΥΑ,
όπου επίσης η ένωση των ΔΕΥΑ έχει καταθέσει έντονη αγωνία
για την αύξηση κόστους 40% για το θέµα των νοικοκυριών, διότι
µαζί µε τα 39 ευρώ αν λάβει κάποιος υπ’ όψιν και το 42% της έκπτωσης της ΔΕΗ, τα ακραία σενάρια, πάλι το επιπλέον κόστος
ανά µήνα κυµαίνεται για τα νοικοκυριά µέχρι 500 KWh -δεν αναφέρουµε για υπερκατανάλωση- περίπου στα 60 ευρώ τον µήνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, για το µέτρο αυτό του πρώτου -και θα καταθέσω τους
λογαριασµούς, κύριε Υπουργέ, για να µην υπάρχει καµµία ανησυχία εκ µέρους σας, µε λογαριασµούς θα µιλάµε- άρθρου έχετε
αναστολή της υποχρέωσης. Άρα, δεν απαλλάσσονται των υπο-
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χρεώσεων αυτών οι επιχειρήσεις.
Θα καταθέσω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, για να το έχει και ο κύριος Υπουργός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Φάµελλε,
συντοµεύετε, σας παρακαλώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: …και για να είναι πιο συγκεκριµένα
το έγγραφο του κ. Κοντολέων που µιλάει για 150 εκατοµµύρια
ευρώ τον µήνα αύξηση στις επιχειρήσεις µέσης τάσης. Εσείς µας
είπατε για ένα µέτρο αναστολής 50 έως 60 εκατοµµυρίων. Καταλαβαίνετε ότι δεν µπορεί να καλύψει µε τίποτα τουλάχιστον
αυτό το κόστος. Αυτό που ρωτάµε, λοιπόν, είναι αν αληθεύουν
και τα δηµοσιεύµατα για την αύξηση του ελλείµµατος στον ειδικό
λογαριασµό των ΥΚΩ και άρα αν αναιρείτε την αρχική σας πρόθεση να ελαφρυνθούν οι επιχειρήσεις και µιλάτε µόνο για αναστολή.
Όσον αφορά το δεύτερο άρθρο, µιλάτε πάλι για αναστολή των
χρεώσεων δικτύου, όσον αφορά το φυσικό αέριο. Αυτό, λοιπόν,
σηµαίνει ότι δεν θα απαλλαχθούν οι καταναλωτές και θα κληθούν
να το πληρώσουν σε µια επόµενη χρονική στιγµή. Άρα το κόστος
της επιβάρυνσης στην οικονοµία και στους καταναλωτές και στο
φυσικό αέριο παραµένει.
Όσον αφορά το ζήτηµα των παραχωρήσεων -γιατί µας έκανε
ιδιαίτερη εντύπωση-, µας είπατε ότι υπάρχει κενό νόµου. Αναφέροµαι στις εκτάσεις που παραχωρήθηκαν για γεωργική χρήση.
Όµως, απ’ ό,τι θυµάµαι, τα παραχωρητήρια είχαν ρητή δέσµευση
για τους πολίτες στους οποίους παραχωρούνται ότι είναι για γεωργική χρήση. Άρα, δεν υπήρχε κενό νόµου. Έρχεστε, λοιπόν,
εσείς τώρα και τροποποιείτε τον όρο µε τον οποίο το δηµόσιο
παραχώρησε τη γη για να εισάγετε κι άλλες χρήσεις, όπως τα
φωτοβολταϊκά; Διότι κενό νόµου δεν υπήρχε. Υπήρχε όρος παραχώρησης. Άρα, λοιπόν, τροποποιείτε όρο παραχώρησης. Εποµένως, αυτό είναι δική σας επιλογή και όχι κενό νόµου.
Και έρχοµαι και σε κάτι τελευταίο που αφορά την αυτοδιοίκηση. Καταλαβαίνουµε ότι µε αυτό αποτρέπετε οποιονδήποτε
φορέα της αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα να συµµετέχει στη διαχείριση και στα δίκτυα φυσικού αερίου, ενώ ταυτόχρονα έχετε
εκχωρήσει σε µία εταιρεία, που είναι µονοπώλιο πλέον σε όλη
την Ελλάδα και στην οποία συµµετέχει το ιταλικό δηµόσιο, τη
διαχείριση του δικτύου. Άρα ούτε οι δήµοι ούτε το ελληνικό δηµόσιο θα συµµετέχουν. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι εις
βάρος των συµφερόντων και της αυτοδιοίκησης και του ελληνικού δηµοσίου. Αυτό ακριβώς κάνετε µε την τελευταία τροπολογία; Μήπως αυτό είναι απαίτηση του νέου ιδιοκτήτη µονοπωλιακά
όλου του δικτύου φυσικού αερίου; Σας το ζήτησε, δηλαδή, η
«DALKAS» και εξυπηρετείτε τα συµφέροντα του ιταλικού δηµοσίου και όχι του ελληνικού; Είναι και αυτό ένα ερώτηµα που πρέπει να διευκρινιστεί.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Χήτα, έχετε
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Σκρέκα, πέραν του ότι είστε το πρόσωπο των ηµερών
λόγω των συνθηκών που βιώνουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες
µάλλον νιώθετε ανακούφιση που δεν είστε σήµερα το Υπουργείο
το οποίο καταθέτει το νοµοσχέδιο αυτό. Θα περιµέναµε να έρθετε σήµερα εδώ µε λύσεις, έστω και µε την τροπολογία, για τη
µεγάλη ασθένεια που αντιµετωπίζουµε. Εσείς όχι µόνο δεν ήρθατε µε λύσεις, µε φάρµακα δηλαδή, για να ανακουφίσετε λίγο
τον πόνο των ανθρώπων αυτών, αλλά ούτε καν παυσίπονα δεν
φέρατε. Με µια κοµπρέσα ήρθατε να γιάνετε τον πόνο τον ανθρώπων αυτών. Τους δίνετε δόσεις. Δεν θέλει δόσεις ο κόσµος.
Απαλλαγή θέλει. Δεν µπαίνω καν στην κουβέντα ότι µιλάµε για
ελάχιστα χρήµατα για τα κοινής ωφέλειας κ.λπ.. Είναι ελάχιστα
τα χρήµατα.
Πέρα από αυτό όµως, θέλω να µας πείτε το εξής: Γνωρίζετε
ότι η τιµή του ρεύµατος στην ελληνική χονδρεµπορική σήµερα
έφθασε τα 276,47 ευρώ ανά κιλοβατώρα; Είναι η υψηλότερη
στην Ευρώπη σήµερα. Αυτό είναι χρηµατιστήριο ξέρετε. Παίζει
κάθε µέρα. Σήµερα είναι στα 276,47. Τι θα γίνει µε αυτή την ιστορία, κύριε Σκρέκα; Εδώ ο κόσµος περιµένει να δώσετε απαντήσεις. Βλέπει το Κοινοβούλιο, βλέπει τον Υπουργό Ενέργειας.
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Άντε, εγώ, εσείς και οι συνάδελφοι τα πληρώνουµε. Μπορούµε.
Δόξα τω θεώ! Ο κόσµος έξω στενάζει.
Άρα αφ’ ενός µεν δεν ήρθατε µε λύσεις, ούτε καν µε παυσίπονα σήµερα µε αυτά που κάνετε. Όσον αφορά το κοινής ωφέλειας µε δόσεις «Ο Θεοδόσης» πάλι δεν απαλλάσσεται από αυτά
ποτέ. Οι επόµενοι λογαριασµοί θα είναι βόµβες. Σήµερα η κιλοβατώρα έχει 276,47.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν υπάρχει άλλος
συνάδελφος, άρα, κύριε Σκρέκα, θα δώσετε τις απαντήσεις σας
για να συνεχίσουµε τη συζήτηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Πολύ γρήγορα, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι η
πρόνοια της Κυβέρνησης για να στηρίξει τους Έλληνες καταναλωτές και τους οικιακούς καταναλωτές, τα ελληνικά νοικοκυριά
από αυτή την πραγµατικά εξαιρετική κατάσταση της τεράστιας
αύξησης των τιµών της ενέργειας σε επίπεδο Ευρώπης και σε
επίπεδο κόσµου δεν είναι ούτε ασπιρίνες ούτε κοµπρέσες, όπως
είπε ο συνάδελφος Βουλευτής από την Αντιπολίτευση.
Θα σας πω ότι µόνο το τελευταίο τετράµηνο έχουµε διαθέσει
670 εκατοµµύρια ευρώ για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε
και να στηρίξουµε τα ελληνικά νοικοκυριά. Τα σχεδόν 700 εκατοµµύρια για µόλις ένα τετράµηνο δεν νοµίζω ότι είναι ασπιρίνες
και θέλω να πω ότι αναλογικά µε τον πληθυσµό και µε το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας µας, η Ελλάδα έχει λάβει πρόνοια
και µέτρα στήριξης των νοικοκυριών απέναντι τις εκρηκτικές αυξήσεις του ρεύµατος πολύ µεγαλύτερες από οποιοδήποτε άλλο
κράτος της Ευρώπης σήµερα. Άρα η Ελλάδα, η ελληνική Κυβέρνηση είναι εδώ, στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, φυσικά στο
µέτρο των δυνατοτήτων απέναντι σε µια τεράστια διεθνή ενεργειακή κρίση, που δεν έχουµε ζήσει τουλάχιστον τις τελευταίες
δεκαετίες.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, εδώ ερχόµαστε µε συγκεκριµένες προτάσεις, σε αντίθεση µε την Αντιπολίτευση και µε τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ποιες ήταν οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για να στηρίξουµε τα ελληνικά νοικοκυριά; Ουσιαστικά να διαγράψουµε, να ακυρώσουµε
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο ρεύµα, στο φυσικό αέριο. Και
ρωτάω: Πόσος είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην ηλεκτρική ενέργεια; Είναι 5 ευρώ η ηλεκτρική µεγαβατώρα, όταν
εµείς δίνουµε για τους µήνες Νοέµβριο και Δεκέµβριο 130 ευρώ
επιδότηση ανά ηλεκτρική µεγαβατώρα. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για το ρεύµα είναι 5 ευρώ, που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να καταργήσουµε, 130 ευρώ η µεγαβατώρα είναι η επιδότηση που
δίνει η Κυβέρνησή µας. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά, πώς
εµείς αντιµετωπίζουµε αυτό το πρόβληµα και πώς θα το αντιµετώπιζε ο ΣΥΡΙΖΑ αν, ο µη γένοιτο, ήταν στην Κυβέρνηση;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Από εκεί και πέρα και για τους αγρότες και για τους βιοµηχανικούς καταναλωτές αυτή η πρόνοια του άρθρου 1 ισχύει, δηλαδή και αυτοί δεν θα πληρώσουν τις υπηρεσίες κοινής
ωφελείας. Λέει ο αξιότιµος συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ: Μα
αυτό είναι αναστολή, δεν είναι χάρισµα, δεν είναι διαγραφή.
Έρχοµαι και σας λέω ότι σήµερα ότι ο εν λόγω λογαριασµός
υπηρεσιών κοινής ωφελείας είναι πλεονασµατικός. Θεωρούµε
ότι τα πλεονάσµατα που φέτος δηµιουργούνται -αλλά και του
χρόνου θα υπάρχουν εξαιτίας της µικρής διασύνδεσης της Κρήτης- θα φθάσουν, ώστε τελικά να µη χρειαστεί αυτά τα 50 εκατοµµύρια να τα χρεώσουµε στους καταναλωτές. Για να είµαστε,
όµως, απόλυτα υπεύθυνοι και σοβαροί, θα έρθουµε να το κάνουµε όταν και διά της πράξης, διά του αποτελέσµατος, αποδειχθεί ότι πράγµατι τα πλεονάσµατα αρκούν.
Σε κάθε περίπτωση το ίδιο κάνουµε και για το φυσικό αέριο.
Αυτή τη στιγµή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το φυσικό αέριο ήταν
να διαγράψουµε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος -ακούστε- είναι µόλις 1 ευρώ ανά θερµική µεγαβατώρα. Εµείς δίνουµε
επιδότηση µε το 15% έκπτωση της τάξης των 10 ευρώ ανά θερµική µεγαβατώρα. Το έχουµε ανακοινώσει ήδη και επίκειται να
δούµε τι θα κάνουµε από εδώ και πέρα και για το επόµενο τρίµηνο, που είναι και το πιο βαρύ τρίµηνο, µε τις πιο µεγάλες καταναλώσεις φυσικού αερίου. Θα κάνουµε κάτι -θα το δείτε, κύριε

3440

συνάδελφε- γιατί στεκόµαστε δίπλα στα νοικοκυριά.
Εµείς, λοιπόν, δίνουµε 10 ευρώ επιδότηση µέσω της έκπτωσης
µέσα από τη «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ», από 13 ως 20 ευρώ ανά θερµική µεγαβατώρα η αναστολή των τελών χρήσης δικτύου, άθροισµα 23 ως 30 ευρώ. Εσείς θα δίνατε 1 ευρώ επιδότηση ή θα
απαλύνατε τον λογαριασµό, µειώνοντας ή διαγράφοντας τον
εταιρικό φόρο κατανάλωσης στο φυσικό αέριο. Η ενίσχυση που
δίνουµε εµείς είναι 30 ευρώ.
Από εκεί και πέρα, θα σας πω για την πρόνοια για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, που µε
νόµιµη απόφαση της διοίκησης είχαν παραχωρηθεί σε ιδιώτες,
σε πολίτες, σε αγρότες για αγροτική χρήση. Επαναλαµβάνω ότι
σήµερα όπου υπάρχουν δασικού χαρακτήρα εκτάσεις µπορούν
να κατασκευαστούν φωτοβολταϊκά. Επιτρέπεται. Όπου είναι
αγροτική γη, επιτρέπεται. Όπου είναι δασικού χαρακτήρα εκτάσεις εκχερσωµένες για αγροτική γη, δεν επιτρέπεται. Αυτό θεωρούµε ότι είναι µια αντίφαση. Ερχόµαστε, λοιπόν, και τη λύνουµε.
Και βέβαια πριν τριάντα, σαράντα ή πενήντα χρόνια, κύριε Φάµελλε, δεν υπήρχαν φωτοβολταϊκά για να υπάρχει πρόνοια στον
τότε νόµο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε και συνεχίζουµε µε τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κωνσταντίνο Μαραβέγια.
Κύριε Μαραβέγια, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την προηγούµενη µέρα της κατάθεσης του νοµοσχεδίου που συζητούµε σήµερα, ο κ. Τσίπρας
εξέφραζε από την Πτολεµαΐδα την αγωνία του για τη δήθεν βίαιη
απολιγνιτοποίηση που έρχεται, ως εξής: «Βρισκόµαστε δυστυχώς σε εξελίξεις οι οποίες δεν είναι καλές και πρέπει να κρούσουµε το καµπανάκι του κινδύνου, να πάρουµε µέτρα και κυρίως
πρωτοβουλίες για να ανατραπεί αυτή η προοπτική» είπε ο κ. Τσίπρας.
Ποια, όµως, είναι αυτή η προοπτική που θέλει να ανατρέψει ο
κ. Τσίπρας; Τα 7,5 δισεκατοµµύρια ευρώ των επενδύσεων που
εντάσσει η Κυβέρνηση σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα; Την περιβαλλοντική αποκατάσταση της δυτικής Μακεδονίας και της
κεντρικής Πελοποννήσου ή µάλλον τη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας, για να µην βρουν δουλειά ούτε οι παλαιότεροι εργαζόµενοι ούτε οι νεότεροι κάτοικοι των περιοχών αυτών;
Όλα αυτά προφανώς δεν τα θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αποδέχεται,
όµως, ούτε καν τις δικές του ευθύνες, της δικής του διακυβέρνησης που, ενώ ξεκίνησε την απολιγνιτοποίηση, στη συνέχεια
αδράνησε πλήρως. Γι’ αυτό σήµερα έρχεται η Κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη να οργανώσει τη µετάβαση αυτή και να
λύσει τα προβλήµατα που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αφήσει άλυτα από το
2016.
Κύριε Υπουργέ, η µετάβαση σε ένα καθαρότερο ενεργειακό
µείγµα φυσικά και δεν αφορά µόνο τη δυτική Μακεδονία και την
κεντρική Πελοπόννησο. Και δεν µιλώ µόνο για τα 7,5 δισεκατοµµύρια ευρώ που έρχονται από ευρωπαϊκούς πόρους, τα οποία
προφανώς δεν θα προσφέρουν µόνο στις τοπικές κοινωνίες,
αλλά συνολικά στην ελληνική οικονοµία. Μιλώ για τις αδιαµφισβήτητες συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής, τις οποίες πλέον
βιώνει και η χώρα µας και µάλιστα αρκετά επώδυνα.
Και σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί µείωσης των αέριων ρύπων κατά 55% έως το
2030 την οποία υλοποιεί και υποχρεούται να υλοποιήσει και η Ελλάδα. Ο χρονικός ορίζοντας που έχει τεθεί από την Κυβέρνηση,
το 2028, αποτελεί ορόσηµο και για τη δίκαιη αναπτυξιακή µετάβαση, καθιστώντας την Ελλάδα πρωτοπόρο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Έτσι, οι περιοχές µετάβασης τέθηκαν στο επίκεντρο του εθνικού σχεδιασµού, µε στόχο την οικονοµική τους αναζωογόνηση
µέσω της απεξάρτησης από τον λιγνίτη και της αντικατάστασής
του από καινοτοµικές επενδύσεις που θα στρέψουν την τοπική
οικονοµική ανάπτυξη σε σύγχρονες παραγωγικές δραστηριότητες.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η εγκατάσταση νέων µονά-
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δων παραγωγής φαρµάκων στη Μεγαλόπολη, που θα φέρουν τεχνογνωσία, αλλά και δουλειές υψηλού επιπέδου, οι οποίες θα
στηριχθούν από το Εθνικό Σχέδιο για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Οι χρηµατοδοτήσεις έχουν προγραµµατιστεί και από συγκεκριµένα εργαλεία. Το επιχειρησιακό πρόγραµµα του νέου ΕΣΠΑ
για τη δίκαιη µετάβαση ’21 -’27, το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, το καθεστώς «invest in you» για τη µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το
Πράσινο Ταµείο.
Παράλληλα, µε τον πρόσφατο νόµο περί στρατηγικών επενδύσεων, προβλέφθηκαν µε έργα που θα υλοποιηθούν εξολοκλήρου
στις περιοχές µετάβασης, µε την παροχή αντίστοιχων οικονοµικών κινήτρων και τη διευκόλυνση των αδειοδοτήσεων τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεγάλη πρόκληση για τις περιοχές που σήµερα εξαρτώνται από την παραγωγή λιγνίτη είναι
ο µετασχηµατισµός του παραγωγικού µοντέλου και η δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας, µέσω της πραγµατικής ανάπτυξής τους,
όχι µε επιδόµατα και φιλοδωρήµατα, όπως ζητά η Αντιπολίτευση
και κάτι τέτοιο όχι µόνο δεν θα έλυνε µόνιµο πρόβληµα, αλλά θα
αποτελούσε και προσβολή για τους περήφανους πολίτες της δυτικής Μακεδονίας και της κεντρικής Πελοποννήσου.
Κύριε Πρόεδρε, όλα τα κόµµατα θα πρέπει να πάψουν να υποτιµούν τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, να µην τους θεωρούν
ούτε εύπιστους ούτε κορόιδα. Και θέλω, µε αυτή την ευκαιρία,
να αναφερθώ στη συνεχιζόµενη συζήτηση για τον κορωναϊό και
το επίπεδο του αντιλόγου, που ακούσαµε από την Αντιπολίτευση.
Η Κυβέρνηση έχει πάρει µία θέση απολύτως ξεκάθαρη. Λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία της δηµόσιας
υγείας, ανεξάρτητα από το πολιτικό κόστος.
Αντίθετα, το µόνο που βλέπουµε, από τα άλλα κόµµατα, είναι
θολούρα και προσπάθεια εκµετάλλευσης της πανδηµίας. Τι να
πρωτοθυµηθώ; Την κριτική της κ. Αχτσιόγλου, που ισχυρίζεται
ότι υπάρχει µείωση των δαπανών υγείας στον προϋπολογισµό
του 2022, την ώρα που µόνο οι τακτικές δαπάνες για το Υπουργείο Υγείας ανέρχονται σε 4,52 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2022,
έναντι 4,27 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2021, αυξηµένα δηλαδή
κατά 250 εκατοµµύρια ευρώ; Τι να σχολιάσει κανείς όταν η ίδια
η τοµεάρχης οικονοµικών του ΣΥΡΙΖΑ υπολογίζει αυτή τη δήθεν
µείωση σε 820 εκατοµµύρια ως άθροισµα 280 εκατοµµυρίων,
που λέει ότι κόβονται από τα δηµόσια νοσοκοµεία και 600 εκατοµµυρίων που δήθεν περικόπτει το Υπουργείο Υγείας από τις
δαπάνες για την πανδηµία.
Πού είναι η αξιοπιστία της Αντιπολίτευσης στην οικονοµία,
όταν δεν µπορεί να συµφωνήσει ούτε η ίδια µε τα δικά της τα
νούµερα; Πού είναι η αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ στην υγεία, όταν ως
κυβέρνηση το 2018 εξήγγειλε τη θεσµοθέτηση του υποχρεωτικού εµβολιασµού για µεταδοτικές ασθένειες, ενώ σήµερα την καταγγέλλει;
Καταθέτω εδώ για τα Πρακτικά την ανακοίνωση του τότε
Υπουργού Υγείας και συναδέλφου, του κ. Ξανθού, ο οποίος
απαντώντας στη Βουλή δεσµευόταν ότι θα θεσµοθετούσε την
υποχρεωτικότητα, ακόµα και για συγκεκριµένους πληθυσµούς,
χωρίς τότε να τον εµποδίζουν δήθεν προβλήµατα συνταγµατικότητας των στοχευµένων -επαναλαµβάνω- υποχρεωτικών εµβολιασµών, που ήθελε το 2018, αλλά σήµερα δεν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με δύο λόγια, αντιπολίτευση, µε θεσµούς και παρωχηµένες
αντιλήψεις, δεν µπορεί να συνεχίσει να γίνεται. Έτσι, και στο
παρόν νοµοσχέδιο δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε µε τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν υπάρχει µία και µόνη θέση του, πάνω στην οποία
µπορούµε να συζητήσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι η Ελλάδα δεν κάνει βήµατα µπροστά, για το παρόν και για το µέλλον των παιδιών µας. Και η κυ-
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βέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προχωρά σταθερά στηρίζοντας την απολιγνιτοποίηση, µε ένα µελετηµένο και µακροπρόθεσµο σχέδιο, για να κάνει πράξη και στον τοµέα της ενέργειας,
µια µετάβαση που θα είναι δίκαιη για όλους.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε δύο λόγια για την τροπολογία του
Υπουργείου Υγείας, που, µάλιστα, ήρθε και ο Υπουργός για να
υποστηρίξει. Τα 110 εκατοµµύρια, για το έκτακτο χριστουγεννιάτικο επίδοµα στους υγειονοµικούς, πρόκειται για µια ακόµα δέσµευση της Νέας Δηµοκρατίας, που γίνεται πράξη και δεν έχει
µόνο συµβολική, αλλά και ουσιαστική αξία. Αποτελεί ουσιαστική
αναγνώριση της προσφοράς των ανθρώπων του ΕΣΥ και των κέντρων υγείας, που βρέθηκαν το 2021 στην πρώτη γραµµή της
µάχης κατά του κορωναϊού, που θα συνεχίσουν να πολεµούν για
όσο χρειαστεί, έχοντας δίπλα τους αυτή την Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μαραβέγια και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ.
Διονύσιος Σταµενίτης.
Ορίστε, κύριε Σταµενίτη, έχετε τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να σχολιάσω, κατ’ αρχάς, την τροπολογία του
Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος και να πω ότι είναι µια
σηµαντική βοήθεια σε όλους αυτούς τους επιχειρηµατίες και
τους αγρότες, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από την υπερβολική αύξηση του κόστους ενέργειας.
Ήδη η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, σε τέσσερις µήνες
δίνει 670 εκατοµµύρια, το µεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, αναλογικά. Και σήµερα προχωράει σε µια ρύθµιση, που
µάλλον δεν είναι ψίχουλα, δεν είναι µια κοµπρέσα, αν -όπως λέει
ο κ. Φάµελος- 150 εκατοµµύρια είναι το κόστος της επιβάρυνσης,
σε όλους αυτούς τους επαγγελµατίες καταναλωτές, το να δίνουµε µια λύση για 50 εκατοµµύρια ευρώ, προφανώς δεν είναι
κάτι αµελητέο, αλλά κάτι σηµαντικό και θα βοηθήσει πολύ τους
επαγγελµατίες και ειδικά τους αγρότες.
Σήµερα, στην Ολοµέλεια, συζητάµε ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο. Ένα νοµοσχέδιο που έρχεται να ρυθµίσει, να σχεδιάσει
και να οργανώσει την επόµενη µέρα των περιοχών, που σχετίζονται άµεσα µε την υλοποίηση του µεγάλου σχεδίου της ελληνικής
Κυβέρνησης, αυτό της απεξάρτησης από το λιγνίτη. Ένα νοµοσχέδιο, που µεριµνά και φροντίζει, για όλες τις αλλαγές που θα
συµβούν στις άµεσα επηρεαζόµενες περιοχές και στις ζωές των
πολιτών, που ζουν και εργάζονται και δραστηριοποιούνται σε
αυτές.
Πράγµατι, καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής τις προηγούµενες ηµέρες, έγινε µια διεξοδική συζήτηση και
νοµίζω ότι όσα θέµατα τέθηκαν από την Αντιπολίτευση, αλλά και
από τους φορείς, απαντήθηκαν αναλυτικά και µε σαφήνεια.
Στην αρχή της δικής µου τοποθέτησης, θα ήθελα να σταθώ,
κυρίως, στα δεδοµένα που έχουµε σήµερα, γύρω από το ζήτηµα
της απολιγνιτοποίησης και ως αποτέλεσµα αυτής, του σχεδιασµού για µία δίκαιη αναπτυξιακή µετάβαση. Και ποια είναι αυτά;
Πρώτον, όσον αφορά τις πολιτικές πρωτοβουλίες, για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί µείωσης των
εκποµπών ρύπων κατά 55% στο 2000, την ευρύτερη στρατηγική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για µετάβαση σε µια κλιµατικά ουδέτερη οικονοµία µέχρι το 2050 και την αντιµετώπιση του τεράστιου προβλήµατος της κλιµατικής αλλαγής.
Εποµένως, το θέµα της απολιγντιτοποίησης, δεν είναι µία δική
µας έµπνευση. Σωστά το κάνουµε, αλλά είναι µια πραγµατικότητα, που ερχόµαστε εµείς οργανωµένα να την αντιµετωπίσουµε
και µε αποτελεσµατικότητα. Όχι, όπως εσείς, που τεσσεράµισι
χρόνια δεν κάνατε τίποτα. Όπως, βέβαια, δεν κάνατε τίποτε και
σε καµµία άλλη πρόκληση, που ήταν να αντιµετωπίσετε και αντιµετωπίσατε τα τέσσερα χρόνια που ήσασταν Κυβέρνηση.
Μην µας κουνάτε, σήµερα, το δάκτυλο ότι εµείς δεν ενδιαφερόµαστε για τους ανθρώπους των περιοχών αυτών, όταν επί
δικών σας ηµερών η παραγωγή λιγνίτη µειώθηκε κατά πολύ -50%
άκουσα;- και, ήδη, οι αρνητικές συνέπειες υπήρχαν. Όπως, δεν
κάνατε τίποτα απολύτως να το αντιµετωπίσετε, όπως συµβαίνει
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συνήθως. Εµείς αντιµετωπίζουµε τα πράγµατα, παίρνουµε σηµαντικές αποφάσεις, εσείς, όλα αυτά τα βάζετε κάτω από το
χαλί. Γι’ αυτό και η χώρα µας, τα τελευταία δυόµισι χρόνια, βρίσκεται στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων και πρωτοστατεί.
Αυτό αποδεικνύεται από τη µέχρι σήµερα νοµοθέτηση, σε όλα
τα σχετιζόµενα πεδία, όπως ΑΠΕ, χωροταξικό, περιβαλλοντολογικές πολιτικές και άλλα. Κυρίως, αποδεικνύεται από την απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο
οποίος το 2019 από το βήµα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ,
µίλησε για την αλλαγή του παραγωγικού µοντέλου στις αγροτικές περιοχές της χώρας µας, ως το 2028.
Μια απόφαση, που όλοι οφείλουµε να αναγνωρίσουµε, ότι
αποτέλεσε ορόσηµο για τη χάραξη της πολιτικής της δίκαιης
αναπτυξιακής µετάβασης των περιοχών αυτών. Γιατί, είναι ευκόλως κατανοητό, ότι για να πετύχουµε τους στόχους που θέτει η
Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να τελειώνουµε τον λιγνίτη. Και για
να τελειώνουµε τον λιγνίτη, πρέπει να έχουµε σχέδιο για την επόµενη µέρα των περιοχών αυτών που εξαρτώνται ζωτικά από
αυτόν.
Η επιλογή της χάραξης αυτής της στρατηγικής, λοιπόν, είχε
ως αποτέλεσµα η Ελλάδα να καταστεί η πρώτη χώρα που κατήρτισε ολοκληρωµένο σχέδιο, το σχέδιο ενέργειας και κλίµατος,
στο οποίο και ενσωµατώθηκε ο στόχος της πλήρους απολιγνιτοποίησης της χώρας το αργότερο ως το 2028.
Το δεύτερο σηµείο που θέλω να σταθώ, κοµβικής σηµασίας
για τη συζήτηση που διεξάγεται σήµερα στο Κοινοβούλιο, είναι
ότι η απόφαση για την ενεργειακή µετάβαση δεν είναι σηµερινή,
δεν είναι καινούργια, µάλλον ορθότερα η ανάγκη δεν είναι σηµερινή και όχι απόφαση. Και το λέω και εάν διαφωνείτε, διαψεύστε
µε. Η ανάγκη είναι «παλιά».
Και πού είναι το καινούργιο; Είναι ότι τώρα αυτή η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας παίρνει την απόφαση, αναδεικνύει το ζήτηµα, οργανώνει τον τρόπο που θα αντιµετωπιστεί αυτή η ανάγκη
και θέτει συγκεκριµένους στόχους. Προχωράει παράλληλα σε
ενδελεχή διάλογο µε την κοινωνία και µε αυτούς που είναι άµεσα
εµπλεκόµενοι, προκειµένου να εξηγήσει και να παρουσιάσει το
σχέδιο της επόµενης µέρας.
Εµείς πιστεύουµε στην ενεργειακή µετάβαση, επιδιώκουµε να
το πετύχουµε και αυτό είναι προφανώς κάτι που απαιτεί δύσκολες και πολύ συγκεκριµένες αποφάσεις. Απαιτεί σχεδιασµό για
να µπορέσουν να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις που θα φέρει
ένα τέτοιο τεράστιο εγχείρηµα. Και ξέρουµε ότι οι µεγάλες προκλήσεις αφορούν την αντιµετώπιση των ευρύτερων οικονοµικών
και κοινωνικών επιπτώσεων, το ζήτηµα της θέρµανσης των κατοικιών, όπου κι εκεί υπάρχουν παράπλευρες απώλειες και
σαφώς ο µετασχηµατισµός του παραγωγικού µοντέλου της ενεργειακής µετάβασης.
Σε αυτό το πλαίσιο και µε αυτά τα δεδοµένα, το Υπουργείο εισάγει το νοµοσχέδιο για τη δίκαιη αναπτυξιακή µετάβαση των
περιοχών, παρουσιάζοντας αναλυτικά το σχέδιο της νέας εποχής
και της ανάπτυξης των περιοχών, το σχέδιο για τη στήριξη των
ανθρώπων που επηρεάζονται σε εργασιακό επίπεδο, των ιδίων
και των οικογενειών τους.
Το Εθνικό Σχέδιο για Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση αποτελεί
την απάντηση στην αδράνεια των τελευταίων χρόνων και κοιτάει
ευθεία την πρόκληση της οµαλής µετάβασης, εισάγοντας όλα τα
απαραίτητα θεσµικά εργαλεία για την υλοποίησή του. Πρωταρχικός στόχος, όπως έχει ειπωθεί, να καταστεί σαφές η ευελιξία
και η γρήγορη υλοποίηση των πολιτικών που έχουν σχεδιαστεί.
Αυτός λοιπόν είναι ο δικός µας σχεδιασµός που προβλέπει πόρους 1,7 δισεκατοµµύριο και επενδύσεις πάνω από 7 δισεκατοµµύρια, προβλέπει αναβάθµιση της τηλεθέρµανσης για τους
Δήµους Κοζάνης, Εορδαίας και Αµυνταίου και δικτύωση µε αγωγούς φυσικού αερίου στους Δήµους Φλώρινας και Μεγαλόπολης. Εξασφαλίζει σηµαντικά κίνητρα για επενδύσεις σε ευάλωτες
περιοχές και περιλαµβάνει και άλλες επενδύσεις σε έργα, υποδοµές και άλλες πολιτικές.
Θεσπίζεται δηλαδή ένα ολοκληρωµένο µοντέλο διακυβέρνησης και συντονισµού όλων των εµπλεκόµενων φορέων, που θα
καλύπτει τα επίπεδα σχεδιασµού και προγραµµατισµού της διαχείρισης και της υλοποίησης του ειδικού σχεδίου για δίκαιη ανα-
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πτυξιακή µετάβαση, µε στόχο τη βέλτιστη αποτελεσµατικότητα,
ταχύτητα και διαφάνεια.
Εισάγεται ένα ρυθµιστικό πλαίσιο που αντιµετωπίζει τις σοβαρές οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις της µετάβασης και
εξαλείφονται γραφειοκρατικά εµπόδια προς την υλοποίηση σηµαντικών έργων για την εθνική οικονοµία. Αυτή είναι η δική µας
πρόταση.
Βέβαια δεν µας προκαλεί έκπληξη ότι για µία ακόµα φορά δεν
ακούσαµε τίποτα από την Αντιπολίτευση. Για µια ακόµα φορά τα
ακούµε λίγο µπερδεµένα από τους συναδέλφους Βουλευτές των
κοµµάτων.
Εγώ κατάλαβα ότι θέλετε να παραµείνουν όλα όπως είναι, να
συνεχίσουµε να χρησιµοποιούµε τον λιγνίτη έως ότου κατασκευάσουµε ανεµογεννήτριες, αλλά όπου τις κατασκευάζουµε
διαµαρτύρεστε, να κατασκευάσουµε φωτοβολταϊκά, αλλά δεν
ψηφίζετε κανένα νοµοσχέδιο που ευνοεί την ανάπτυξή του -ο κ.
Αποστόλου µας είπε ότι διαφωνεί µε τα φωτοβολταϊκά στην Κοζάνη, γιατί θέλει να γίνουν αγροτικές επενδύσεις- κι επίσης, δαιµονοποιείτε το φυσικό αέριο το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως
καύσιµο µετάβασης µε πολύ λιγότερους ρύπους.
Αν δεν σας αρέσει το φυσικό αέριο, γιατί τότε αναπτύξατε ένα
δίκτυο επί ηµερών σας σε όλες τις πόλεις, στα Γιαννιτσά, τη Βέροια, τη Πελοπόννησο; Και εννοείται ότι δεν ακούσαµε τίποτα
από εσάς για τη µεγάλη καθυστέρηση που είχατε αυτά τα τέσσερα χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Σταµενίτη.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και τα εµπλεκόµενα Υπουργεία
προχωρούν σε µια πολύ µεγάλη µεταρρύθµιση. Ποια είναι αυτή;
Η απεξάρτηση της χώρας από τον λιγνίτη, θέτοντας στον πυρήνα
του εθνικού σχεδιασµού την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
αλλά και τους Δήµους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και
Οιχαλίας που εξαρτώνται από την εξόρυξη και τη χρήση του λιγνίτη, αλλά και τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου που
εξαρτώνται από τη χρήση πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Πρόκειται για ένα µεγάλο στοίχηµα που είµαστε αποφασισµένοι να το πετύχουµε και απόδειξη της απόφασής µας αυτής είναι
το σηµερινό σχέδιο νόµου, το οποίο τολµώ να πω ότι όποιος συνάδελφος πραγµατικά ενδιαφέρεται επί της ουσίας για το µέλλον
των περιοχών αυτών και των ανθρώπων που ζουν εκεί είναι απαραίτητο να το υποστηρίξει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Σταµενίτη.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης, προκειµένου να τοποθετηθεί για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1195
στο ειδικό 99 .
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν τοποθετηθώ για την τροπολογία, θέλω να ενηµερώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία, διότι
πραγµατικά είναι από τις φορές που κάποιος Υπουργός αισθάνεται οργισµένος. Αυτό που έγινε χθες µε τον κ. Γιαννάκο και την
ψευδή και συκοφαντική καταγγελία την οποία έκανε δεν έχει
προηγούµενο.
Μπορώ να δεχτώ την κριτική και µπορείτε να κάνετε αυτή την
κριτική, αν έχουµε κάνει όλες τις απαιτούµενες ενέργειες και
έχουµε τις κλίνες ΜΕΘ οι οποίες αναλογούν ή θα έπρεπε να είχαµε περισσότερες. Μπορείτε να µας κάνετε κριτική εάν και εφόσον έχουµε τους γιατρούς που αναλογούν ή έπρεπε να είχαµε
περισσότερους. Το ίδιο µπορείτε να πείτε για τους νοσηλευτές.
Καταγγελία όµως ότι κρατούνται κλίνες κενές, προκειµένου να
τις έχουµε αν αρρωστήσουν κάποιοι γνωστοί µας να τους στείλουµε, µε συγχωρείτε, χαρακτηρίζουν ως εγκληµατία τον
Υπουργό Υγείας. Και θα ήταν το λιγότερο αν αυτό ήταν µόνο για
τον Υπουργό Υγείας.
Για να γίνει µια µεταφορά σε κλίνη ΜΕΘ, ακολουθείται η εξής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

διαδικασία: για έναν άνθρωπο που χρειάζεται κλίνη ΜΕΘ και δεν
έχει το συγκεκριµένο νοσοκοµείο, ο θεράπων ιατρός σε συνεννόηση µε τον εντατικολόγο του νοσοκοµείου ανεβάζουν στην
πλατφόρµα του ΕΚΑΒ - ΕΚΕΠΥ το αίτηµα για να µεταφερθεί. Το
νοσοκοµείο το οποίο έχει κενή κλίνη αποδέχεται το αίτηµα το
οποίο το εγκρίνει ο εντατικολόγος στο συγκεκριµένο νοσοκοµείο.
Άρα η καταγγελία ότι κρατούνται κλίνες προσβάλλει γιατρούς,
νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό του ΕΚΑΒ που διαχειρίζονται
όλη αυτή την πλατφόρµα. Κι αυτό είναι προσβολή. Και στις προσβολές όποιοι τις µεταφέρουν θα πρέπει να απαντάνε.
Συνεπώς, πριν έρθω εδώ, κατέθεσα αναφορά αξιοποίνων πράξεων στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, προκειµένου αυτοί που
λένε ότι κρατούνται VIP κλίνες, ώστε αν τυχόν χρειαστεί να νοσήσει κάποιος, ο Υπουργός σε συνεννόηση µε τους γιατρούς των
νοσοκοµείων, σε συνεννόηση µε τους νοσηλευτές, σε συνεννόηση
µε το ΕΚΑΒ, να πει «Μην µεταφέρετε αυτόν που είχε ανάγκη, για
να είναι κρατούµενη η κλίνη ΜΕΘ», να λογοδοτήσουν.
Και είδα ότι η ΠΟΕΔΗΝ λέει ότι θα κάνει αναφορά την άλλη
βδοµάδα. Άλλο όµως από αυτό που έλεγε τώρα. Δεν τολµάνε να
υποστηρίξουν µε ονόµατα και να πουν ποιοι είναι αυτοί που
έχουν αυτό το κύκλωµα και λένε πώς γίνεται η διακοµιδή που ήδη
σας περιέγραψα.
Και στο ερώτηµα κάποιων «πώς µπορεί να υπάρχουν κλίνες
κενές ΜΕΘ και παράλληλα να υπάρχει κόσµος διασωληνωµένος
εκτός ΜΕΘ» η απάντηση είναι απλή.
Πρώτον, το να αδειάσει κλίνη ΜΕΘ σηµαίνει ότι χρειάζεται
χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορεί να µπει κάποιος άλλος
στην κλίνη ΜΕΘ.
Δεύτερον, υπάρχουν συνάνθρωποί µας που είναι διασωληνωµένοι εκτός ΜΕΘ και έχουν αντένδειξη µεταφοράς, διότι δεν είναι
αιµοδυναµικά σταθεροί και δεν µπορούν να µεταφερθούν.
Τρίτον, µπορεί το νοσοκοµείο το οποίο δηλώνει ότι έχει κλίνη
ΜΕΘ να µην έχει αντίστοιχο τµήµα από το οποίο πάσχει αυτός ο
οποίος είναι διασωληνωµένος εκτός ΜΕΘ και να µην µπορεί να
το υποστηρίξει.
Τέταρτον, έχουµε διπλές κλίνες non CΟVID και COVID περιστατικών και δεν µπορούν να συνυπάρξουν αυτά τα περιστατικά
µεταξύ τους.
Πέµπτον, µπορεί η µεταφορά η οποία είναι να γίνει να είναι τέτοιας φύσεως σε απόσταση, δηλαδή να έχεις δέκα κενές κλίνες
στην Κρήτη και να πρέπει να µεταφέρεις άτοµα από τη Θεσσαλονίκη, πράγµα που δεν θα γίνει γιατί θα είναι πολύ πιο δύσκολο
για την ασφάλεια του ασθενούς.
Να µείνουµε, λοιπόν, στην κριτική, η οποία έχει να κάνει αν
έχουµε ενισχύσει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και πολλές φορές
το έχετε θέσει και ποτέ δεν αντέδρασα έντονα, γιατί το θεωρώ
µια εύλογη κριτική στην οποία εµείς έχουµε τις απαντήσεις, οι
οποίες µπορεί ενδεχοµένως να µη σας καλύπτουν.
Όµως η εικόνα ότι γιατροί, νοσηλευτές, άτοµα του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε ένα κύκλωµα, προκειµένου να κρατούνται κλίνες ΜΕΘ
κλειστές είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τύχει αποδοκιµασίας
από όλους, όπως έκανε και η πρόεδρος των νοσοκοµειακών γιατρών, γιατί αυτούς προσβάλλει πάνω απ’ όλα, η Ματίνα Παγώνη.
Και όποιος πραγµατικά πιστεύει ότι ισχύει κάτι τέτοιο να έρθει.
Και δεν είµαι από αυτούς που λέω, όπως λέγανε οι άλλοι, «Αν
έχει στοιχεία, να πάει στον εισαγγελέα». Πήγα εγώ στον εισαγγελέα, έδωσα την αναφορά και αυτοί που έχουν αυτά τα στοιχεία
να πάνε να τα υποστηρίξουν. Σας καταθέτω τη µηνυτήρια αναφορά για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας κ. Αθανάσιος Πλεύρης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τώρα, στο κοµµάτι της τροπολογίας τάχιστα. Στο πρώτο σκέλος και στο πρώτο άρθρο της τροπολογίας είναι το επίδοµα το
οποίο είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, που δίνεται σε συγκεκριµένες κατηγορίες σε όλο το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στα κέντρα
υγείας -στα κέντρα υγείας περιλαµβάνονται και τα ΤΟΜΥ- στα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΒ’ - 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

αγροτικά ιατρεία, σε διάφορες άλλες ειδικές κλινικές οι οποίες
υπάρχουν, στο ΕΚΑΒ, στον ΕΟΔΥ και αντιστοίχως σε όσους υπηρετούν στα στρατιωτικά νοσοκοµεία. Θα υπάρξει και νοµοτεχνική
βελτίωση να συµπεριλαµβάνει και αυτούς που είναι από το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και δεν υπηρετούν σε στρατιωτικά
νοσοκοµεία, αλλά έχουν ενταχθεί από άλλες µονάδες στα εµβολιαστικά κέντρα. Γενικώς η βούληση είναι πως όσοι είναι υγειονοµικοί και παρέχουν υπηρεσίες στα εµβολιαστικά κέντρα θα
πρέπει κι αυτοί να πάρουν το επίδοµα, πέρα από τους διοικητικούς, που ούτως ή άλλως είναι µέσα στην κατηγορία που το λαµβάνουν, γιατί είναι προσωπικό το οποίο έρχεται από το
Υπουργείο Υγείας.
Δεν θα λάβουν το συγκεκριµένο επίδοµα όσοι βρίσκονται το
συγκεκριµένο διάστηµα σε αναστολή εργασίας. Δηλαδή µπορούν να το πάρουν όσοι βρίσκονται σε άδεια, αλλά όχι όσοι βρίσκονται σε αναστολή εργασίας. Για να µπορέσουν να πάρουν το
επίδοµα θα πρέπει να έχουν εργαστεί από το διάστηµα 1η Σεπτεµβρίου µέχρι 30 Νοεµβρίου.
Αντιστοίχως, µε τα υπόλοιπα άρθρα, αφ’ ενός λύνουµε ένα
θέµα που υπάρχει και πολλοί συνάδελφοι Βουλευτές µε έχετε
απασχολήσει µε το κοµµάτι των εφηµεριών, προκειµένου να ολοκληρωθεί η πληρωµή τους άµεσα.
Δίνεται η δυνατότητα της σύναψης συµβάσεων µε εταιρείες οι
οποίες αποθηκεύουν και µεταφέρουν το κοµµάτι των εµβολίων,
ειδικά τώρα, γιατί υπήρξε πολύ µεγάλη αύξηση των εµβολιασµών.
Και να ενηµερώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία ότι πλέον µόλις
ολοκληρωθεί ο κύκλος των ατόµων που έκαναν την πρώτη δόση
θα έχουµε ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό µέσο όρο ως προς τα ποσοστά εµβολιασµού, καθώς θα φτάσουµε στο 80% στον ενήλικο
πληθυσµό και στο 70% στον πληθυσµό τον συνολικό.
Μετά την εφαρµογή του µέτρου για τα εξήντα έτη, όπου υπάρχει πλέον διοικητικό πρόστιµο, από τους πεντακόσιους ογδόντα
χιλιάδες συµπολίτες µας ήδη, αυτή τη στιγµή που µιλάµε, εµβολιάστηκαν ή έχουν προγραµµατίσει ραντεβού πάνω από ογδόντα
πέντε χιλιάδες, δηλαδή το 17% αυτών που δεν είχαν εµβολιαστεί,
ενώ πάνω από εννιακόσιες χιλιάδες, από τη στιγµή που υπήρχε
η δυνατότητα µε το τρίµηνο, µε τη σύντµηση του χρόνου για να
µπορεί να κάνει τον εµβολιασµό, έχουν προγραµµατίσει ή έχουν
κάνει την αναµνηστική τους δόση.
Επιπλέον -και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- το τελευταίο
άρθρο συνδέεται µε την απόφαση η οποία έχει παρθεί από την
επιτροπή λοιµωξιολόγων. Πλέον το πιστοποιητικό νόσησης δεν
θα ισχύει για έξι, αλλά θα ισχύει για τρεις µήνες. Αυτό προβλεπόταν σε υπουργική απόφαση η οποία θα εκδοθεί τώρα. Είναι η
απόφαση που βγαίνει πάντοτε για τα µέτρα. Θα συµπεριληφθεί
ένα χρονικό διάστηµα για αυτούς τους οποίους τώρα που µιλάµε
έληξε το πιστοποιητικό τους, αλλά δεν έχουν δική τους υπαιτιότητα, αφού ήξεραν το εξάµηνο, και θα υπάρξει ένας χρόνος για
όσους λήγουν τώρα, µέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, να µπορούν να
έχουν κάνει την αναµνηστική δόση και να µην έχουν συνέπειες,
επειδή θα έχει λήξει το πιστοποιητικό τους.
Η συγκεκριµένη τροπολογία απευθύνεται, εκεί που υπήρχαν
διάφορες κυρώσεις, είτε ήταν το κοµµάτι της άρσης αναστολής
υγειονοµικών, είτε ήταν το κοµµάτι µε τους άνω των εξήντα που
έπρεπε να κάνουν την αναµνηστική δόση, είτε µε τους άνω των
εξήντα που έχουν το διοικητικό πρόστιµο, και επειδή αυτό προβλεπόταν µε νόµο, γίνεται αντίστοιχα η σύντµηση του χρονικού
πλαισίου από τις εκατόν ογδόντα στις ενενήντα µέρες σε αυτές
τις περιπτώσεις.
Πρόκειται για µια τροπολογία, που τουλάχιστον στο πρώτο της
άρθρο θα πρέπει να στηριχθεί από όλες τις παρατάξεις, καθώς
είναι µια, έστω και µικρή, ανταµοιβή και αναγνώριση σε αυτούς
τους ανθρώπους, που βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της µάχης
και αυτοί οι άνθρωποι -για να γυρίσω στο αρχικό θέµα- είναι που
λοιδορούνται όταν κάποιος τούς αναφέρει ότι είναι υπεύθυνοι
που µένει κόσµος έξω από εντατικές, επειδή κρατάνε αυτοί οι
άνθρωποι, ψευδέστατα όπως αναφέρεται, κλειστές κλίνες ΜΕΘ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
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ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ, κυρία
Πέρκα.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Νοµίζω δικαιούµαστε κατ’ ελάχιστον να ξέρουµε τι ψηφίζουµε.
Κύριε Υπουργέ, εννοείται ότι ως ελάχιστη αναγνώριση δεν θα
µπορούσε να έχει κανείς αντίρρηση. Βέβαια θα µπορούσαµε να
πούµε πως θα µπορούσατε να κάνετε κάτι πιο γενναίο, όπως
είναι η µόνιµη αναβάθµιση του µισθολογίου, ειδικά των γιατρών,
αναπλήρωση θέσεων εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, διασφάλιση εργασιακής προοπτικής των συµβασιούχων και ένα σωρό
άλλα, όπως βαρέα και ανθυγιεινά. Ειδικά για το ιατρικό µισθολόγιο ήθελα να πω ότι είναι κι ένας λόγος που φεύγουν οι γιατροί
και δεν βρίσκουµε σε αυτές τις συνθήκες.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα λίγο να διευκρινίσουµε
µερικά θέµατα. Πρώτο είναι ότι προβλέπεται ότι θα είναι ακατάσχετο αλλά όχι αφορολόγητο, όπως γίνεται σε άλλες κοινωνικές
οµάδες. Ισχύει αυτό ή θα κάνετε κάποια νοµοτεχνική;
Το δεύτερο είναι ότι δεν είδαµε ρητά να αναφέρονται οι εργαζόµενοι στις ΤΟΜΥ και στις µονάδες ψυχικής υγείας.
Το τρίτο, σε ό,τι αφορά αυτούς που είναι σε αναστολή εργασίας, δεν θα λάβουν ούτε αυτό που τους αντιστοιχεί µέχρι τις 318-2021, που δούλευαν µέχρι τότε;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την κ.
Πέρκα.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατρίνης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς συνεχίζετε να υιοθετείτε ασυνήθιστα υψηλούς τόνους για την κρισιµότητα της υγειονοµικής κατάστασης της χώρας. Εγώ κατανοώ αυτό που κάνατε, έστω και
εκ των υστέρων, γιατί απ’ ό,τι έχω ενηµερωθεί προηγήθηκε η εισαγγελική παρέµβαση της δικής σας αίτησης να γίνει ανάλογη
διαδικασία.
Όµως πρέπει να απαντήσετε στον ελληνικό λαό αν σήµερα κάποιος που θα χρειαστεί µονάδα εντατικής θεραπείας, είτε ως
ασθενής COVID είτε ως πάσχων από άλλο νόσηµα, µπορεί µε βεβαιότητα στον χρόνο που πρέπει να βρει µονάδα θεραπείας ή θα
υποκατασταθεί αυτό από τη διασωλήνωση εκτός ΜΕΘ.
Αυτό είναι το ερώτηµα, που πρέπει να απαντήσετε σήµερα, µε
το ανάλογο ύφος, και όχι να κρύβεστε πίσω από ένα επιθετικό
ύφος, για µια είδηση ή µια καταγγελία, η οποία όντως δηµιουργεί
ένα κλίµα ανησυχίας. Και θέλω να πάρω σαφή απάντηση σε
αυτό. Κι αυτό έχει σχέση και µε την ένταξη του ιδιωτικού τοµέα
της υγείας σε αυτή την εθνική προσπάθεια, που πλέον υπερβαίνει κοµµατικές αντιπαραθέσεις.
Το δεύτερο είναι στο άρθρο 1 της τροπολογίας, προφανώς
επειδή µετακυλίετε τον χρόνο για την εφαρµογή της απόφασης
της επιτροπής Μπεχράκη, δηλαδή το να δοθεί το επίδοµα βαρέων και ανθυγιεινών στους υγειονοµικούς, κάτι που αποτελεί
δική µας πρόταση και που η αείµνηστη Πρόεδρός µας Φώφη Γεννηµατά το είχε πει δεν θυµάµαι πόσες φορές στη Βουλή. Έχουµε
καταθέσει τροπολογία δεκάδες φορές, υπάρχει απόφαση της
επιτροπής και εσείς, παρ’ όλα αυτά, το µεταθέτετε χρονικά και
θεωρείτε ότι αυτή τη στιγµή το υποκαθιστάτε µε αυτό το επίδοµα, για το οποίο εγώ συµφωνώ µαζί σας ότι πρέπει να πάει και
στους διοικητικούς και στους εργαζόµενους των στρατιωτικών
νοσοκοµείων, που πήγαν και βοήθησαν στο εµβολιαστικό κέντρο,
αλλά θα πρέπει να ενταχθούν και όλοι όσοι συνέβαλαν σε αυτή
την προσπάθεια και είναι στα εµβολιαστικά κέντρα, είναι στα νοσοκοµεία. Θα πρέπει να έχετε ανάλογη µέριµνα γι’ αυτό.
Το τρίτο, στο άρθρο 4, θα περίµενα στην τροπολογία αυτή να
έχετε επισυνάψει και την εισήγηση της επιτροπής. Μιλάτε για µια
εισήγηση επιτροπής, την οποία εγώ δεν τη βλέπω στην τροπολογία που έχετε καταθέσει. Δεν αµφισβητώ ότι έχει συµφωνήσει
η επιτροπή προφανώς, αλλά θα περίµενα να υπάρχει και εισήγηση της επιτροπής που λέει ότι, ναι, το πιστοποιητικό νόσησης
πλέον δεν ισχύει για πάνω από ενενήντα µέρες, για να ξέρουµε
ότι εδώ ερχόµαστε ως νοµοθετικό Σώµα και µε πολιτική βούληση
επικυρώνουµε τεκµηριωµένες επιστηµονικές εισηγήσεις και απο-
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φάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κ.
Γρηγοριάδης ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, σας άκουσα
µε προσοχή να ξεσπαθώνετε κατά της «φήµης», όπως είπατε,
της «απαράδεκτης φήµης» για τις σαράντα επτά ΜΕΘ οι οποίες
κρατιούνται «κάβα», κατά το κοινώς λεγόµενο, µπας και τις χρειαστεί κανένας VIP ή κανένας πολιτικός ή κανένας παρασιτικός
ολιγάρχης.
Έχω να σας κάνω δύο ερωτήσεις, κύριε Υπουργέ. Θα είµαι
σύντοµος και σας παρακαλώ να µου απαντήσετε. Έχετε αυτή τη
στιγµή, τη στιγµή δηλαδή που χάνουµε από ογδόντα έως εκατό
συνανθρώπους µας την ηµέρα, επιτάξει έστω και µία µεγάλη
υγειονοµική µονάδα στην Αττική ή στη βόρεια Ελλάδα; Αυτή είναι
η πρώτη µου ερώτηση.
Και η δεύτερη: Αν, ο µη γένοιτο, ο Πρωθυπουργός της χώρας,
ο κ. Μητσοτάκης, χρειαστεί ΜΕΘ αύριο το πρωί, θα περιµένει σαράντα οκτώ ώρες, όπως εκατόν είκοσι συνάνθρωποί µας, σε
κοινή κλίνη, σε ράντζο ή θα βρει κατευθείαν και αν βρει κατευθείαν, αυτό επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές, ότι υπάρχουν
«κάβα» εντατικές για πολιτικούς ή παρασιτικούς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, κύριε
Πλεύρη, έχετε τον λόγο να απαντήσετε στα ερωτήµατα των συναδέλφων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Κατρίνη,
πραγµατικά, το ύφος µου ήταν έντονο. Ελάτε, όµως, στη θέση
µου! Διότι θα απαντήσω στο ερώτηµά σας: Εσείς πιστεύετε ότι
υπάρχει αυτή τη στιγµή στην ελληνική επικράτεια απόφαση
Υπουργού Υγείας σε συνεννόηση µε γιατρούς και νοσηλευτές να
είναι κρατηµένες κλίνες ΜΕΘ; Αυτή ήταν η καταγγελία. Δεν ήταν
αυτό το οποίο λέτε εσείς τώρα -και θα σας το απαντήσω- ούτε
αυτό που λέει τώρα η ΠΟΕΔΗΝ, γιατί αναδιπλώνεται.
Το να βγαίνει οποιοσδήποτε και να λέει ότι κάποιοι άνθρωποι
-προφανώς, ο Υπουργός Υγείας, προφανώς, οι γιατροί, προφανώς, αυτοί που χειρίζονται την πλατφόρµα του ΕΚΑΒ, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η διαφανής διαδικασία- έχουν σαράντα επτά,
µάλιστα, κλίνες ΜΕΘ κενές και ζητάει κάποιος τώρα µια κλίνη
ΜΕΘ και λέµε «όχι, γιατί µπορεί να αρρωστήσει ο Κατρίνης, να
την έχω κρατηµένη», είναι δυνατόν αυτό το πράγµα να µπορέσει
κάποιος να το υποστηρίξει και να µην είναι εξοργισµένος; Δεν
εξοργίζοµαι, όταν έρχονται συνάδελφοι εδώ και µου λένε «δεν
έχετε κάνει τα απαραίτητα». Απαντώ και µπαίνουµε σε µια αντιπαράθεση, αλλά εδώ πέρα ουσιαστικά χαρακτηρίζεται ότι υπάρχει ένα εγκληµατικό κύκλωµα, το οποίο κρατά κλίνες ΜΕΘ και
επιλέγει ποιοι θα µπουν και αφήνουν άλλους ανθρώπους.
Αυτό το πράγµα δεν στέκει και γι’ αυτόν τον λόγο κάνετε
λάθος, κύριε Κατρίνη. Εγώ χθες ανέφερα ότι θα πάω στην εισαγγελία και σήµερα πήγα, γιατί η εισαγγελία έχει την πρωτοβουλία
βεβαίως να κινηθεί, αλλά εδώ πέρα είναι τελείως διαφορετικό.
Διότι από την πρώτη στιγµή είπα ότι όποιος λέει αυτά τα πράγµατα θα κληθεί. Και θα κληθεί και θα ζητήσει και συγγνώµη από
τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, όχι από τον Υπουργό. Τον
υπουργό ας τον λοιδορεί, ας τον κρίνει. Τους ανθρώπους, όµως,
που είναι στις κλίνες ΜΕΘ και άκουσαν ότι αυτοί είναι που κρατούν κλειστή την κλίνη ΜΕΘ. Διότι σε ένα νοσοκοµείο αν υπήρχε
κλειστή κλίνη ΜΕΘ, όλοι θα ήξεραν εκεί και η προϊσταµένη του
νοσηλευτικού και οι νοσηλεύτριες και οι γιατροί και την κρατούν
για κάποιον άλλο σκοπό.
Ως προς αυτό το οποίο λέτε, µα, αυτό, κύριε Κατρίνη, το λέµε
και είναι µια πραγµατικότητα. Έχουµε περί των χιλίων τριακοσίων
κλινών ΜΕΘ. Σε αυτές τις κλίνες ΜΕΘ υπάρχουν φορές που
υπάρχει αναµονή. Όταν υπάρχει αναµονή, το νοσοκοµείο δεν
έχει κλίνη ΜΕΘ, ο άνθρωπος ο οποίος πάσχει, αν χρειάζεται να
διασωληνωθεί, διασωληνώνεται πού; Στα χειρουργικά κρεβάτια,
στις κλίνες ΜΑΦ ή σε απλές ειδικές κλίνες οι οποίες έχουν το µόνιτορ και τη διασωλήνωση. Αν αδειάσει κλίνη ΜΕΘ, µεταφέρεται.
Εάν µπορεί να µεταφερθεί, ανεβαίνει στην πλατφόρµα και όπου
υπάρχει κλίνη ΜΕΘ και δικαιολογεί τη µεταφορά -γιατί υπάρχουν
και θέµατα αποστάσεων- γίνεται η µεταφορά. Όπου δεν υπάρχει,
υπάρχει αναµονή µε αυτές τις διαδικασίες, είτε στα χειρουργικά
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κρεβάτια -γιατρός είστε και γνωρίζετε ότι τα χειρουργικά κρεβάτια και οι κλίνες ΜΕΘ έχουν την υλικοτεχνική υποδοµή και το ιατρικό προσωπικό- είτε σε ειδικές κλίνες. Αυτή είναι µια
καθηµερινή µάχη.
Υπάρχουν φορές, κύριε Κατρίνη, που υπάρχουν αναµονές
όπως φαντάζοµαι ότι το γνωρίζετε, ότι αναµονές υπήρχαν και
προ πανδηµίας.
Επειδή αναφέρθηκε και στον ιδιωτικό τοµέα, το έχω πει και θα
το ξαναπώ: Το σύνολο των κλινών ΜΕΘ του ιδιωτικού τοµέα βρίσκονται στο σύστηµα διαχείρισης στο ΕΚΑΒ, κύριε Κατρίνη και
κύριε Γρηγοριάδη, όλες.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Τις έχετε επιτάξει ή τις πληρώνετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ο κ. Γρηγοριάδης ακούστε τι λέει τώρα, κύριοι συνάδελφοι. Λέει: Τις έχετε επιτάξει ή τις πληρώνετε; Δεν έχουµε κοµµουνισµό. Όταν
επιτάσσεις κάτι το πληρώνεις. Το καταλαβαίνετε αυτό;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όπως ο κ. Βαρουφάκης πηγαίνει και πληρώνεται, έτσι και αν
παίρνεις ένα κρεβάτι…
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: … (Δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μη διακόπτετε, κύριε
συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Άρα, κύριε Κατρίνη, εσείς φαντάζοµαι ότι θεωρείτε αυτονόητο ότι, όταν παίρνεις µια κλίνη ΜΕΘ, την πληρώνεις κιόλας.
Όλες οι κλίνες ΜΕΘ, λοιπόν, του ιδιωτικού τοµέα βρίσκονται
στο σύστηµα της πλατφόρµας και όταν αδειάζει µια κλίνη, το
ΕΚΑΒ πάλι βλέπει αν έχει αδειάσει στο συγκεκριµένο νοσοκοµείο
και µεταφέρει non COVID περιστατικά, όµως. Γιατί non COVID;
Διότι εκεί πέρα υπάρχουν και ασθενείς από άλλες παθήσεις, δεν
υπάρχουν στον ιδιωτικό τοµέα αµιγώς COVID κλίνες ΜΕΘ, αλλά
οι non COVID ουσιαστικά εξυπηρετούν το σύστηµα. Και στους
αριθµούς τους οποίους δίνουµε συµπεριλαµβάνονται και αυτές
οι κλίνες, οι οποίες είναι πάνω από διακόσιες που έχουν διατεθεί
αυτή τη στιγµή µε αυτή τη διαδικασία. Οι άλλες είναι κατειληµµένες, γιατί υπήρχε και κόσµος ο οποίος αρρώσταινε και ήταν
στις ιδιωτικές κλινικές.
Για απλές κλίνες αν θέλουµε να συζητήσουµε, έχουµε πάρει
και για COVID και στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη. Μιλάµε για
διακόσιες πενήντα κλίνες στη Λάρισα, διακόσιες τριάντα κλίνες
COVID στη Θεσσαλονίκη και άλλες τόσες non COVID. Όµως, για
τις κλίνες ΜΕΘ, είναι συνολικά αυτές που έχουµε.
Άρα, εκεί πέρα, ναι, κύριε Κατρίνη και αναµονή θα υπάρξει,
αλλά αυτό είναι κάτι άλλο, διαφορετικό. Και εκεί γίνεται µια µάχη
και εκεί να κρίνετε τον Υπουργό. Όµως, να έχουµε κλίνες ΜΕΘ
κενές και να τις κρατάµε, ενώ µπορούµε να βάλουµε κόσµο δεν
υπάρχουν. Κενές κλίνες υπάρχουν καθηµερινά, γιατί οι άνθρωποι
αποσωληνώνονται ή δυστυχώς, αποβιώνουν. Σε αυτό το χρονικό
διάστηµα, προφανώς, στο σύστηµα είναι κενή η κλίνη ΜΕΘ. Χρειάζεται ένας χρόνος. Υπάρχουν κλίνες ΜΕΘ -το περάσατε και
εσείς και είχαµε την κουβέντα εδώ πέρα- για διάστηµα να µην
έχουν προσωπικό και άρα, να µην είναι λειτουργικές. Μου είχατε
κάνει την επίκαιρη ερώτηση που επέστρεψε ο γιατρός από τον
«ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ» στον Πύργο, οπότε υπάρχουν και τέτοια θέµατα.
Αυτά, όµως, όλα προσπαθούµε να τα διαχειριστούµε.
Τέλος, ως προς αυτό το οποίο ειπώθηκε, ναι, πράγµατι, όσοι
βρίσκονται σε αναστολή δεν θα πάρουν το επίδοµα εργασίας,
όπως και όσοι βρίσκονται σε άδεια, εκτός από συγκεκριµένο
λόγο, ο οποίος αναφέρεται. Θα πρέπει να έχουν εργαστεί το συγκεκριµένο διάστηµα. Το επίδοµα είναι για αυτούς που βρίσκονται
στη µάχη και η µάχη γίνεται αυτή τη στιγµή. Δεν είναι για κάποιον
άλλο λόγο. Εξαιρούνται συγκεκριµένες διαδικασίες και είναι περιορισµένο κατά βάση συνολικά στο υγειονοµικό, ιατρικό και διοικητικό προσωπικό σε όλο το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και στις
ειδικές κατηγορίες.
Για αυτό το οποίο ρωτήσατε, στα κέντρα υγείας συµπεριλαµβάνονται -το είχαν πάρει και την προηγούµενη φορά- αλλά γίνεται και αναφορά ότι είναι τα ΤΟΜΥ. Μπορεί να γίνει και
νοµοτεχνική για να µην υπάρξει κανένα πρόβληµα, αλλά συµπεριλαµβάνονται, όπως αντιστοίχως είναι και αυτό που εξετάζεται
τώρα να γίνει πάλι µόνο σε υγειονοµικούς οι οποίοι έχουν έρθει
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και βρίσκονται στα εµβολιαστικά κέντρα και δεν υπάγονται σε
αυτές τις κατηγορίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι σειρά έχω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχω ένα πρόγραµµα,
αλλά δεν είστε µετά.
Τον λόγο τώρα έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, η κ
Σκόνδρα Ασηµίνα, για επτά λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ιδιαίτερα, σε
όλα τα ζητήµατα, αλλά και τώρα στην ενέργεια, στο νοµοσχέδιο
που συζητάµε σήµερα, το µόνο που ακούµε είναι αφορισµούς,
πετροβολισµούς, ισοπέδωση. Με αυτόν τον τρόπο, δεν γίνεστε
ούτε πιο χρήσιµοι, αλλά δεν γίνεστε ούτε και οι πιο αρεστοί τελικά. Το µόνο που επιβεβαιώνεται είναι ότι δεν µάθατε και εξακολουθείτε να ακολουθείτε τον δρόµο του λαϊκισµού.
Βλέπετε ότι η Κυβέρνηση παίρνει µέτρα και εξαντλεί όλα τα
περιθώρια, ώστε να στηρίξει στην ενεργειακή κρίση όλους τους
Έλληνες, όλους τους κλάδους, αγρότες, επιχειρήσεις, νοικοκυριά κ.λπ..
Περνάω στο νοµοσχέδιο. Η απολιγνιτοποίηση αποτελεί ίσως
τον πιο χαρακτηριστικό και σηµαντικό σταθµό στον δρόµο που
χάραξε η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε στόχο να γίνει η πρώτη κλιµατικά ουδέτερη ήπειρος. Η προβλεπόµενη µείωση και τελικά,
παύση της χρήσης του λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ένα φιλόδοξο εγχείρηµα, άρρηκτα συνδεδεµένο
µε τις διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις και µε τα παγκόσµια οικονοµικά δεδοµένα.
Σε αυτή την πορεία, η πατρίδα µας ορθώς βρίσκεται στην εµπροσθοφυλακή της µάχης κατά της κλιµατικής αλλαγής και της
βιώσιµης ενεργειακής µετάβασης. Στο ενεργειακό µας µίγµα
φεύγουµε µακριά από τα λιγνιτικά εργοστάσια, που είναι εγκατεστηµένα κυρίως στη δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη.
Αξιοποιούµε τις δυνατότητες, που µας παρέχει το ισχυρό δυναµικό των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που διαθέτουµε στην
Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απολιγνιτοποίηση αποτελεί
τεράστιας σηµασίας στοίχηµα για την Ελλάδα και βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αποτυπώθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλίµατος. Θέτουµε
στόχο την πλήρη και οριστική απεξάρτηση της χώρας και της
εθνικής µας οικονοµίας έως το 2028 από το ρυπογόνο αυτό καύσιµο τόσο για την υγεία και το περιβάλλον όσο και για τον απεγκλωβισµό των τοπικών οικονοµιών στις περιοχές εκείνες που εδώ
και δεκαετίες βρίσκονται σχεδόν αποκλειστικά στην κυριαρχία
της δραστηριότητας εξόρυξης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.
Εξετάζοντας τα προβλήµατα, που προκαλεί το κάρβουνο και
η αιωρούµενη σκόνη στην ατµόσφαιρα βλέπουµε ότι αποτελεί
όλα αυτά τα χρόνια βασική αιτία πολύ σοβαρών ζητηµάτων
υγείας στους εργαζόµενους και τους κατοίκους των λιγνιτικών
περιοχών. Εξίσου σηµαντική είναι και η επιβάρυνση για το περιβάλλον, αφού εκλύονται περίπου τριακόσιες χιλιάδες τόνοι διοξειδίου του άνθρακα, επιτείνοντας τις συνθήκες που οδηγούν
στην κλιµατική κρίση, φαινόµενα της οποίας ήδη αρχίσαµε να
ζούµε στη χώρα µας.
Αναλύοντας τους οικονοµικούς όρους, διαπιστώνουµε ότι η
εξάρτηση από τον λιγνίτη είναι αδιέξοδη και στερεί τις περιοχές
αυτές από άλλες σηµαντικές οικονοµικές δραστηριότητες µε µεγαλύτερες προοπτικές για τους κατοίκους και την ποιότητα ζωής
τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι τεχνολογίες ΑΠΕ έχουν εξελιχθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια και το κόστος αποθήκευσης ενέργειας συνεχώς µειώνεται. Οφείλουµε να συνυπολογίσουµε ότι από το 2013 στη χώρα µας υπάρχει υποχρεωτική
εφαρµογή του συστήµατος αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, ένα σύστηµα που όταν ξεπερνιέται ο δείκτης εκποµπών ρύπων επιβαρύνεται το κόστος παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας µε εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί την Πράσινη Συµφωνία για τη
στρατηγική µετάβαση σε µια κλιµατικά ουδέτερη Ένωση. Σύµφωνα µε αυτή, ως το 2050 θα πρέπει να µηδενιστούν οι καθαρές
εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. Πρόκειται για µια αναπτυξιακή στρατηγική, που θα κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους, τουλάχιστον, ενός τρισεκατοµµυρίου ευρώ τις επόµενες δεκαετίες.
Στόχος η ανάπτυξη σύγχρονων οικονοµικών δραστηριοτήτων
που θα προστατεύουν το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών,
δραστηριότητες που θα είναι ανταγωνιστικές και αποδοτικές στη
χρήση των φυσικών πόρων.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν έναν λογικό µονόδροµο. Δεν τίθεται ερώτηµα για το εάν, αλλά για το πότε θα απεξαρτηθούµε από
τον λιγνίτη και βεβαίως πότε θα ολοκληρωθεί η µετάβαση σε καθαρές µορφές ενέργειας.
Η πορεία, βέβαια, προς την κλιµατική ουδετερότητα χαρακτηρίζεται από δυσκολίες, τις οποίες πρέπει να αντιµετωπίσουµε.
Αφ’ ενός πρέπει να εξασφαλιστεί η αδιασάλευτη ευστάθεια και
ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήµατος και του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας.
Μάλιστα, για το συγκεκριµένο ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, από τις
πρώτες µέρες της διακυβέρνησής µας κατέθεσα συγκεκριµένη
πρόταση, που σχετίζεται µε τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις και την
ύπαιθρο χώρα και πιστεύω ότι µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά
στην ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήµατος. Θα επιδιώξω άµεσα
να τη συζητήσουµε αναλυτικά και αν κριθεί σκόπιµο, να συµπεριληφθεί στον ενεργειακό σχηµατισµό.
Αφ’ ετέρου, υπάρχει σηµαντικός αριθµός περιφερειών, που
εξακολουθούν να εξαρτώνται από βιοµηχανικές διεργασίες έντασης ορυκτών καυσίµων ή εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.
Για να υπάρξει µια δίκαιη µετάβαση για το σύνολο των κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων στις περιοχές που θίγονται, η Κυβέρνηση ανέπτυξε ένα ολοκληρωµένο
σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής µετάβασης, ένα σχέδιο που θέτει
στόχο τον ολικό αναπτυξιακό µετασχηµατισµό των λιγνιτικών περιοχών µέσα από τη δηµιουργία στρατηγικών δυνατοτήτων µε
σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση του κοινωνικού τους ιστού.
Σχεδιάζεται η στήριξή τους στους τοµείς της οικονοµικής διαφοροποίησης, της απόκτησης νέων δεξιοτήτων από τους εργαζόµενους και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης µε ενισχυµένα
φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων, συγκεκριµένες χρήσεις γης για τις δεκάδες χιλιάδες στρεµµάτων γης των
λιγνιτωρυχείων που αποδεσµεύονται, δράσεις για την ανάπτυξη
της εναλλακτικής γεωργίας, της βιοµηχανίας, των υπηρεσιών. Σε
όλα τα παραπάνω σηµαντικό ρόλο παίζουν τα διαρθρωτικά κοινοτικά προγράµµατα για τη µεταλιγνιτική περίοδο που έρχονται
στη χώρα µας και φτάνουν κοντά στα 7,5 δισεκατοµµύρια ευρώ,
χρήµατα που παραλίγο να χαθούν.
Δεν ξεχνάµε ότι το ζήτηµα της απολιγνιτοποίησης ξεκίνησε επί
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά µετά από λίγο καιρό η τότε κυβέρνηση του κ. Τσίπρα αδιαφόρησε και αδράνησε πλήρως. Φιάσκο της απολιγνιτοποίησης επί ΣΥΡΙΖΑ το χαρακτήρισαν τα άλλα κόµµατα της
Αντιπολίτευσης. Από το 2015 δεν έγινε τίποτα.
Συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, στα λόγια ήσασταν υποστηρικτές του περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζατε πολιτικές µε τα αέρια του θερµοκηπίου. Αποτέλεσµα
τούτου ήταν η χώρα, µεταξύ των πολλών άλλων που έχασε κατά
την πενταετή διακυβέρνησή σας, να χάσει και πολύτιµο χρόνο
για µια ηπιότερη µετάβαση σ’ ένα καθαρότερο ενεργειακό
µείγµα µε αναπτυξιακό και κοινωνικά δίκαιο τρόπο.
Σήµερα η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έρχεται να καλύψει το χαµένο έδαφος και να αναπληρώσει τον χαµένο χρόνο,
να αξιοποιήσει τους διαθέσιµους ευρωπαϊκούς πόρους και να
προκαλέσει επενδυτικό ενδιαφέρον. Με σχέδιο δίνουµε απάντηση
στις δύο βασικές προκλήσεις, πρώτον πώς να αντιµετωπιστούν οι
οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις ειδικά της ανεργίας στις
περιοχές που είναι σχεδόν πλήρως εξαρτηµένες από τις λιγνιτικές
µονάδες και δεύτερον, πώς να αλλάξει το παραγωγικό µοντέλο
των περιοχών µετάβασης, υλοποιώντας αναπτυξιακά έργα και δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας σε τοµείς καθαρής ενέργειας,
τη βιοµηχανία και το εµπόριο, την αγροτική παραγωγή, τον τουρισµό, την τεχνολογία και την εκπαίδευση.
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Άλλοι όλα τους τα χρόνια µένουν στις θεωρίες και στα λόγια.
Εµείς αξιοποιούµε τον χρόνο και προχωράµε στην υλοποίηση
ολοκληρωµένου και ρεαλιστικού σχεδίου.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Σκόνδρα.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κ. Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν µπω στο νοµοσχέδιο, να πω ότι είναι αυτονόητη η αναφορά του Υπουργού Υγείας στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Άλλο πράγµα η πολιτική αντιπαράθεση, άλλο οι αθλιότητες.
Έχοντας υπάρξει και ο ίδιος Υπουργός Υγείας στο παρελθόν και
µιλώντας εξ όλων των Υπουργών Υγείας, που έχουν περάσει από
τη θέση αυτή, είναι παντελώς αδιανόητο ο οποιοσδήποτε πολιτικός προϊστάµενος να έδινε µια τέτοιου τύπου εντολή που θα οδηγούσε σε εις γνώση του απώλεια ανθρώπινων ζωών.
Ως προς το νοµοσχέδιο, δηλώνω στο Σώµα ότι κάνω δεκτές
τις εξής υπουργικές τροπολογίες. Θα µιλήσω για τις δύο του
Ανάπτυξης στο τέλος: Του Υπουργείου Εργασίας µε γενικό
αριθµό 1164 και ειδικό αριθµό 98 –θα έλθει ο Υπουργός Εργασίας να την υποστηρίξει-, του Υπουργού Υγείας µε γενικό αριθµό
1165 και ειδικό αριθµό 99 που µόλις προ ολίγου υποστήριξε ο
κύριος Υπουργός Υγείας, του Υπουργού Περιβάλλοντος µε γενικό αριθµό 1166 και ειδικό αριθµό 100 που υποστήριξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος µόλις προ ολίγου και τις δύο του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η πρώτη µε γενικό αριθµό 1163 και ειδικό αριθµό 97 είναι µια
σειρά ρυθµίσεων που αφορούν στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και στο «REACT-EU», στις ΕΠΕ και στην παράταση κάποιων προθεσµιών. Δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό
ενδιαφέρον. Είναι τεχνικές.
Η δεύτερη τροπολογία µε γενικό αριθµό 1167 και ειδικό
αριθµό 101 είναι ολόκληρη σχετιζόµενη µε το Μητροπολιτικό
Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά και έχει διάφορες ρυθµίσεις για την επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών στο Ελληνικό. Αν υπάρξει
απορία επ’ αυτών, πολύ ευχαρίστως να ερωτηθώ και να απαντήσω στη συνέχεια.
Έρχοµαι στο συγκεκριµένο σχέδιο νόµου για το ΣΔΑΜ και την
απολιγνιτοποίηση. Θα προσπαθήσω σε λίγα λεπτά να εξηγήσω
στην κοινή γνώµη εις τι έγκειται η απόφαση του Πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη για την απολιγνιτοποίηση, τι συνέπειες
έχει, τι είναι εν πολλοίς το νοµοσχέδιο που ψηφίζουµε σήµερα
και πώς φτάσαµε εδώ.
Πρώτα απ’ όλα, όλοι γνωρίζουµε ότι όλη αυτή η συζήτηση οργανωµένα ξεκίνησε µετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού
της Ελλάδας το Σεπτέµβριο του 2019 από το βήµα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών στη σύνοδο για το κλίµα, όταν ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα αποφασίζει να είναι η πρώτη χώρα στην
Ευρώπη, που προχωρά στην απολιγνιτοποίηση θέτοντας συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα.
Οφείλω να οµολογήσω ότι ο κάθε λογικός παρατηρητής των
πολιτικών πραγµάτων στην Ευρώπη θα ανέµενε ότι µία τέτοια
πρωτοβουλία θα ήταν περισσότερο πιθανό να αναληφθεί σε µία
ευρωπαϊκή χώρα από κόµµατα της Αριστεράς, τα οποία και αυτοπροσδιορίζονται συνήθως ως κόµµατα και της οικολογίας,
παρά από ένα κόµµα της κεντροδεξιάς.
Παρά ταύτα, στην πατρίδα µας η Νέα Δηµοκρατία και η Κυβέρνησή µας, αποδεικνύοντας τον απόλυτο σεβασµό µας στο περιβάλλον και την ευθύνη µας έναντι των επόµενων γενεών,
πήραµε την ευθύνη για µια δύσκολη πολιτική απόφαση και πολιτικά δύσκολη εννοώ, καθόσον έχει και επιχειρησιακές µεγάλες
δυσκολίες, αλλά και πολιτικές συγκρούσεις και αντεγκλήσεις
στις εν λόγω περιοχές.
Θα ανέµενε κανείς ότι επί της αρχής τουλάχιστον αυτή η απόφαση θα ελάµβανε µεγάλης υποστήριξης από τα κόµµατα, που
αυτοπροσδιορίζονται ως κόµµατα της οικολογίας. Όπως όλα
στην Ελλάδα γίνονται στραβά, έτσι και αυτό. Τα πρώτα κόµµατα
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τα οποία σήκωσαν παντιέρα κατά της απολιγνιτοποίησης ήταν ο
ΣΥΡΙΖΑ µε ευθεία υποστήριξη των λιγνιτικών µονάδων…
Μην κάνετε έτσι, κυρία Πέρκα! Μαζί ήµασταν στην εκδήλωση
στο ξενοδοχείο του κ. Παντελίδη στη Φλώρινα, …
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Τι λέγαµε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): …µε τους δικούς σας ανθρώπους να φωνάζουν υπέρ του λιγνίτη και µε πανό «Γιατί κλείνετε τις λιγνιτικές
µονάδες;».
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τι λες τώρα; Είναι απολύτως ψευδές!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Σας παραπέµπω –όσοι µε ακούνε- στα βίντεο
της εποχής.
Ενώ δηλαδή θα περίµενε κανείς ότι σήµερα, τουλάχιστον επί
της αρχής, δηλαδή στο να κάνουµε την απολιγνιτοποίηση, τα
κόµµατα της Αριστεράς και της οικολογίας και δεν ξέρω εγώ τι
άλλο θα λέγανε «να γίνει η απολιγνιτοποίηση, το ψηφίζω, αλλά
διαφωνώ µε όλα τα άλλα», εδώ συµβαίνει το ανάποδο:
Ο µεν ΣΥΡΙΖΑ έχει ενώσει τις δυνάµεις του µε κάθε αντίδραση
στην περιοχή, µόνο και µόνο για να χαϊδέψει αυτιά και να κερδίσει καµµιά ψήφο -ούτε αυτό θα επιτύχει στο τέλος-, το δε
ΜέΡΑ25, εµµέσως πλην σαφώς, µας πρότεινε ο κ. Αρσένης χθες
στη Βουλή να αποσύρουµε το παρόν σχέδιο νόµου και να µιµηθούµε -λέει- το παράδειγµα του Ηνωµένου Βασιλείου που από
το ’25 αποσύρει σταδιακά από τη χρήση την οικιακή το φυσικό
αέριο. Και όταν φυσικά του κατέθεσα ότι Ηνωµένο Βασίλειο
πράγµατι έλαβε αυτή την απόφαση, µε παράλληλη απόφαση την
ίδρυση πολλών εργοστασίων παραγωγής ενέργειας από πυρηνικά καύσιµα σε όλο το Ηνωµένο Βασίλειο, προτίµησε να αποχωρήσει από την Αίθουσα.
Δηλαδή, εδώ ακούσαµε και το αµίµητο! Να µας λένε, εµµέσως
πλην σαφώς -το ΜέΡΑ25- γιατί δεν κάνουµε πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα! Άρα εδώ άκρη δεν βγάζεις στην Ελλάδα.
Πάµε λοιπόν ήρεµα να εξηγήσουµε στον ελληνικό λαό. Γιατί
δυστυχώς µε τις πολιτικές δυνάµεις που έχουµε κανονική συζήτηση κανονικών ανθρώπων δεν µπορεί να υπάρξει, απ’ ό,τι φαίνεται. Επαναλαµβάνω: Ποια θα ήταν η κανονική συζήτηση; Όχι
«µπράβο στην Κυβέρνηση και τι τέλεια που τα κάνει» -αντιπολίτευση είστε!-, αλλά επί της αρχής «ναι, στο νοµοσχέδιο» γιατί πιστεύουµε όλοι υποτίθεται στην απολιγνιτοποίηση και κατ’
άρθρον να καταψηφίσετε τη «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», το αν έγινε
σωστά η µελέτη για τη ΔΕΗ, το αν είναι σωστές οι διαδικασίες,
το αν είναι σωστή η αποτίµηση.
Σε όλα αυτά έχετε κάθε δικαίωµα να εκφράσετε οποιουδήποτε
είδους διαφωνία. Όµως, δεν το κάνετε αυτό γιατί, αν λέγατε «ναι
επί της αρχής» στην απολιγνιτοποίηση, θα χάνατε όλο το ακροατήριο, που προσπαθήσατε να φτιάξετε στη δυτική Μακεδονία
και στην περιοχή του Μεγαλοπόλεως, που είναι να κρύψετε δηλαδή αυτό το γεγονός.
Τώρα, συνέπεσε αυτό το νοµοσχέδιο του ΣΔΑΜ, το νοµοσχέδιο δηλαδή για τη δίκαιη αναπτυξιακή µετάβαση, µε την ενεργειακή κρίση του παρόντος χρόνου και ξεκίνησαν πάλι οι δυνάµεις
του λαϊκισµού κυρίως στο διαδίκτυο. Γιατί στην Ελλάδα -και έτσι
είναι και µε τα εµβόλια άλλωστε- ο καθένας γράφει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Το είπε χθες στην επιτροπή και ο κ. Βιλιάρδος
από την Ελληνική Λύση, για να περάσει και στη Βουλή αυτή -θα
µου επιτρέψετε να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- η ουρανοµήκης ανοησία -δηλαδή, η ανοησία που φθάνει µέχρι τον ουρανό
σε µήκος-, ότι δηλαδή για την αύξηση της τιµής του ρεύµατος
σήµερα ευθύνεται η απόφαση να κλείσουν τα λιγνιτικά εργοστάσια σε τρία χρόνια!
Έλα, Χριστέ και Παναγία! Έλα, Χριστέ και Παναγία!
Να ξέρει ο κόσµος που µας ακούει λοιπόν. Τα λιγνιτικά εργοστάσια σήµερα εργάζονται στο φουλ. Όση ενέργεια µπορεί να
δώσει ο λιγνίτης στην Ελλάδα σήµερα, την δίνει, και όση επίπτωση µπορεί να έχει ο λιγνίτης στην τιµή της KWh που πληρώνουµε σήµερα -δυστυχώς, σε πολύ υψηλή τιµή-, αυτή την
επίπτωση την έχει.
Ποια θα είναι η επίπτωση, όταν θα κλείσουν τα λιγνιτικά εργο-
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στάσια, θα το δούµε όταν θα κλείσουν. Όµως, στο ενδιάµεσο δεν
φτάνει µόνο να κλείσουµε τα λιγνιτικά εργοστάσια. Υποτίθεται,
στο ενδιάµεσο, θα έχουµε κάνει και µια σειρά άλλων πραγµάτων
στο ενεργειακό µας µείγµα και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδες φυσικού αερίου και από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, που θα ισορροπήσουν αυτή τη ζηµία -αν υπάρχει και
ζηµία!
Διότι µε την τιµή των δικαιωµάτων διοξειδίου του άνθρακα εκεί
που έχει φτάσει σήµερα στον πλανήτη -χθες ήταν, κύριε Σκουρλέτη, στα 85 ευρώ ανά τόνο- η ιδέα του να καις λιγνίτη, εκτός
από οικολογικά καταστροφική, είναι και εξαιρετικά οικονοµικά
ασύµφορη. Δηλαδή, πια ο λιγνίτης δεν είναι το φτηνό καύσιµο
του παρελθόντος που, πράγµατι, χρηµατοδότησε την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονοµίας, αλλά λόγω αυτών των δικαιωµάτων
και λόγω της παλαιότητας των µονάδων είναι εξαιρετικά δαπανηρό. Χάνεις και χρήµατα, εκτός από όλα τα άλλα.
Άρα, το ξεκαθαρίζουµε στην κοινή γνώµη, καµµία σχέση το ένα
µε το άλλο. Άσχετα µεταξύ τους γεγονότα. Το έγραψε και µια
εφηµερίδα, αν θυµάµαι καλά, η «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», Νίκο. «Αυτοκτονία, φέρνουν το νόµο ΣΔΑΜ, όταν ανεβαίνει η KWh» είχε χθεσινό
άρθρο αυτή η εφηµερίδα.
Δεύτερον –και εδώ είναι το µείζον, στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει
πει τίποτα ούτε στην επιτροπή ούτε στην Ολοµέλεια- η απολιγνιτοποίηση, πράγµατι, σας είπα επισήµως ξεκίνησε από την ώρα
που ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κυριάκος Μητσοτάκης είπε
ότι προτίθεµαι να κάνω αυτό το πράγµα. Επισήµως. Δηλαδή ο
ιστορικός του µέλλοντος όταν θα γράψει µια ηµεροµηνία, θα
γράψει αυτή.
Όπως ξέρουµε εµείς οι ιστορικοί, το «επισήµως» δεν είναι και
η έναρξη ενός γεγονότος. Γιατί τι κάνουµε εµείς οι ιστορικοί;
Πάµε και βλέπουµε ένα γεγονός ποια διάρκεια πραγµατικά έχει.
Βρίσκουµε ένα ορόσηµο –στην προκειµένη περίπτωση, η ανακοίνωση του κυρίου Πρωθυπουργού-, αλλά παρακολουθούµε και
την πραγµατική εξέλιξη του φαινοµένου, για να καταλάβουµε
πότε πραγµατικά συνέβη.
Στην Ελλάδα η απολιγνιτοποίηση ξεκίνησε από την ανακοίνωση του κυρίου Πρωθυπουργού; Ασφαλώς και όχι. Η απολιγνιτοποίηση είχε ήδη ξεκινήσει και προχωρούσε και µε πολύ µεγάλη
ταχύτητα, ακριβώς διότι ήταν οικονοµικά ασύµφορη.
Για να το πω απλά, για να το καταλάβει ο κόσµος που µας
ακούει. Υπάρχουν µονάδες, που φτιάχτηκαν πριν από πολλές δεκαετίες, που σιγά σιγά η µία µετά την άλλη λήγει ο χρόνος που
έχουν µπροστά τους για να λειτουργούν, γιατί εκπέµπουν πολλά
ρυπογόνα στοιχεία, όπως -παραδείγµατος χάριν- θείο. Για να
µπορέσουν αυτές οι µονάδες να πάρουν περισσότερο χρόνο νόµιµης λειτουργίας, µε βάση την περιβαλλοντική νοµοθεσία της
Ελλάδας και της Ευρώπης, χρειάζονται πολύ σοβαρές επενδύσεις. Ορισµένες από αυτές τις επενδύσεις είναι άνω των 50, 60
και 100 εκατοµµυρίων ευρώ ανά µονάδα. Επειδή ακριβώς πια ο
λιγνίτης φαινόταν ότι είναι ένα όχι οικονοµικά συµφέρον καύσιµο
ή γιατί η ΔΕΗ είχε διάφορες παθογένειες στο παρελθόν, αυτού
του είδους οι επενδύσεις δεν είχαν γίνει. Άρα κάποιες µονάδες
συν τω χρόνω έβγαιναν από τη λειτουργία, διότι πλέον ήταν παράνοµο να λειτουργούν, και κάποιες άλλες µονάδες υπολειτουργούσαν, διότι πια το ρεύµα που παρήγαγαν ήταν εξαιρετικά
ακριβό.
Έτσι λοιπόν, κατά την πενταετία ΣΥΡΙΖΑ, η µείωση του ποσοστού της ενέργειας, που προέρχεται από το λιγνίτη στο ενεργειακό µίγµα της χώρας έφτασε στο 54% και αυτό µάλιστα ήταν
κάτι που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το πανηγύριζε ως τη µεγαλύτερη
στροφή προς τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και ως µία οικολογική πολιτική. Γι’ αυτή την, πλέον του 50%, απολιγνιτοποίηση
που είχε ήδη συµβεί στα πέντε χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, είχε υπάρξει κάποια οργανωµένη πολιτική, κάποιο οργανωµένο σχέδιο από το
ΣΥΡΙΖΑ, για να µπορέσει να αντιστρέψει τον οικονοµικό µαρασµό
στη δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη, που ασφαλώς αυτή
η φυσική ροή του χρόνου έφερνε στις συγκεκριµένες περιοχές;
Απάντηση: Όχι.
Τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ στην επιτροπή; Ποιο ήταν το επιχείρηµά του;
Ότι λίγο πριν φύγουν, λίγους µήνες προ των εθνικών εκλογών
του ’19, στη λήξη της θητείας τους, έβγαλαν µια υπουργική από-
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φαση που έβαζαν το 6% του Πράσινου Ταµείου γι’ αυτές τις περιοχές, η οποία και φυσικά ουδέποτε εφαρµόστηκε. Δηλαδή,
πέντε χρόνια δεν έκαναν τίποτα και λίγο προ των εκλογών έβγαλαν µια υπουργική απόφαση, χωρίς ποτέ να µπει ούτε ένα ευρώ
πραγµατικά στο ταµείο, και κουνάνε στη Βουλή την υπουργική
απόφαση που ουδέποτε εφαρµόστηκε!
Υπήρξε υπήρχε κάποια µελέτη, πέντε χρόνια, για την ανεργία
στην περιοχή της δυτικής Μακεδονίας; Υπήρξε κάποια µελέτη
για την προσέλκυση επενδύσεων στη δυτική Μακεδονία; Υπήρξε
κάποια µελέτη για ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο στη δυτική Μακεδονία ή στη Μεγαλόπολη; Υπήρξε κάποιο ειδικό σχέδιο για κίνητρα στην περιοχή αυτή, για τα προβλήµατα των επιχειρήσεων
από τον αναπτυξιακό νόµο από εταιρείες που είχαν ενταχθεί
κατά το παρελθόν για το λιγνίτη και τώρα θα έµεναν στον αέρα;
Απολύτως τίποτα! Μηδέν!
Έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και φωνάζει και ωρύεται σε εµάς που
παρουσιάζουµε το πρώτο οργανωµένο σχέδιο, προσέξτε, κύριοι
συνάδελφοι, της Νέας Δηµοκρατίας για το υπόλοιπο 46%. Το
54% έχει γίνει ήδη, χωρίς κανένα σχέδιο. Και για το 46% που αποµένει, ερχόµαστε τώρα εµείς και λέµε στους κατοίκους αυτούς που πράγµατι, ειδικά η περιοχή της δυτικής Μακεδονίας επί
δεκαετίες είχε µία µονοκαλλιέργεια στην οικονοµία της, δηλαδή,
η οικονοµία της στηρίζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό στον λιγνίτηότι δεν θα σας αφήσουµε µόνους σας. Δεν αδιαφορούµε για την
τύχη σας. Δεν είµαστε µία Κυβέρνηση που αποφάσισε να κλείσει
τις µονάδες και φεύγει.
Αντίθετα, έχουµε πάει στην Ευρώπη και διαπραγµατευτήκαµε
µε τον Νίκο Παπαθανάση έναν καινούριο χάρτη κρατικών ενισχύσεων, ειδικά για τις περιοχές αυτές και πήραµε την υψηλότερη
κρατική επιδότηση που έχει πάρει ποτέ η Ελλάδα σε περιφέρεια,
για τις περιοχές στη δυτική Μακεδονία, στη Μεγαλόπολη και των
νησιών που έχουν να κάνουν µε την απολιγνιτοποίηση. Πήραµε
την επιτροπή, φτιάξαµε µέσα στο ΕΣΠΑ ειδικό κουµπαρά µόνο
για την περιοχή αυτή που αφορά την απολιγνιτοποίηση. Πήραµε
χρήµατα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο. Εκεί έχει έναν αντίλογο η κ.
Πέρκα, ότι κατά κεφαλήν έχουµε πάρει λιγότερο, αλλά µη βλέπετε τον έναν λογαριασµό, να δείτε το σύνολο του λογαριασµού.
Επτάµισι δισεκατοµµύρια ευρώ, πρωτοφανές οικονοµικό µέγεθος που έχει στα χέρια της η ελληνική Κυβέρνηση και οι φορείς
για να δαπανήσουν για την αλλαγή του αναπτυξιακού µοντέλου
των περιοχών που, έως, σήµερα στηρίζονταν στον λιγνίτη.
Και αυτό το σχέδιο για το οποίο µιλάµε σήµερα, έγινε έτσι, στο
πόδι, όπως ακούστηκε; Ακούω σχεδόν σε κάθε νοµοσχέδιο την
ίδια φρασεολογία. Θα µε συγχωρέσετε, κύριοι συνάδελφοι της
Αντιπολιτεύσεως, όποτε το ακούω, καταλαβαίνω ότι αυτός, που
µιλάει δεν έχει διαβάσει κανένα νοµοσχέδιο. Γιατί δεν µπορεί σε
όλα τα νοµοσχέδια να ακούω την ίδια κριτική: είναι αποσπασµατικό, πρόχειρο, δεν έχει όραµα, δεν έχει αρχή, µέση και τέλος.
Αυτά λέτε σε όλα τα νοµοσχέδια.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Άµα είναι τέτοια;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όλα είναι τέτοια, κυρία
Πέρκα; Για να φτάσουµε σε αυτό το σηµερινό νοµοσχέδιο, προσέξτε τι έχει προηγηθεί: Η έναρξη του διαλόγου, που ξεκίνησε
µε την παρουσία τη δική µου τότε και του κ. Χατζηδάκη ως συναρµοδίων Υπουργών στη Φλώρινα, στο Αµύνταιο, όπου ξεκινήσαµε την κουβέντα µε τους φορείς -όσους µπόρεσαν να µπουν
στην αίθουσα, γιατί απ’ έξω υπήρχαν και κάποιοι που φώναζαν
για τον λιγνίτη και δεν τους άφηναν να µπουν µέσα. Και µάλιστα,
θυµάµαι ακόµα που ορισµένοι εκ των δηµάρχων µε πιάσανε φεύγοντας και µου είπαν ότι ντρεπόµαστε που δεν µπήκαµε µέσα να
µιλήσουµε, αλλά, εάν µιλάγαµε, θα µας θεωρούσαν προδότες
και είχαµε ένα σωρό απορίες να κάνουµε για το τι πραγµατικά
συµβαίνει. Διότι αυτά καλλιεργούσατε στην τοπική κοινωνία και
έτσι χάθηκε πολύτιµος χρόνος στην αρχή.
Εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν µας πτόησαν. Φτιάξαµε την επιτροπή µε τον κ. Μουσουρούλη, τον οποίο θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω για τη συµβολή του σε αυτά που έχουµε σήµερα εδώ.
Ο κ. Μουσουρούλης είναι ένα πρόσωπο µε µεγάλη τεχνική επάρκεια, καθώς αποτελεί, όπως ξέρετε, ανώτατο υπάλληλο της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας και γνωρίζει τις εκεί διαδικασίες και
µας βοήθησε να πετύχουµε αυτά που πετύχαµε. Προχωρήσαµε
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σε εξαντλητικό διάλογο µε όλους τους φορείς, κάναµε πρόσκληση σε δεκάδες επενδύσεις που εντάξαµε στο µεγάλο master
plan, κάναµε διαπραγµατεύσεις µε τη ΔΕΗ.
Ο Νίκος Παπαθανάσης φέτος το καλοκαίρι δεν έκανε διακοπές
και θέλω να το καταθέσω αυτό. Όποτε και να τον έπαιρνα τηλέφωνο, µε τη ΔΕΗ ήταν. Πιο πολύ ήταν µε τη ΔΕΗ παρά µε τη γυναίκα του. Γιατί; Για να µπορούµε να καταλάβουµε πώς θα
φτάσουµε εδώ σήµερα. Και αυτό το οποίο έχει αποτελέσει προϊόν τέτοιας εξαντλητικής προηγούµενης διαδικασίας µε συµµετοχή εκατό και πλέον ιδιωτικών επιχειρήσεων, όλων των
δηµάρχων, του περιφερειάρχη, της αρµόδιας Επιτρόπου της Ευρώπης, τριών-τεσσάρων Υπουργών, master plan που βγήκε σε
δηµόσια διαβούλευση. Όλα αυτά είχαν προηγηθεί. Για να φθάσουµε εδώ σήµερα και να ακούµε ότι είναι πρόχειρο, αποσπασµατικό, γραµµένο στο πόδι. Τι άλλο θέλατε να κάνουµε; Να το
πάµε στον Πάπα που τον συµπαθείτε, να µας δώσει έγκριση και
ευλογία; Άρα, ό,τι προετοιµασία µπορούσε να γίνει και όσο µεγαλύτερη δηµόσια διαβούλευση µπορούσε να γίνει για να ξεκινήσει, έγινε.
Και γιατί φτάνει το νοµοσχέδιο τώρα; Γιατί ο νέος χάρτης κρατικών ενισχύσεων, που έχει τα αυξηµένα ποσοστά -τα οποία διαπραγµατευτήκαµε και πετύχαµε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
µε το Υπουργείο Οικονοµικών- για να µπορούν να γίνουν επενδύσεις µε πολύ σηµαντικά ακίνητα, µεγαλύτερα από όλη τη
χώρα, ξεκινά την εφαρµογή του από την 1η Ιανουαρίου. Μπορεί
να µην είναι 1η, µπορεί να είναι στις 10, είναι θέµα της Ευρώπης
πότε ξεκινάει επίσηµα ο χάρτης, αλλά εν πάση περιπτώσει, από
τις αρχές Ιανουαρίου του 2022. Εποµένως, µε το που ξεκινάει ο
νέος χάρτης κρατικών ενισχύσεων και άρα, οι επενδυτές που θα
έρθουν θα µπορούν να πάρουν τη µέγιστη επιδότηση που επιτρέπει ο ευρωπαϊκός χάρτης, ξεκινάει και το ΣΔΑΜ, για να αρχίζει να εφαρµόζει όλο αυτό το σχέδιο, το οποίο έχουµε πει
προηγουµένως.
Σε αυτό, λοιπόν, το σχέδιο έρχεται η αντιπολίτευση της Αριστεράς και της οικολογίας, επαναλαµβάνω, και είναι αντίθετη,
ενώ οι ίδιοι δεν είχαν το παραµικρό σχέδιο, µηδέν.
Αυτό, πραγµατικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι δείγµα
µεγάλης πολιτικής ανωριµότητας -όχι ότι εκπλήσσοµαι µε την πολιτική ανωριµότητα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜέΡΑ25. Θέλω να είµαι
ειλικρινής, δεν µου προκαλεί καµµία φοβερή κατάπληξη- αλλά
εν πάση περιπτώσει, είναι άλλο ένα πολύ κρίσιµο δείγµα, κυρίως
γιατί αυτό βρίσκεται στον πυρήνα της υποτιθέµενης ιδεολογίας
τους και αυτό δείχνει -για να χρησιµοποιήσω και µια κοµµουνιστική φρασεολογία- πόσο οπορτουνιστές είναι. Διότι, αν είχαν
έστω και την ελάχιστη πίστη σε αυτά που λένε, θα ήταν διαπρύσιοι κήρυκες ης απολιγνιτοποιήσεως, αντί οι µεγάλοι πολέµιοί
της. Στην πραγµατικότητα είστε τυχοδιώκτες, οπορτουνιστές,
όπου πάει ο άνεµος σε κάθε θέµα και εδώ, στην απολιγνιτοποίηση.
Θέλω, όµως, να απευθυνθώ στους συµπατριώτες µου. Το τονίζω αυτό διότι, δυστυχώς, χθες στη Βουλή των Ελλήνων, στην
επιτροπή, ελέχθη από τον κ. Φάµελλο κάτι απολύτως πρωτοφανές. Έψεξε τη Νέα Δηµοκρατία, η οποία επέλεξε για εισηγητή
του νοµοσχεδίου τον κ. Καιρίδη, ο οποίος, λέει, ήταν Βουλευτής
εξ Αθηνών ορµώµενος και δεν µπορεί ένας εξ Αθηνών ορµώµενος να αισθανθεί τον παλµό της δυτικής Μακεδονίας. Δεν είχα
ξανακούσει ποτέ τέτοιου τύπου διαφορά εντοπιότητας εντός της
Βουλής των Ελλήνων. Ήταν η πρώτη φορά που το άκουσα στα
δεκαπέντε χρόνια που είµαι εδώ.
Επειδή, εγώ, κύριε Φάµελλε, κατάγοµαι από το Αµύνταιο Φλωρίνης, είµαι πολύ περήφανος γι’ αυτό και εκεί είναι όλοι µου οι
συγγενείς και οι φίλοι, µε την εντοπιότητα αυτή µπορώ να απευθυνθώ στους συµπολίτες µου, στους συµπατριώτες µου και να
τους πω το εξής: Συναισθάνοµαι πλήρως όλη την αγωνία την
οποία έχετε. Συναισθάνοµαι πλήρως τους φόβους, συναισθάνοµαι πλήρως τα αισθήµατα µπροστά σε ένα µέλλον που φαντάζει
αβέβαιο. Θέλω, όµως, να σας διαβεβαιώσω ότι ο Πρωθυπουργός
της χώρας, εγώ προσωπικά, ο Νίκος Παπαθανάσης, παντός
άλλου και όλη η Κυβέρνηση και όλη η Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Νέας Δηµοκρατίας αυτό το εθνικό σχέδιο της απολιγνιτοποιήσεως µέσω του ΣΔΑΜ θα το παρακολουθήσουµε περισσότερο
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παντός άλλου. Είναι το µεγαλύτερο στοίχηµα. Πολύ µεγαλύτερο
από το Ελληνικό, πολύ µεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο έχουµε
κάνει µέχρι σήµερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πράγµατι -γιατί ακούσαµε και αυτή την κριτική- γιατί, λέει, το
κάνουµε πρώτοι απ’ όλη την Ευρώπη. Αγαπητέ Νίκο, χρώµεθα
γ ρ πολιτεί ο ζηλούσ το ς τ ν πέλας νόµους, δηλαδή, κάποτε
αυτή η χώρα για να είναι µεγάλη, έλεγε, δεν ζηλεύει τι κάνουν οι
άλλοι και είναι η ίδια -αυτό είναι από το «Περικλέους Επιτάφιος»παράδειγµα προς µίµηση των άλλων, παρά η ίδια µιµείται τους
άλλους. Πράγµατι, περάσαµε µια δεκαετία που µιµούµασταν συνέχεια τους άλλους και κοιτάζαµε να δούµε πώς έκανε τον τάδε
νόµο η Γερµανία, πώς έκανε τον τάδε νόµο η Γαλλία, πώς έκανε
τον τάδε νόµο η Ουγγαρία, για να πάρουµε -όπως µάθαµε να τα
λέµε στη µνηµονιακή γλώσσα- τις καλύτερες πρακτικές, τα best
practices από την κάθε χώρα.
Εδώ, στην απολιγνιτοποίηση η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος. Και
αυτό δεν είναι λόγος ψόγου, είναι λόγος επαίνου, ότι στη µεγάλη
µάχη της ανθρωπότητας στην κλιµατική αλλαγή και στη µεγάλη
µάχη της Ευρώπης για την κλιµατική αλλαγή, η µικρή Ελλάδα
δείχνει τον δρόµο στους µεγάλους.
Αυτό θα έπρεπε να το χειροκροτήσετε, κύριε Αρσένη, εάν πιστεύατε το ένα χιλιοστό όσων λέτε, αντί να δείτε τη µεγάλη εικόνα ότι όλη η Ευρώπη κοιτάει τι κάνει τώρα η ελληνική
Κυβέρνηση -και αυτό θα µας είναι και χρήσιµο- γιατί όλη η Ευρώπη έχει βάλει ένα στοίχηµα, το σχέδιο ΣΔΑΜ και η απολιγνιτοποίηση να πετύχει. Γιατί, εάν η Ελλάδα που είναι η πρώτη χώρα
θα αποτύχει, ποια άλλη χώρα της Ευρώπης θα ακολουθήσει και
θα κάνει εύκολα απολιγνιτοποίηση; Εάν, όµως η πρώτη χώρα το
κάνει καλά και είναι όλοι οι κάτοικοι ευχαριστηµένοι, αυτό θα το
πάρει η Ευρώπη και θα το γυρνάει και θα το διαφηµίζει σε κάθε
ευρωπαϊκή επαρχία που έχει το ίδιο πρόβληµα. Εποµένως, η ίδια
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι από πάνω για να βοηθήσει. Γι’ αυτό
και είδατε την αρµόδια Επίτροπο, την κ. Φερέιρα, να είναι εκεί
και να κάνει τόσο εξαντλητικό διάλογο µε τους φορείς.
Θέλω, λοιπόν, να πω στους συµπατριώτες µου, να µην ανησυχείτε. Θα είµαστε από πάνω από αυτό το σχέδιο είκοσι τέσσερις
ώρες το εικοσιτετράωρο, για να λύσουµε κάθε πρόβληµα -και
προβλήµατα θα παρουσιαστούν πολλά στην πορεία, γιατί ασφαλώς η ελληνική δηµόσια διοίκηση είναι δυσκίνητη, γιατί ασφαλώς
η γραφειοκρατία είναι παρούσα, γιατί εδώ υπάρχουν και τεχνικές
δυσκολίες, δεν υπήρχαν µελέτες των εδαφών, δεν ήξεραν στην
ουσία καλά-καλά τι πρόκειται να πάρεις.
Μιλάµε για µία περιοχή -το λέω για λόγους ιστορίας και το είπα
και χθες στον ΣΥΡΙΖΑ- όπου έχει η ΔΕΗ προκηρύξει ένα έργο
στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων το 2015, για να βγάλουν τα
χώµατα πάνω από το ορυχείο. Για κάποιους λόγους η ΔΕΗ επί
ΣΥΡΙΖΑ ακύρωσε αυτό το έργο και έναν χρόνο µετά κατέρρευσε
ένα χωριό, εκεί στο περίφηµο ορυχείο και υπέστη η ΔΕΗ µια τεράστια καταστροφή. Ένας από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ποτέ απολογηθεί γιατί ακυρώθηκε το έργο αποκοµιδής του χώµατος πάνω
από το ορυχείο, το οποίο έναν χρόνο µετά κατέρρευσε. Ποιος
ήταν αυτός που εισηγήθηκε να σταµατήσει το έργο της ΔΕΗ, που
αν είχε γίνει, δεν θα υπήρχε αυτή η κατάρρευση και αυτή η ζηµιά
και στους κατοίκους και στη ΔΕΗ; Ένας από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν
ήρθε!
Όταν είπα χθες στον κ. Φάµελλο -ο κ. Φάµελλος συχνά µε διακόπτει και φωνάζει και κάνει διάφορα όταν µιλάω- όταν, όµως,
του είπα αυτό χθες στην επιτροπή -σας καλώ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, να το δείτε- έκανε ότι δεν
το άκουσε.
Μα, µιλάνε για οικολογία και για οικολογικό ενδιαφέρον οι άνθρωποι που -προσέξτε!- έδωσαν παράταση λειτουργίας στον
σταθµό της Καρδιάς Αµυνταίου δύο φορές, ενώ είχε περάσει ο
χρόνος λειτουργίας µε όλους τους κανόνες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Εσείς δεν δώσατε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Εµείς την κλείσαµε τη µονάδα!
Και έπρεπε να δώσει παράταση ο ΣΥΡΙΖΑ στη µονάδα αυτή.
Άρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υποκρίνεστε τους
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οικολόγους -διότι στην ερώτησή σας εσείς µας κατηγορείτε ότι
εµείς δεν είµαστε οικολόγοι, ενώ εσείς είστε- έρχεστε και η απάντησή σας είναι ότι είµαστε ίδιοι; Αυτή είναι η απάντησή σας; Αυτή
είναι η απάντηση που µόλις είπατε; Αυτό το λέω για να καταλάβετε το µέγεθος της υποκρισίας σας.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Θα σας πούµε µετά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Και λέω και κάτι στους συµπατριώτες µου τελευταίο. Θα το καταλάβουν όλοι. Μην νοµίζετε ότι αφήνουµε κάποια πετράδια κανενός στέµµατος τα οποία κλείνουµε. Μακάρι
να ήταν έτσι! Έχουµε µπροστά µας τη µεγαλύτερη απόδειξη. Ο
ΣΥΡΙΖΑ το 2018 πήρε µια δύσκολη για αυτόν πολιτικά απόφαση
τότε για να πολεµήσει το µονοπωλιακό καθεστώς της ΔΕΗ, που
προέβλεπε η ευρωπαϊκή νοµοθεσία και βεβαίως, για να εξασφαλίσει µνηµονιακές υποχρεώσεις, ψήφισε εδώ στη Βουλή να βγάλει προς πώληση λιγνιτικές µονάδες. Μάλιστα, κάποιοι
Βουλευτές της δυτικής Μακεδονίας του ΣΥΡΙΖΑ είχαν αποχωρήσει από τη σχετική ψηφοφορία και δεν ψήφισαν. Ήταν µια δύσκολη για τον ΣΥΡΙΖΑ ψηφοφορία και έβγαλαν προς πώληση
αυτές τις λιγνιτικές µονάδες. Ξέρετε πόσοι ιδιώτες ήρθαν και κατέθεσαν πρόταση να τις αγοράσουν; Μηδέν! Ξέρετε πόσα λεφτά
προσφέρθηκαν στη ΔΕΗ για αυτές τις µονάδες; Μηδέν! Πρέπει
να είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που έχουµε κάποια πετράδια
του στέµµατος, τα οποία ουδείς θέλει στον πλανήτη ούτε και να
τα ακουµπήσει. Ξέρει γιατί; Γιατί δεν είναι πετράδια του στέµµατος, είναι απαρχαιωµένες µονάδες, που για να συνεχίσουν να λειτουργούν θέλουν, όπως είπα και πριν, εκατοντάδες εκατοµµύρια
ευρώ επενδύσεις και που µε τις σηµερινές τιµές των ρύπων όχι
κέρδη δεν βγάζουν, αλλά πρέπει να βγάζεις ευρώ από την τσέπη
σου και να τα καις µαζί µε τον λιγνίτη για να λειτουργούν.
Άρα, είτε αποφάσιζε η Κυβέρνηση είτε δεν αποφάσιζε -και το
λέω κυρίως για τους Βουλευτές της περιοχής που βλέπω και
τους κοιτώ στα µάτια, γιατί ξέρω την αγωνία που έχετε και πόσες
φορές έρχεστε στο γραφείο µου για να δείτε καθένας από εσάς
το σχέδιο και τι είναι αυτό που κάνουµε και σας ευχαριστούµε
που µεταφέρετε τον παλµό της τοπικής κοινωνίας σε µας και το
ίδιο θα κάνουµε και από την 1η Ιανουαρίου, αφού θα έχει ψηφιστεί ο νόµος- είτε το αποφασίζαµε, κύριοι συνάδελφοι, είτε όχι,
οι µονάδες σας θα έκλειναν αργά ή γρήγορα, ακριβώς επειδή
είναι εξαιρετικά ρυπογόνες και εξαιρετικά ζηµιογόνες.
Η διαφορά ποια είναι; Αντί να περιµένει η Κυβέρνησή µας,
όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, τον χρόνο να περνάει, τους ανθρώπους
να βρίσκουν ή να µην βρίσκουν δουλειά µόνοι τους, την κοινωνική καταστροφή να έρχεται στην περιοχή και να τα ρίχνουν στον
κακό καπιταλισµό, αποφασίσαµε να γίνουµε για πρώτη φορά στη
ζωή µας όχι επιµηθείς αλλά προµηθείς, να τρέξουµε εµείς τις καταστάσεις µε τον τρόπο που εµείς θέλουµε, να βρούµε τα χρήµατα εµείς για να τα χρηµατοδοτήσουµε και να προσφέρουµε
στους συµπατριώτες µας στις περιοχές αυτές ένα καινούργιο και πιστέψτε µε- πολύ καλύτερο µέλλον από το παρελθόν στο
οποίο ζούσαν µέχρι σήµερα.
Διότι ναι, η οικονοµική ζωή σε αυτές τις περιοχές µετά την
απολιγνιτοποίηση θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστική, όχι εξαρτώµενη από έναν κλάδο, όπως ήταν από τον λιγνίτη. Έχει εξαιρετικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και η δυτική Μακεδονία και η
Πελοπόννησος που µπορούν να αναδειχθούν και να φέρουν πολλών ειδών επενδύσεις.
Ήδη έχουµε βρει πολύ ορισµένες µεγάλες επενδύσεις και για
την περιοχή της Αρκαδίας, αγαπητέ Κώστα Βλάση, αλλά και για
την περιοχή της δυτικής Μακεδονίας.
Και κλείνω -και ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την
ανοχή- µόνο µε µία µικρή αναφορά επ’ αυτού που είπα στην επιτροπή -και θέλω να υπάρχει και στα Πρακτικά της Ολοµέλειας,
αγαπητέ Νίκο- στην υπόθεση που λέγεται «υδρογόνο». Πράγµατι, ένα από τα µεγάλα σχέδια, που θέλουµε στο µέλλον να µπορέσουµε να υλοποιήσουµε στη δυτική Μακεδονία είναι ένα
µεγάλο εργοστάσιο παραγωγής υδρογόνου, το «WHITE
DRAGON», ένα γιγαντιαίο επενδυτικό σχέδιο µε τη συµµετοχή
όλων των µεγάλων εταιρειών του ιδιωτικού τοµέα της Ελλάδος,
του ελληνικού δηµοσίου και φυσικά, της ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης, του Ευρωπαϊκού Ταµείου, έτσι ώστε να έχει και η Ελ-
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λάδα πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραγωγή αυτού του φιλικού
για το περιβάλλον καυσίµου, ενός καυσίµου που κατά τους ειδικούς ενδεχοµένως να είναι και το καύσιµο του µέλλοντος. Εγώ
δεν είµαι τόσο ειδικός, µεταφέρω πάντα αυτά που ακούω.
Όταν πήγαµε στις Βρυξέλλες στο πρώτο µας ταξίδι µε τον
Νίκο Παπαθανάση ακόµα προ COVID, στην αρχή της κυβερνητικής µας θητείας τότε, κοιτάζαµε και εµείς να δούµε τι παραλαµβάνουµε από την προηγούµενη κυβέρνηση. Και ξαφνικά
συνειδητοποιούµε ότι υπάρχει µία επιτροπή των χωρών που συµµετέχουν στα κοινά µεγάλα ευρωπαϊκά σχέδια στρατηγικού χαρακτήρα. Αυτά ονοµάζονται IPCIS στην ευρωπαϊκή γλώσσα.
Και τότε συνειδητοποιούµε ότι υπάρχει µία οµάδα για τα IPCIS
των µπαταριών και του υδρογόνου. Είναι µαζί, διότι είναι για την
ενέργεια. Λέµε να πάµε και εµείς στην οµάδα αυτή. Μα, λένε «δεν
είστε στην οµάδα». Λέµε «γιατί, ρε παιδιά; Η Ελλάδα θέλει να
κάνει ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, έχουµε ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, θέλουµε να προσελκύσουµε επενδύσεις στις
µπαταρίες, θέλουµε να κάνουµε υδρογόνο, να µην πάρουµε και
εµείς ευρωπαϊκά λεφτά, για να τα κάνουµε όλα αυτά, όπως οι
άλλοι;». Και µας λένε «µα, ποτέ η Ελλάδα δεν έκανε αίτηση για
να συµµετάσχει σε αυτά τα σχέδια, ουδέποτε, δεν έκανε αίτηση
καθόλου». Στέλνανε e-mails στους Υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν ελάµβαναν απάντηση, ούτε ναι
ούτε όχι. Μας έπεσαν τα µούτρα.
Ρωτήσαµε τη διαδικασία, καταθέσαµε εκπρόθεσµη αίτηση,
αλλά είχαµε τον κίνδυνο -εννοώ του κανονισµού- κάποια χώρα
να πει «δεν δέχοµαι να µπει η Ελλάδα». Διότι όσες περισσότερες
χώρες µπαίνουν τόσο λιγότερα λεφτά µένουν για τους άλλους.
Ο κουµπαράς δεν µεγαλώνει, επειδή µπαίνει µία ακόµη χώρα. Τελικά, ήµασταν πειστικοί και µας έβαλαν και σήµερα είναι η Ελλάδα εκεί που είχε καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ να µας αποκλείσει, να
µην είµαστε.
Αυτοί είναι οι οικολόγοι που µετά έρχονται στη Βουλή και µας
λένε γιατί δεν κοιτάµε το υδρογόνο.
Το λέω κυρίως στους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, για
να καταλάβετε τι δουλειά έχει κάνει αυτή η Κυβέρνηση και σε
πόσα επίπεδα, για να µπορέσει τώρα η Ελλάδα, από εκεί που προ
δυόµισι χρόνων ήταν το µαύρο πρόβατο, να έχει γίνει παράδειγµα προς µίµηση, παράδειγµα προς µίµηση και στην οικονοµική ανάπτυξη, παράδειγµα προς µίµηση και στις επενδύσεις,
αλλά παράδειγµα προς µίµηση και στη µάχη κατά της κλιµατικής
αλλαγής και για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, που αποτελεί
το στοίχηµα για το µέλλον της ανθρωπότητας. Και σε αυτό πάλι
η µικρή Ελλάδα πρωταγωνιστεί και είµαστε περήφανοι για αυτό!
Γι’ αυτό καλώ τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας και
όλους τους συναδέλφους της Αίθουσας -χωρίς να έχω και µεγάλες προσδοκίες, καθώς όλοι γνωρίζουµε, δυστυχώς, πόσος λαϊκισµός επικρατεί εδώ- να υπερψηφίσετε το παρόν σχέδιο νόµου,
το οποίο θα µας δώσει τα εργαλεία, αυτούς τους πρωτοφανείς
πόρους που συγκεντρώσαµε και τις µεγάλες επιδοτήσεις που καταφέραµε τις Βρυξέλλες να µας επιτρέψουν να δώσουµε στις
επενδύσεις στην περιοχή, να τα κάνουµε χρήση γρήγορα, µε τη
µικρότερη δυνατή γραφειοκρατία, να ξεκινήσει η εφαρµογή του
master plan το 2022, να µην χαθεί ούτε µία µέρα από την εφαρµογή του σχεδίου και να δώσουµε στους κατοίκους της δυτικής
Μακεδονίας, Μεγαλοπόλεως, των νησιών, αλλά και όλης της Ελλάδας ένα καλύτερο µέλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Επειδή κάποιοι διαµαρτυρήθηκαν για τον χρόνο, εγώ κοιτάω
τους χρόνους που µίλησαν όλοι και πρέπει να πω ότι αλίµονο να
µην µιλήσει και ο Υπουργός, κατά τη δική µου κρίση. Έτσι; Εξάλλου, ο Υπουργός -για να σας πω- έχει και δευτερολογία την
οποία πήρε -και πολλοί από εσάς την παίρνετε- δεν έχει δηλαδή
το λιγότερο τα ίδια δικαιώµατα;
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρία Πέρκα, δεν
έχετε τον λόγο.
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Τον λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, για την τροπολογία για το Ελληνικό.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Για την τροπολογία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Για ποια τροπολογία;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Στην αρχή ξεκίνησε, παρουσίασε την
τροπολογία και είπε ότι δέχεται ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Αν είναι επί της τροπολογίας, τότε πάρτε τον λόγο. Νόµισα ότι κάτι θέλετε επί της
οµιλίας.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Αλίµονο!
Όσον αφορά την οµιλία, κύριε Υπουργέ, ελπίζω να µε ακούσετε το βράδυ, θα σας απαντήσω σε ένα προς ένα και πολιτικότατα.
Αυτό που γίνεται τώρα µε το Ελληνικό -για το οποίο, θέλω να
µε πιστέψετε, φτύσαµε πραγµατικά αίµα για να πάει γράµµαγράµµα, να γίνει η ΚΥΑ, να µην πέσει, να πάρουµε συγχαρητήρια
από το Σ.τ.Ε. .για αυτή τη δουλειά- είναι να έρχονται συνεχώς
τροπολογίες, τροπολογίες τελευταίας στιγµής και χωρίς διαβούλευση. Δεν έχω προλάβει να τις δω επί της ουσίας, γιατί είχαµε
το νοµοσχέδιο.
Ωστόσο, µου έχουν κάνει εντύπωση µερικά πράγµατα και θα
ήθελα µια απάντηση. Δεν γίνεται να τα καταργήσουµε όλα, κύριε
Υπουργέ, χάριν µιας επένδυσης. Αδικούµε τους άλλους επενδυτές στους οποίους βάζουµε όρια και όρους. Για σκεφτείτε το και
αυτό. Δεν γίνεται! Θα πρέπει να θεωρηθούν, δηλαδή, κατεδαφιστέα µερικά κτήρια, τα οποία όµως εµείς εν τω µεταξύ θα βλέπουµε και µετά µπορεί να τα ξαναδούµε και να µην είναι
κατεδαφιστέα;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Αν είναι δυνατόν!
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Εγώ αυτό διάβασα, ότι κάποια
που υπάρχουν και τα βλέπουµε θα θεωρηθούν ότι έχουν κατεδαφιστεί, αλλά αν µετά αλλάξουµε γνώµη, τα βλέπουµε ξανά ότι
είναι εκεί.
Υπάρχει µια υπέρβαση στο Μητροπολιτικό. Βεβαίως αφορά
στέγαστρα και πυλώνες, αλλά θα έπρεπε να έχει και ένα άνω
όριο. Στο άπειρο; Δεν ξέρω! Μου έκανε εντύπωση. Εργασίες και
παράνοµες περιφράξεις που εγκρίνονται συνολικά σε όλη την
έκταση. Δεν µπορώ να το καταλάβω αυτό. Θα βγαίνει, δηλαδή,
µια οµαδική άδεια για όλα; Μα, υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και χρήσεις.
Καλά, αλλάζουν οι χρήσεις για τις λιγνιτικές συγκεντρώσεις.
Μετατοπίζονται και καταργούνται ρυµοτοµικές οικοδοµικές
γραµµές και αναδιατάσσονται κοινόχρηστοι και κοινωφελείς
χώροι. Πώς και γιατί; Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ότι είναι λίγο ρητορικό το ερώτηµά µου, γιατί εγώ θέλω να γίνονται επενδύσεις,
κάτι που έχουµε πει. Θέλουµε όρους και κανόνες ίσους για
όλους, γιατί οι επενδύσεις κινδυνεύουν πάντα από τέτοιες παρεµβάσεις. Δεν γίνονται µε τροπολογία. Μας θυµίζουν κάποιες
εποχές που όλα γίνονταν µε τροπολογίες και νόµους. Έχουµε
εργαλεία πια.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μισό λεπτό, κύριε
Υπουργέ.
Θα ήθελα να πω κάτι σε συµπλήρωση της προηγούµενης
απάντησης. Ο Υπουργός εκτός από την κανονική του οµιλία τοποθετήθηκε µε την οµιλία που έκανε πριν από λίγο και επί των
δύο δικών του τροπολογιών. Συγκεκριµένα, τοποθετήθηκε -και
το λέω για τα Πρακτικά- επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
1163 και ειδικό 97 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1167
και ειδικό 101. Επίσης, έκανε δεκτές και όλες τις υπουργικές τροπολογίες, ενώ αναµένεται και ο κ. Χατζηδάκης να εξηγήσει επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1164 και ειδικό 98. Αυτά για
να εξηγώ τα περί του χρόνου. Διότι, όπως βλέπετε, πήρατε κι
εσείς δυόµισι λεπτά για να ρωτήσετε για κάποια τροπολογία. Δεν
πρέπει να διαµαρτυρόµαστε, δηλαδή, για τον χρόνο, τουλάχιστον σε εµένα που προσπαθώ να είµαι όσο γίνεται πιο δίκαιος.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τώρα τον λόγο για να απαντήσετε σε
αυτό που είπε η κυρία συνάδελφος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κυρία Πέρκα, το Ελληνικό -και ξέρετε ότι αυτό
που λέω τώρα δεν το λέω ειρωνικά- είναι και δικό σας έργο, και
του ΣΥΡΙΖΑ εν τω συνόλω. Διότι εγώ επαναλαµβάνω ότι για µένα
το Ελληνικό είναι ένα σύµβολο τριών διαφορετικών κυβερνήσεων. Των κυβερνήσεων Σαµαρά - Βενιζέλου στην αφετηρία, Τσίπρα στον πυρήνα και Μητσοτάκη στο τέλος, αλλά και κάποιων
ανθρώπων που δουλέψαµε γι’ αυτό το έργο. Εγώ είµαι προφανώς ένας από αυτούς, αλλά είστε κι εσείς. Άρα, µεταξύ µας µπορούµε να κάνουµε µια κανονική κουβέντα.
Ποιο είναι το πρόβληµα µε αυτή την επένδυση και πιθανόν να
έρθουν και πολλές άλλες τροπολογίες στην πορεία; Είναι αδύνατον µε έναν νόµο να προβλέψεις ό,τι γίνεται, γιατί είναι ένα
πολύ µεγάλο έργο και εξαιρετικά σύνθετο.
Λέτε, ας πούµε, για τις αλλαγές των κοινόχρηστων χώρων και
αµέσως πετάχτηκε ο κ. Φάµελλος. Αυτή τη φορά πετάχτηκε
πράγµατι για τους κοινόχρηστους χώρους. Με συγχωρείτε, αλλά
δεν ξέρετε ότι αυτό που πάµε να κάνουµε είναι να εφαρµόσουµε
στο έδαφος το master plan που έχει εκδοθεί στο προεδρικό διάταγµα επί ΣΥΡΙΖΑ; Έχουµε ένα προεδρικό διάταγµα που έχει εγκρίνει ένα master plan. Για να εφαρµοστεί τώρα από τη θεωρία,
από το master plan, στο έδαφος, δεν θα υπάρξουν αλλαγές στις
χρήσεις γης και στη ρυµοτοµία στο έδαφος; Πώς θα γίνει; Μα,
πώς θα ταιριάξει; Οι χρήσεις γης του αεροδροµίου θα µείνουν
ίδιες µε το master plan του Ελληνικού;
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: …(Δεν ακούστηκε)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Προσπαθώ να σας εξηγήσω ότι εδώ πάµε να
λύσουµε ένα πρόβληµα λόγω µεγέθους που δεν το έχουµε αντιµετωπίσει ξανά ως κράτος µέχρι σήµερα, γιατί δεν είχαµε ποτέ
στο παρελθόν µία αστική ανάπλαση αυτού του µεγέθους.
Όπως σίγουρα καταλαβαίνετε, έχουµε να βγάλουµε άδειες για
χιλιάδες πράγµατα, από τα πιο µικρά µέχρι τα πιο µεγάλα. Αυτά
προσπαθούµε. Οι υπηρεσίες έχουν φτιάξει τις τροπολογίες, όταν
τους τίθενται τα προβλήµατα και µας φέρνουν το πώς θα µπορέσουµε να λύσουµε αυτά τα προβλήµατα, για να επιτευχθεί ο
κοινός µας στόχος και να ολοκληρωθεί το έργο εντός του χρονοδιαγράµµατος, που κι εσείς θέλετε να τελειώσει, γιατί κι εσείς
τα ψηφίσατε. Ενώ το ψηφίσατε και επί εποχής σας µε τη δική µας
τότε συµπαράσταση ως Αντιπολίτευση και τώρα µε εσάς. Αυτές
οι τροπολογίες είναι τεχνικού χαρακτήρα.
Τώρα, όσον αφορά το αν θα πάνε τα κτήρια, µιλάµε για τα λυόµενα και τα στέγαστρα, µέχρι το άπειρο, δεν νοµίζω να πάνε στο
άπειρο. Ούτως η άλλως, ξέρετε ότι αυτά περνάνε από τη ΔΑΟΚΑ.
Εκεί θα έρθουν όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες και θα εκφέρουν
άποψη για το κάθε κτήριο ξεχωριστά και για το πού µπορεί να φτάσει. Απλώς για να αποφασίσει η ΔΑΟΚΑ κάτι τέτοιο πρέπει να έχει
και τη νοµική βάση. Αυτή τη νοµική βάση δίνουµε τώρα εδώ.
Εγώ θα σας καλούσα να ψηφίσετε την τροπολογία. Βλέπετε
ότι είναι µια τροπολογία τεχνικού χαρακτήρα για να επιταχυνθούν οι αδειοδοτήσεις και τα έργα στο Ελληνικό, που και οι δυο
µας θέλουµε να τελειώσουν.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω και τον λόγο για τον οποίο θα
φύγω τώρα σε τρία λεπτά. Πρέπει να πάω στο ΤΑΙΠΕΔ, κύριε
Πρόεδρε, όπου τώρα υπογράφουµε την οριστική εξόφληση στο
ΤΑΙΠΕΔ της Αφάντου από τον κ. Αγγελιάδη και την επίσηµη
έναρξη και της µεγάλης επενδύσεως στη Ρόδο, στην Αφάντου.
Αν θυµάστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό ήταν ένα
ακόµα θέµα που είχε µείνει σε εκκρεµότητα εδώ και πολλά χρόνια, από την εποχή Σαµαρά, και που το τελειώσαµε και αυτό από
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και µπαίνει στις ράγες
του και προχωράει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Καµµία από τις επενδύσεις του παρελθόντος που βρήκαµε
κολληµένες δεν έχει µείνει στα συρτάρια. Όλες έχουν ξεκινήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει τώρα
ο κ. Καραθανασόπουλος ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Το µεγάλο ερώτηµα που τίθεται είναι γιατί τώρα αυτή η επιλογή, που βεβαίως δεν είναι επιλογή µόνο της Κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και της προηγούµενης κυβέρνησης.
Γιατί τώρα αυτή η στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την πράσινη µετάβαση;
Ισχυρίζεστε ότι τα κάνετε όλα αυτά για να προστατεύσετε το
περιβάλλον. Αλήθεια, σας έπιασε ο πόνος για το περιβάλλον;
Ποιον κοροϊδεύετε; Το περιβάλλον, όπως ξέρετε πολύ καλά,
κύριε Υπουργέ, και µην κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας, είναι
το πρόσχηµα. Και είναι το πρόσχηµα ακριβώς, γιατί ο καπιταλισµός κάνει πολέµους, ο καπιταλισµός δολοφονεί λαούς, ο καπιταλισµός ληστεύει πλουτοπαραγωγικές πηγές. Το περιβάλλον
θα σεβαστεί; Είναι ποτέ δυνατόν αυτό το πράγµα; Έτσι, λοιπόν,
δεν είναι το περιβάλλον και η προστασία του. Αυτό είναι το πρόσχηµα.
Όµως, για να µη µείνουµε µόνο στα γενικά, να δούµε και τις
αντιφάσεις και τον ανορθολογισµό των κυβερνητικών πολιτικών
και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλήθεια, πώς συµβαδίζει η προστασία του περιβάλλοντος µε την καύση των απορριµµάτων; Είναι φιλική προς το περιβάλλον η καύση των
απορριµµάτων; Είναι, αλήθεια, φιλικές προς το περιβάλλον οι χωµατερές για να θάβεται ο αµίαντος; Είναι, αλήθεια, φιλική προς
το περιβάλλον και προστατεύει το περιβάλλον η αποψίλωση των
ορεινών όγκων, των δασών µε την άναρχη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων; Είναι, αλήθεια, συµβατή µε την προστασία του
περιβάλλοντος η συστηµατική, επίµονη και εγκληµατική άρνηση
όλων των κυβερνήσεων να πάρουν µέτρα ολοκληρωµένου σχεδιασµού αντιπληµµυρικής και αντιπυρικής προστασίας; Αλήθεια,
εσείς που κόπτεστε για το περιβάλλον, συµβαδίζουν όλα αυτά
µε το περιβάλλον; Κάθε άλλο!
Εφόσον, λοιπόν, δεν είναι η προστασία του περιβάλλοντος, τι
είναι τότε; Το ΚΚΕ το λέει καθαρά. Αυτή η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι µόνο, αποτελεί τη διέξοδο για τα υπερσυσσωρευµένα κεφάλαια, αφ’ ενός µεν για να µπορέσουν να
επενδύσουν σε νέους τοµείς κερδοφορίας -έτσι ξεκίνησε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης- για απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και διαµέσου της καταστροφής
επενδεδυµένου κεφαλαίου σε δίκτυα, σε υποδοµές, σε µέσα παραγωγής, σε εµπορεύµατα συµβατικής τεχνολογίας να µπορέσει
να βρει κερδοφόρο διέξοδο το υπερσυσσωρευµένο κεφάλαιο.
Αυτή είναι η ανάγκη την οποία έρχεστε να νοµοθετήσετε σήµερα.
Είναι οι ανάγκες των πολυεθνικών και των µονοπωλιακών οµίλων.
Και αυτό, κύριε εισηγητά της Νέας Δηµοκρατίας, δεν είναι συνωµοσιολογία. Είναι η απλή πραγµατικότητα.
Τρίτο ζήτηµα: Μιλάτε για δίκαιη µετάβαση. Κλίνετε τη δικαιοσύνη σε όλες τις πτώσεις. Υπάρχει εµπειρία, αλήθεια; Βεβαίως,
εµείς λέµε ότι υπάρχει εµπειρία, που απαντάει στο πόσο δίκαιη
είναι η µετάβαση. Η εµπειρία αυτή δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η
απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουµε συγκεκριµένα αποτελέσµατα και αδιάψευστα στοιχεία:
Πρώτον, η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
οδήγησε σε επιδείνωση της θέσης των εργαζοµένων στον τοµέα
της ενέργειας; Οδήγησε σε εντατικοποίηση της εργασίας; Οδήγησε σε ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, σε εργολαβικούς
και σε συµβασιούχους; Οδήγησε σε υποτυπώδη µέσα προστασίας της υγιεινής και της ασφάλειάς τους;
Κύριε Υπουργέ, πόσους νεκρούς εναερίτες, που δούλευαν σε
εργολάβους θρηνήσαµε τα τελευταία χρόνια; Να, λοιπόν, ποιο
ήταν το αποτέλεσµα της πολιτικής της απελευθέρωσης που όλες
οι κυβερνήσεις υπηρετήσατε.
Δεύτερον: Ήταν ή όχι σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών
αναγκών; Εκτοξεύθηκε ή όχι η τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος και
στη χώρα µας και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο; Σε απλησίαστα επίπεδα. Γι’ αυτό είχαµε και εκτεταµένα φαινόµενα ενεργειακής
φτώχειας.
Τρίτον: Ήταν ή όχι σε βάρος του εθνικού ενεργειακού σχεδιασµού της χώρας µας; Βεβαίως. Αλήθεια, είναι ή δεν είναι ανορθολογισµός –γιατί µιλάτε εσείς που είστε ορθολογιστές!- να
υποκαθιστάτε τον λιγνίτη, ένα εγχώριο ορυκτό καύσιµο, µε το
φυσικό αέριο, το οποίο είναι εισαγόµενο ορυκτό καύσιµο, µε
αποτέλεσµα -αυτός είναι ο περιβόητος ενεργειακός σχεδιασµός
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σας- σήµερα το ενεργειακό µείγµα για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας να αποτελείται κατά 50% από την καύση του φυσικού
αερίου, κατά περίπου 30% από τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά,
10% από λιγνίτη και υδροηλεκτρικά; Τα υδροηλεκτρικά τα συνυπολογίζετε µε τον λιγνίτη; Δεν είναι ανανεώσιµες πηγές; Εκεί,
όµως, δεν υπάρχουν σχεδιασµοί για επενδύσεις και συµφέρον
των αρπακτικών της πράσινης ενέργειας. Και τέλος ένα 10% από
εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή το 60% των αναγκών
της χώρας µας σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτεται από εισαγωγές
είτε του ορυκτού καυσίµου, είτε του ηλεκτρικού ρεύµατος. Να,
λοιπόν, ο περιβόητος ενεργειακός σχεδιασµός σας.
Και από εδώ προκύπτει το κύµα της ακρίβειας που κατατρώει
σήµερα τα λαϊκά νοικοκυριά, τους επαγγελµατίες, τους αυτοαπασχολούµενους, τους βιοπαλαιστές αγρότες. Το κύµα της ακρίβειας δεν είναι ουρανοκατέβατο ούτε είναι φυσικό φαινόµενο,
αλλά είναι η απόρροια της πολιτικής της απελευθέρωσης της
ηλεκτρικής ενέργειας, η απόρροια της εκτόξευσης των τιµών του
φυσικού αερίου παίζοντας και γεωπολιτικά παιχνίδια, είναι η
απόρροια του χρηµατιστηρίου ενέργειας που διαµόρφωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για να συµµετέχει η χώρα µας στην ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τα τέλη
των ρύπων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη συµφωνία
όλων των κυβερνήσεων. Αυτό είναι το αποτέλεσµα της ακρίβειας,
που βιώνουν σήµερα τα λαϊκά στρώµατα.
Δεύτερος ανορθολογισµός: Λέει και η Κυβέρνηση -και ο
Υπουργός το είπε και ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας- ότι ο
λιγνίτης είναι ασύµφορος και είναι ζηµιογόνος. Αλήθεια λέτε; Μιλάτε σοβαρά ότι είναι έτσι τα πράγµατα, ότι ο λιγνίτης είναι
ασύµφορος και ζηµιογόνος; Ποιος έχει καταστήσει τον λιγνίτη
ασύµφορο και ζηµιογόνο; Η επιβολή των τελών δικαιωµάτων
ρύπων. Όπως ισχυρίζεται κάποιος, που σκότωσε τον πατέρα του
και ζητάει την επιείκεια από το δικαστήριο ορφανός, έτσι και
εσείς φορτώνετε τον λιγνίτη µε τέλη ρύπων και µετά λέτε ότι ο
λιγνίτης είναι ακριβός και ασύµφορος. Αυτά τα τέλη ρύπων δεν
είναι ουρανοκατέβατα. Κάποιοι τα επέβαλαν. Τα επέβαλαν οι ελληνικές κυβερνήσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέταρτος ανορθολογισµός: Αλήθεια, η ΔΕΗ να πληρώνει τέλη
ρύπων γιατί είναι επιχείρηση, που δηµιουργεί προβλήµατα στο
περιβάλλον. Η τσιµεντοβιοµηχανία, αλήθεια, δεν είναι τέτοιου είδους επιχείρηση; Οι τσιµεντοβιοµηχανίες γιατί έχουν απαλλαχθεί
στη χώρα µας από τα τέλη ρύπων; Είναι ορθολογική επιλογή; Βασίζεται σε επιστηµονικά δεδοµένα; Όχι. Κανένα επιστηµονικό δεδοµένο δεν καλύπτει αυτόν τον διαχωρισµό. Αντίθετα, τα
συµφέροντα επέβαλαν να πληρώνει η ΔΕΗ τέλη ρύπων για να
µετακυλίονται άµεσα στα λαϊκά στρώµατα, αλλά και για να προχωρήσει η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εκδράµουν
τα αρπακτικά των ΑΠΕ και ταυτόχρονα να απαλλάξει την τσιµεντοβιοµηχανία από το να πληρώνει τέλη ρύπων.
Ανορθολογισµός τέταρτος: Λέτε ότι αυτή η πορεία του λιγνίτη
δεν είναι τώρα λόγω της δίκαιης µετάβασης και της απολιγνιτοποίησης. Αυτή η πορεία έχει ακολουθηθεί από το 2007 και µετά.
Είναι συνεχώς µειούµενη η συµµετοχή. Είναι φυσικό φαινόµενο;
Μειώθηκε από µόνη της η συµµετοχή; Δεν είναι ζήτηµα των επιλογών όλων των κυβερνήσεων να µειώσουν την παραγωγή λιγνίτη για να επιδοτήσουν τις ΑΠΕ, για να υποκαταστήσουν τον
λιγνίτη µε το φυσικό αέριο; Στη Μεγαλόπολη µόνος του έγινε ο
σταθµός φυσικού αερίου; Δεν ήταν κυβερνητική επιλογή; Δεν
έγινε µόνος του. Υποκαταστήσατε τον λιγνίτη µε φυσικό αέριο.
Και λέτε τώρα ότι µειωνόταν η συµµετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό µείγµα; Μα εσείς το επιλέξατε. Θα µπορούσε, δηλαδή, να
ήταν διαφορετική πορεία του.
Έτσι, λοιπόν, επιβαρύνατε µέσα από αυτή τη συνειδητή επιλογή την παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη φορτώνοντάς του τα
διάφορα τέλη και από την άλλη µεριά τι κάνατε; Επιδοτήσατε
γενναιόδωρα την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα αρπακτικά των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για να διασφαλιστεί η
κερδοφορία τους.
Ανορθολογισµός πέµπτος -έχω χάσει και το µέτρο µε τους
ανορθολογισµούς σας- είναι ο εξής: Είπε ο εισηγητής της Νέας
Δηµοκρατίας ότι είναι ασύµφορη η χρήση νέας τεχνολογίας για
περιορισµό των επιπτώσεων από τη χρήση του λιγνίτη γιατί κο-
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στίζει πολύ ακριβά. Σοβαρά µιλάτε; Είναι ασύµφορη; Ας βάλουµε
κάτω τα τεφτέρια, λοιπόν, να δούµε ποιο είναι το συµφέρον και
ποιο είναι το ασύµφορο. Πείτε µας -το έχουµε ρωτήσει επανειληµµένα και στη σηµερινή Κυβέρνηση και στις προηγούµενες κυβερνήσεις- πόσα δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ έδωσαν οι
κυβερνήσεις για κίνητρα στα διάφορα αιολικά και φωτοβολταϊκά
πάρκα. Έχετε καταγράψει τα δεκάδες δισεκατοµµύρια που δώσατε στα αρπακτικά της ενέργειας; Όχι. Έχετε καταγράψει τα
δεκάδες δισεκατοµµύρια, που δώσατε για να επιδοτήσετε την
τιµή του ρεύµατος από φωτοβολταϊκά και αιολικά; Πόσα δεκάδες
δισεκατοµµύρια είναι αυτά; Έχετε καταγράψει πόσα δεκάδες δισεκατοµµύρια είναι τα λεφτά, που πλήρωσαν τα λαϊκά στρώµατα
για τα διάφορα τέλη πάνω στο τιµολόγιο της ηλεκτρικής ενέργειας για να δίδονται στα αρπακτικά της ηλεκτρικής ενέργειας;
Κάντε τη σούµα, λοιπόν, όλων αυτών των δεκάδων δισεκατοµµυρίων και των τριών κατηγοριών και ελάτε να κουβεντιάσουµε ποιο
είναι το συµφέρον και ποιο είναι το ασύµφορο. Έτσι γίνεται η συζήτηση και όχι µε ανορθολογισµούς.
Έτσι, λοιπόν, το σχέδιο απολιγνιτοποίησης για δίκαιη µετάβαση είναι ένα ευφυολόγηµα. Επί της ουσίας η δίκαιη µετάβαση
γίνεται για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των επιχειρηµατικών
οµίλων. Χρηµατοδοτείτε τα διάφορα επενδυτικά σχέδια, αλλά και
την πορεία της απολιγνιτοποίησης µε 7,5 δισεκατοµµύρια ευρώ,
όπως λέτε. Δεν θα αρνηθούµε το νούµερο. Παρέχετε αυξηµένα
επενδυτικά κίνητρα κατά 15% έως 25%, δηλαδή 70% επιδότηση
για όλα τα επενδυτικά σχέδια στις περιοχές υπό απολιγνιτοποίηση, άρα και στα νησιά του Αιγαίου.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι ουσιαστικά τους δίνετε µια
τζάµπα, µια δωρεάν επένδυση, ενώ από τις υπερτιµολογήσεις
που γίνονται, πολλές φορές βάζουν και χρήµατα στην τσέπη
τους οι επενδυτές, από τις επιδοτήσεις τις οποίες τους δίνετε.
Εποµένως, δεν φτάνει ότι αυξάνετε στο 70% την επιδότηση
µιας επένδυσης, προχωράτε σε νέες φοροαπαλλαγές γι’ αυτές
τις επενδύσεις, σε υπεραποσβέσεις, σε τεχνολογία ψηφιακή και
σε τεχνολογία που συµβαδίζει µε την κυκλική οικονοµία.
Επιδοτείτε και την εργασία. Δεν είναι µόνο, όπως λέτε, η αυξηµένη επιχορήγηση του µισθού και των ασφαλιστικών εισφορών
για αυτούς που θα δουλεύουν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης -δεν κάνετε µόνο αυτό- αλλά φτάνετε στο σηµείο να δίνετε
και δωρεάν εργαζόµενους στους επενδυτές εκείνης της περιοχής.
Είναι έτσι ή δεν είναι, κύριε Υπουργέ; Δωρεάν εργαζόµενους
δεν δίνετε; Γιατί τι άλλο είναι η 100% επιδότηση του µισθού και
των ασφαλιστικών εισφορών για τους νέους από δεκαοκτώ έως
είκοσι εννέα χρόνων, στο όνοµα της απόκτησης εργασιακής εµπειρίας; Τζάµπα εργασία είναι, που, βεβαίως, δεν την πληρώνετε
εσείς, την πληρώνει ο ελληνικός λαός από την φορολογία του
και προσφέρετε τζάµπα εργαζόµενους στους λεγόµενους επενδυτές.
Παρέχετε ειδικά χωροταξικά και πολεοδοµικά σχέδια, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των επενδυτών.
Έτσι, λοιπόν, είναι φανερό, από όλα αυτά που ανέφερα πριν,
ποιος κερδίζει. Κερδίζουν ακριβώς οι κεφαλαιοκράτες, οι οποίοι
θα αξιοποιήσουν αυτά τα υπεργενναιόδωρα κίνητρα που τους
παρέχετε, για να εκτοξεύσουν, στην κυριολεξία, τα κέρδη τους,
την κερδοφορία τους. Και ποιος πληρώνει; Πληρώνει ο λαός,
γιατί τα λαϊκά στρώµατα είναι αυτά που θα κληθούν να πληρώσουν, µέσα από τη φορολογία τους, όλες αυτές τις επιδοτήσεις
και τις παροχές, τα διάφορα πακέτα.
Χάνουν οι εργαζόµενοι; Βεβαίως, θα χάσουν οι εργαζόµενοι,
γιατί οι θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν είναι κακοπληρωµένες θέσεις εργασίας. Γιατί; Γιατί υπάρχει το εργασιακό καθεστώς, το οποίο έχετε διαµορφώσει, Νέα Δηµοκρατία - ΣΥΡΙΖΑ.
Ένα καθεστώς εργασιακής ζούγκλας έχετε διαµορφώσει. Αυτό
είναι προς όφελος των εργαζόµενων ή όχι; Είναι σε βάρος των
εργαζόµενων. Βέβαια, όλα αυτά αναπαράγουν µια πολύ ακριβή,
πράσινη ενέργεια για τον λαό, διευρύνοντας ακόµη περισσότερο
την ενεργειακή φτώχεια.
Κύριε Υπουργέ, έχετε παρακολουθήσει, πιστεύω, τη συζήτηση
η οποία αναπτύσσεται στους κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ότι σήµερα αυτό που αντιµετωπίζουν είναι ο κίνδυνος για την
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εκτόξευση των τιµών των ανεµογεννητριών και των φωτοβολταϊκών. Γιατί θα εκτοξευθούν οι τιµές των ανεµογεννητριών και των
φωτοβολταϊκών; Γιατί ακριβώς υπάρχει µια τεράστια ζήτηση στο
όνοµα της πράσινης µετάβασης.
Δεύτερον, γιατί όλα αυτά κατασκευάζονται µέσα από ορυκτά
υλικά, σπάνιες γαίες, οι οποίες δεν είναι ανεξάντλητες, άρα εκτοξεύουν το κόστος. Κατασκευάζονται από άλλα ορυκτά, τα οποία
ακριβώς τιµολογούνται σε διεθνή χρηµατιστήρια, σε παγκόσµια
χρηµατιστήρια. Άρα, όλο αυτό οδηγεί σε εκτόξευση της τιµής
και των πάνελ και των φωτοβολταϊκών, για να γίνουν αυτά. Άρα,
θα εκτοξεύσει ακόµα περισσότερο την τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας.
Απαντήστε µας και σε ένα άλλο ερώτηµα, κύριε Υπουργέ. Αλήθεια, πόσο φιλική προς το περιβάλλον είναι αυτή η υπερεξόρυξη
των σπάνιων γαιών και των ορυκτών, που είναι απαραίτητα για
την κατασκευή των φωτοβολταϊκών και των ανεµογεννητριών;
Προστατεύουν το περιβάλλον αυτά τα πράγµατα; Ή πόσο φιλική
µε το περιβάλλον είναι, που δεν ξέρετε ακόµη πώς θα διαχειριστείτε τα εκατοµµύρια των τόνων, που θα προκύψουν από τα φωτοβολταϊκά και τις ανεµογεννήτριες όταν θα έχει λήξει η
περίοδος ζωής τους; Πού θα τα πάτε όλα αυτά; Τι θα τα κάνετε
όλα αυτά τα απορρίµµατα, που θα έχει λήξει η περίοδος ζωής
τους; Υπάρχει κάποια απάντηση, φιλική προς το περιβάλλον;
Γιατί κόπτεστε τόσο πολύ για το περιβάλλον!
Συµπερασµατικά, λοιπόν, είναι µια ταξική επιλογή, που εξυπηρετεί τις ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων και στο όνοµα
αυτών των αναγκών θυσιάζει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Και έτσι, λοιπόν, είναι άσφαιρη, επί της ουσίας, η αντιπολίτευση των άλλων κοµµάτων. Δεν λένε «κιχ» για τα κίνητρα, τα
σκανδαλώδη κίνητρα, τα αντεργατικά κίνητρα που παρέχετε ως
Κυβέρνηση. Δεν είπαν κουβέντα, αντί να σας πιέζουν να δώσετε
παραπάνω κίνητρα, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνηµα Αλλαγής, στους
επενδυτές, ώστε να διασφαλιστούν οι επενδύσεις τους. Και είναι
άσφαιρη η αντιπολίτευσή τους, γιατί ακριβώς συµφωνούν µε τη
στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου για την πράσινη µετάβαση.
Και σε τι σας κάνουν κριτική; Δεν κάνατε, λέει, εκτεταµένη διαβούλευση. Δηλαδή, να πείσετε τον κόσµο να αποδεχτεί αυτά τα
επικίνδυνα σχέδια τα οποία έχετε. Δηλαδή, οι υπόλοιποι που σας
κάνουν κριτική ότι δεν κάνετε ανοιχτή και πλατιά διαβούλευση
θέλουν να καταστήσουν, να µετατρέψουν τον λαό συνένοχο στο
έγκληµα το οποίο σχεδιάζετε, σε βάρος του περιβάλλοντος και
των αναγκών σας.
Αλήθεια, ποιοι κοροϊδεύουν ορισµένα κόµµατα, ότι θα αντιµετωπιστούν οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια, βάζοντας λαµπόγυαλα στις στέγες των σπιτιών; Ποιοι ισχυρίζονται σοβαρά αυτό
το πράγµα; Ότι αν βάλω λαµπόγυαλα στη στέγη του σπιτιού, φωτοβολταϊκό, θα αντιµετωπίσω τις ανάγκες σε ρεύµα και θα είναι
και βιώσιµο νοικοκυριό και θα αναβαθµιστεί ο θεσµός «λαϊκό νοικοκυριό».
Δεν ντρέπεσαι που ισχυρίζεστε τέτοια πράγµατα, ότι µέσω
ενεργειακών κοινοτήτων θα υπάρξει ενεργειακή δηµοκρατία, σε
ένα σύστηµα που γεννά αυταρχισµό, διώξεις και πολέµους;
Απλώς όλα αυτά είναι άλλοθι, για να συγκαλύψετε τα καπιταλιστικά εγκλήµατα. Να συγκαλύψετε τον ίδιο τον καπιταλισµό που
καταστρέφει το περιβάλλον, που καταστρέφει την εργατική δύναµη, που καταστρέφει την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών.
Έτσι, λοιπόν, εµείς λέµε καθαρά ότι η διέξοδος είναι η κοινωνικοποίηση του συνόλου των πηγών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, του συνόλου των επιχειρήσεων, των δικτύων και των
µηχανηµάτων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, η αξιοποίηση
όλων των µορφών -χωρίς διάκριση- παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας και ο επιστηµονικός σχεδιασµός για το ποιο µείγµα θα
αξιοποιηθεί από όλες αυτές τις πηγές, που να διασφαλίζει τα
εξής: Πρώτον, ενεργειακή επάρκεια στη χώρα µας. Δεύτερον,
φτηνό ρεύµα για τον λαό. Τρίτον, φθηνό ρεύµα για τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας µας. Και τέταρτον, να δίνει τη δυνατότητα και για εξαγωγές ηλεκτρικού ρεύµατος. Μόνο ο
σοσιαλισµός µπορεί να τα διασφαλίσει όλα αυτά.
Συνεκτικά, επιµένουµε ότι µόνο ο σοσιαλισµός είναι η απάν-
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τηση των λαών στις σύγχρονες προκλήσεις της εποχής µας. Γι’
αυτό ακριβώς και καταψηφίζουµε συνολικά, χωρίς δεύτερη κουβέντα, το νοµοσχέδιο αυτό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος
Αλλαγής, κ. Κατρίνης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Υπουργός δεν είναι εδώ βέβαια, αλλά συγκράτησα την ακροτελεύτια φράση του από την
τριανταπεντάλεπτη οµιλία του, ότι σε αυτήν εδώ την Αίθουσα κυριαρχεί ο λαϊκισµός, κύριε Αναπληρωτά Υπουργέ. Αναρωτιέµαι,
ήµουν εγώ ή κάποιος από τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης
που τον Ιούλιο του 2019 είπε σ’ αυτό εδώ το Βήµα ότι µέχρι το
τέλος της χρονιάς ξεκινάει το έργο του Ελληνικού; Ήταν κάποιος
συνάδελφος από την αντιπολίτευση ο οποίος έλεγε ότι η Ελλάδα
είναι χώρα όπου οι επενδύσεις είναι αυξηµένες, αλλά το νοµοσχέδιο που έχει ψηφιστεί δύο χρόνια πριν, δεν έχει ολοκληρωθεί
µε την έκδοση υπουργικών αποφάσεων; Ήµουν εγώ ή κάποιος
άλλος οµιλητής που είπε ότι οι επενδύσεις είναι το δυνατό σηµείο της χώρας και οι άµεσες ξένες επενδύσεις είναι το 0,7%
στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Μήπως ήµουν εγώ ή ήταν ο κ. Γεωργιάδης που έλεγε τον Μάιο
του 2020 ότι βρέχει δισ. για τους επαγγελµατίες από το ΤΕΠΙΧ
2, το Ταµείο Εγγυοδοσίας, όταν το 95% αποκλείστηκε; Ήµουν
εγώ ή ήταν ο ίδιος που έλεγε ότι δεν δίνουµε λεφτά στους µπαταχτσήδες -αυτούς που χρωστούσαν, κύριε Υπουργέ- για να
τους δώσει µετά µε την επιστρεπτέα προκαταβολή; Ήµουν εγώ
ή κάποιος άλλος από την αντιπολίτευση ή ο κ. Γεωργιάδης, ο
οποίος συνολικά λέει διαρκώς πράγµατα τα οποία και χρονικά
και σαν στόχο δεν υλοποιούνται;
Είµαστε εµείς η αντιπολίτευση ή η Κυβέρνηση που πανηγυρίζει
για την ψηφιακή µετάβαση και είµαστε σε όλους, µα όλους τους
δείκτες όλων των οργανισµών, στις τελευταίες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Ήµασταν εµείς ή εσείς που µιλούσατε για ταχεία
απορρόφηση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης και καθυστερεί
η πρώτη δόση και πάµε για το 2022; Είµαστε εµείς ή εσείς άραγε,
κύριοι της Κυβέρνησης, αυτοί που µιλούν για αξιόπιστη και δυνατή οικονοµία και µόνο µία ανακοίνωση της κ. Λαγκάρντ για
λήξη του προγράµµατος ανταλλαγής οµολόγων, εκτινάσσει τα
spreads σε µία µέρα και αναβάλλει τις αξιολογήσεις από τους οίκους αξιολόγησης, στην αξιόπιστη κατά τα άλλα, ελληνική οικονοµία, όπως λέτε;
Άρα, όταν µιλούµε για λαϊκισµό σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, θα
πρέπει ο καθένας να κάνει πρώτα την αυτοκριτική του για αυτά
που µε στόµφο λέει και γι’ αυτά τα οποία δεν γίνονται στην
πράξη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Και το λέω αυτό, διότι στην προσπάθειά του ο Υπουργός να
προκαλέσει και πάλι αντιπαράθεση µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, να επαναφέρει δηλαδή το δίληµµα ανάµεσα στη Νέα Δηµοκρατία και στον ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά η απάντηση δόθηκε και
δίνεται στη διαδικασία που είναι στο Κίνηµα Αλλαγής σε εξέλιξη
αυτές τις ηµέρες. Διότι το δίληµµα δεν µπορεί να είναι ή Μητσοτάκης ή Τσίπρας, δεν µπορεί να είναι ή ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δηµοκρατία. Οι Έλληνες πολίτες αξίζουν σίγουρα πολύ καλύτερα
πράγµατα. Τώρα που η Δηµοκρατική Παράταξη βγαίνει µπροστά,
απέναντι στους κυβερνητικούς αυτοσχεδιασµούς από τη µία και
απέναντι στον ελλειµµατικό αντιπολιτευτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ
από την άλλη, εµείς θα µιλήσουµε και πάλι στην καρδιά, στην
ψυχή αλλά κυρίως στη λογική του Έλληνα πολίτη. Και θα ασκήσουµε µια αντιπολίτευση ουσιαστική, µια αντιπολίτευση την
οποία έχει ανάγκη η χώρα, µε στοιχεία, µε γωνίες. Κυρίως, όµως,
πειστική αντιπολίτευση µε τεκµηρίωση.
Ας πάρουµε για παράδειγµα το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα για την απολιγνιτοποίηση, γιατί µε την ενεργειακή µετάβαση ασχολήθηκε τόσο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η
σηµερινή. Η προηγούµενη κυβέρνηση ασχολήθηκε επιφανειακά
µε το κρίσιµο ζήτηµα αυτό, για τη µετάβαση σε ένα νέο πιο πρά-
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σινο ενεργειακό µοντέλο και δικαίως αποδοκιµάστηκε από τους
πολίτες.
Όµως, εδώ και δυόµισι χρόνια, έχουµε µια άλλη κυβέρνηση,
την Κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Και ακολουθώντας πιστά την τακτική των προκατόχων της και αυτή η Κυβέρνηση, περιορίζεται
σε αυτοσχεδιασµούς και µεγαλεπήβολα επικοινωνιακά αφηγήµατα, πως είναι τάχα φιλοπεριβαλλοντική κυβέρνηση, µε πράσινες ανησυχίες και θέληση ουσιαστικών αλλαγών. Είναι µια
Κυβέρνηση που ξεκάθαρα έθεσε µαξιµαλιστικούς στόχους από
την αρχή, βάζοντας τον πήχη της απολιγνιτοποίησης το 2030,
όταν άλλες χώρες τεχνολογικά πιο προηγµένες, όπως η Γερµανία, έβαλε χρονικό όριο το 2040 -η Γερµανία, που σηµειωτέων,
έχει ακόµα αυξηµένη χρήση λιγνίτη στο µείγµα ενεργειακών καυσίµων και λογικά θα έπρεπε να επιταχύνει τη σχετική διαδικασία.
Όµως, όχι, ο Υπουργός το είπε και σήµερα -το είπε µάλιστα
και εµφατικά- ότι θέλει η χώρα µας να αποτελέσει παράδειγµα
διεθνές για αυτού του είδους διαδικασίες. Με αυτόν, όµως, τον
τρόπο δεν σηµαίνει ότι γίνεται αυτό που λέει η Κυβέρνηση. Απλά
η Κυβέρνηση βαυκαλίζεται και παραµυθιάζει τον κόσµο ότι πρωτοπορεί, γι’ αυτό και λέει ότι βάζει τον πήχη της ενεργειακής µετάβασης τόσο ψηλά.
Το θέµα, όµως, είναι ότι αυτά τα κάνει µε ένα σχέδιο χωρίς
πραγµατικά -όσο και αν σας ενοχλεί- αρχή, µέση και τέλος, χωρίς
να έχει γίνει ουσιαστική διαβούλευση µε τις τοπικές κοινωνίες.
Αυτό φάνηκε και στην ακρόαση φορέων. Μπορεί εσείς µε πολύ
µεγάλη ευκολία να κατηγορείτε τους αυτοδιοικητικούς, τους αιρετούς, τους δηµάρχους, όλους όσους διαφώνησαν, ότι το κάνουν για ψηφοθηρικούς λόγους και για λαϊκισµό, όπως είπε
σήµερα ο Υπουργός, όµως αυτό δεν αναιρεί ότι υπάρχουν εκπρόσωποι κοινωνιών οι οποίοι διαφωνούν. Γιατί οι κοινωνίες καλούνται να συναινέσουν σε ένα µέλλον, στο οποίο δεν έχουν
ουσιαστικό λόγο.
Και µιας και αναφέρθηκε το θέµα των ανατιµήσεων και των αυξήσεων σε σχέση µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε, πάλι η Κυβέρνηση βρήκε την αφορµή να πει ότι έχει δώσει λύσεις σε αυτό.
Μάλιστα, κοµµάτι αυτής της λύσης συνολικά είναι και η σηµερινή
τροπολογία, που αφορά τις βιοµηχανικές και επαγγελµατικές µονάδες. Μπορεί οι διαβεβαιώσεις των συναρµόδιων Υπουργών
πως οι ανατιµήσεις θα κρατήσουν µόνο λίγο χρονικό διάστηµα
να ακούγονται παρηγορητικά, η πραγµατικότητα όµως είναι εντελώς, µα εντελώς διαφορετική.
Κατ’ αρχάς, οι πολύ υψηλές τιµές στην ενέργεια δεν είναι παροδικό φαινόµενο, αλλά θα έχει διάρκεια και µέσα στο 2022. Δεύτερον, όλες οι εκτιµήσεις της Κυβέρνησης –όλες µα όλες- από
τον Σεπτέµβριο µέχρι σήµερα, για την τιµή της ενέργειας από τη
µία και το ποσοστό επιδότησης από την άλλη, έχουν πέσει έξω.
Και τρίτον, µας προβληµατίζει το γεγονός πως οι θεσµοί εγείρουν έντονη αντίδραση σε οριζόντια µέτρα στήριξης τα οποία η
Κυβέρνηση µε ευκολία υπόσχεται και επειδή είναι σχεδόν βέβαιο
ότι όταν θα µπει το 2022 ή τουλάχιστον ευχόµαστε να µπει από
την Κυβέρνηση το ενδεχόµενο οι ενισχύσεις αυτές να παραταθούν, οι εταίροι να απαιτήσουν αυτό να γίνει, αλλά για συγκεκριµένες κατηγορίες πολιτών και συγκεκριµένα κριτήρια, πράγµα
που συνεπάγεται ότι αρκετοί συµπολίτες µας και επαγγελµατίες
και νοικοκυριά θα εξαιρεθούν από τις επιδοτήσεις και θα επιβαρυνθούν όλο το κόστος των ανατιµήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπα και προηγουµένως πως η
Κυβέρνηση έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη της απολιγνιτοποίησης
το 2030 χωρίς να έχει κάνει τίποτα ως προς τα προαπαιτούµενα
της ενεργειακής µετάβασης σε καθαρές µορφές παραγωγικής
ενέργειας.
Και αναφέροµαι πρώτον, στο γεγονός πως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα στηρίζεται στον λιγνίτη και κατά
βάση στις λιγνιτικές µονάδες. Όταν τέθηκε ως στόχος για το
2030, ποιος ήταν ο προγραµµατισµός για τις νέες γιγαντιαίες
επενδύσεις που θα χρειαστούν σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
και σε υποδοµές αποθήκευσης ενέργειας, προκειµένου να υπάρχει και επάρκεια; Η απάντηση είναι σαφής. Δεν υπήρχε ούτε προγραµµατισµός ούτε σχέδιο. Τα έχετε φορτώσει όλα πλέον στο
Ταµείο Ανάκαµψης, µε τη διαφορά ότι µε το πιεστικό χρονοδιάγραµµα που έχετε θέσει, εκτός του ότι είναι ανέφικτο, δίνετε
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όλες τις δουλειές σε ξένες εταιρείες που διαθέτουν τεχνογνωσία,
αλλά και τις πρώτες ύλες. Τι σηµαίνει αυτό απλά; Σηµαίνει πως
θα επιδεινωθεί ακόµα περισσότερο και το εµπορικό ισοζύγιο και
το ισοζύγιο των συναλλαγών, αφού θα υπάρχουν εισαγωγές που
θα αυξηθούν από άλλες χώρες. Και αυτό είναι σαφές ότι θα έχει
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις και το κόστος θα το πληρώσει και η
οικονοµία, αλλά και οι Έλληνες πολίτες.
Δεύτερο αδύναµο σηµείο. Η ενεργειακή µετάβαση απαιτεί εργαζόµενους µε εξειδικευµένη γνώση και ανθρώπινο δυναµικό µε
ειδικές δεξιότητες. Υπήρξε άραγε κάποια σχετική προετοιµασία
µε τη σχετική αναµόρφωση των βαθµίδων εκπαίδευσης, είτε στα
πανεπιστήµια είτε στην τεχνολογική εκπαίδευση, στην κατεύθυνση δηµιουργίας νέων ειδικοτήτων και γνωστικών πεδίων; Κι
εδώ η απάντηση δυστυχώς, είναι όχι. Υπήρξε µήπως κάποιο ολοκληρωµένο πρόγραµµα ή σχέδιο κατάρτισης σε νέες πράσινες
τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας για τους εργαζόµενους στις
λιγνιτικές µονάδες; Γιατί αν υπήρχε τέτοιο σχέδιο ή πρόγραµµα,
θα έπρεπε ήδη να έχει ενεργοποιηθεί, αφού εσείς βάλατε τον
στόχο να κλείσουν οι λιγνιτικές µονάδες µέχρι το 2030.
Εµείς, λοιπόν, επειδή µιλάµε µε προτάσεις συγκεκριµένες κι
επειδή διαπιστώνουµε την πραγµατικότητα και δεν θέλουµε
απλώς να λέµε ωραία λόγια για να εντυπωσιάζουµε, θεωρούµε
ότι θα πρέπει να επανεξετάσετε τα χρονικά όρια και χρονικούς
στόχους της ενεργειακής µετάβασης. Οι χρονικοί στόχοι πρέπει
να είναι ρεαλιστικοί, να οδηγούν στην επίτευξη του κυρίως στόχου στον οποίο συµφωνούµε, αλλά προκειµένου να υπάρχει
οµαλή µετάβαση να αντιµετωπιστεί όµως και το κύµα ανατιµήσεων σε καύσιµα και προϊόντα ενέργειας.
Ταυτόχρονα, ένα πιο ρεαλιστικό χρονοδιάγραµµα θα µας έδινε
τη δυνατότητα να προχωρήσουµε σε αλλαγές στον τοµέα της
εκπαίδευσης, που χρειάζεται και δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα,
αλλά και να δώσουµε τη δυνατότητα δηµιουργίας ελληνικών παραγωγικών µονάδων, για να κατασκευαστούν εδώ τα υλικά και
οι αναγκαίες υποδοµές για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και
να µην αναγκαστούµε να εισάγουµε απ’ έξω µε υψηλό κόστος,
όπως µε τις δικές σας επιλογές γίνεται και αυτό θα επιταθεί το
επόµενο διάστηµα.
Θέλω να τονίσω ότι µια επανεκτίµηση ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράµµατος -το ξαναλέω, ενός ρεαλιστικού και εφικτού χρονοδιαγράµµατος- δεν σηµαίνει σε καµµία περίπτωση ότι το
Κίνηµα Αλλαγής δεν τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ των καθαρών µορφών ενέργειας. Το υπογραµµίζω για να είναι σαφές και κατανοητό. Όµως, επισηµαίνουµε τους κινδύνους τόσο από τους
αυτοσχεδιασµούς της Κυβέρνησης όσο και από την έλλειψη συγκεκριµένου πλάνου ρεαλιστικού και εφικτού στο αµέσως επόµενο διάστηµα.
Στο ζήτηµα της αντιµετώπισης των συνεπειών σε περιοχές
όπως η δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη και σε αυτό το θέµα
η Κυβέρνηση επιχειρεί έναν βίαιο µετασχηµατισµό, χωρίς να υπολογίζει τους ανθρώπους, χωρίς να δίνει τα απαραίτητα εφόδια
στην τοπική κοινωνία. Ο Πρωθυπουργός µάλιστα πήγε στην Κοζάνη, µίλησε γενικώς και αορίστως για 7 δισεκατοµµύρια από δηµόσιους και ιδιωτικούς πόρους, χωρίς σχέδιο, µε γενικολογίες
και ευχολόγια ότι όλα θα γίνουν γρήγορα, εύκολα και χωρίς κανένα κόστος.
Όµως, εδώ θα πρέπει να µιλήσουµε µε συγκεκριµένα στοιχεία.
Πριν δύο χρόνια η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ήταν πρώτη
πανελλαδικά µε ποσοστό ανεργίας 27% στο σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της. Φανταστείτε τι θα γίνει τώρα µέσα
από µια βίαιη µετάβαση. Μάλιστα, το ποσοστό ανεργίας των
νέων ηλικίας δεκαπέντε έως είκοσι τεσσάρων είναι το τρίτο υψηλότερο ανάµεσα στις ευρωπαϊκές περιφέρειες µε 62%.
Είναι σαφές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το κλείσιµο των
λιγνιτικών µονάδων χωρίς αντισταθµιστικά µέτρα, ουσιαστικά και
άµεσα εφαρµόσιµα, θα αυξήσει κατακόρυφα τον δείκτη ανεργίας
και θα επηρεάσει αρνητικά στο µέγιστο βαθµό και άλλους κλάδους της οικονοµίας και της απασχόλησης στη δυτική Μακεδονία
οι οποίοι µεταξύ τους έχουν συσχέτιση. Καταλαβαίνω ότι ανάλογες θα είναι οι επιπτώσεις και στη Μεγαλόπολη. Εξάλλου, ο δήµαρχος Μεγαλόπολης στην επιτροπή, στην ακρόαση φορέων,
εξέφρασε δικαιολογηµένες αγωνίες. Είπε µάλιστα «να µην γίνει
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η Μεγαλόπολη µαύρη τρύπα στον παραγωγικό χάρτη της
χώρας». Προφανώς, δεν έχει πειστεί µε τις διαβεβαιώσεις της
Κυβέρνησης και των αρµοδίων Υπουργών.
Εδώ, λοιπόν, είναι σαφές ότι χρειάζεται ένα ολιστικό σχέδιο,
ένα σχέδιο που δυστυχώς, η Κυβέρνηση δεν διαθέτει, µε άξονες
όπως: Αναπτυξιακό νόµο µε επαρκείς πόρους και υψηλά ποσοστά επιδότησης για την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην περιοχή της δυτικής Μακεδονίας, αλλά και στην
περιοχή της Μεγαλόπολης, µε έµφαση στην επιχορήγηση νέων
καινοτόµων επενδύσεων, επιχειρήσεων του πρωτογενούς τοµέα
και µεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
Χρονοδιάγραµµα για την αποκατάσταση εδαφών που χρησιµοποιούνταν από τις λιγνιτικές µονάδες για να αποδοθούν στους
πολίτες για γεωργική και κτηνοτροφική χρήση, για την ανάπτυξη
πρωτογενούς τοµέα, αλλά και τη δηµιουργία υποδοµών για τη
µείωση συνολικά του κόστους παραγωγής.
Ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως ο χειµερινός τουρισµός ή αγροτουρισµός, που ταιριάζουν αµφότερα σε
µία πράσινη περιφέρεια.
Συνολική αποκατάσταση ορυχείων και εγκαταστάσεων της
ΔΕΗ για να αξιοποιηθούν µε όφελος, αλλά και προστιθέµενη αξία
για την τοπική κοινωνία.
Αναβάθµιση των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων τόσο στη δυτική
Μακεδονία όσο και στην Πελοπόννησο, που θα πρέπει να διασυνδεθούν µε το νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Να γίνουν, λοιπόν,
πανεπιστήµια ειδικοτήτων πράσινης ανάπτυξης, αλλά και ειδικοτήτων του πρωτογενούς αγροδιατροφικού τοµέα. Αυτό νοµίζω
ότι είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι το οποίο λείπει από το σηµερινό
νοµοσχέδιο.
Επιδοτούµενα προγράµµατα κατάρτισης και ανάπτυξη δεξιοτήτων για να αντιµετωπιστεί, έστω και πρόσκαιρα, η ανεργία στην
περιοχή και να δηµιουργηθούν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για
την οµαλή ένταξη εργαζοµένων στο νέο αναπτυξιακό µοντέλο.
Τέλος, ουσιαστική στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων.
Για όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να µιλήσει
πολύ πιο συγκεκριµένα και πολύ πιο στοχευµένα η Κυβέρνηση.
Το ερώτηµα είναι αν µπορεί να το κάνει και κυρίως, αν έχει τη θέληση να το κάνει. Η Κυβέρνηση θα πρέπει να σταµατήσει να βλέπει το δάχτυλο που δείχνει η Αντιπολίτευση, αποκαλώντας µας
όλους συλλήβδην και αφοριστικά «υµνητές του λιγνίτη» και να
δει αυτό που δείχνει το δάκτυλο αυτό. Οποιαδήποτε µεταρρύθµιση, οποιοδήποτε αναπτυξιακό ή ενεργειακό άλµα, αν δεν στηριχθεί σε διαβούλευση, σε συναίνεση και σε αποδοχή της
τοπικής κοινωνίας, δεν µπορεί να έχει κανένα µέλλον.
Οι τοπικές κοινωνίες δικαιολογηµένα φοβούνται γι’ αυτά που
θα γίνουν γι’ αυτές, χωρίς αυτές, γι’ αυτό και εµείς δικαιολογηµένα ανησυχούµε και για τις πραγµατικές προθέσεις σας, αλλά
και για την αποτελεσµατικότητα που δυστυχώς, λείπει από την
καθηµερινή σας πρακτική.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα το Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κατρίνη.
Τον λόγο θα πάρει τώρα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΜέΡΑ25, ο κ. Γιάνης Βαρουφάκης.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι µας, όσοι δεν ζούµε στην
Πτολεµαΐδα, όσοι δεν ζούµε στη Μεγαλόπολη, έχουµε ένα µεγάλο χρέος απέναντι σε αυτές τις κακοποιηµένες κοινωνίες, γιατί
κακοποιηµένες κοινωνίες είναι η Πτολεµαΐδα και η Μεγαλόπολη.
Κακοποιούνται για δεκαετίες τώρα για το εθνικό καλό.
Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα ήταν µια φτωχή χώρα, φτωχή ως
προς τους πόρους τους ενεργειακούς, αλλά συνολικά, όλοι µαζί,
όλες και όλοι µαζί, κακοποιήσαµε αυτές τις περιοχές µέσα από
την εξόρυξη και καύση λιγνίτη τόσες δεκαετίες.
Η γη τους απαλλοτριώθηκε. Άνθρωποι που ζούσαν για γενιές
ολόκληρες σε αρµονία µε τη φύση, µε τη γεωργία, µε την κτηνοτροφία τους απαλλοτριώσαµε ως πολιτεία, ως πολιτεία των Ελλήνων και των Ελληνίδων τους απαλλοτριώσαµε τα χωράφια
τους και, µάλιστα, σε τιµές που ήταν ιδιαίτερα αρνητικές για εκεί-
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νους τους ανθρώπους τότε σε σχέση µε τα έσοδα που είχαν από
τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή. Δεν πρέπει να το ξεχνάµε αυτό, γιατί έχουµε ένα χρέος όλοι µαζί.
Απαλλοτριώσαµε τη γη τους, το νερό τους και αλλοτριώσαµε
τους ανθρώπους, τους µετατρέψαµε σε νεοκολίγους που εντάχθηκαν θέλαν δεν θέλαν στα εργοστάσια και στα ορυχεία της
ΔΕΗ. Τους αποξενώσαµε από το περιβάλλον τους, όλα µε το αντάλλαγµα –τι- της εξασφάλισης µιας θέσης εργασίας. Έλεγαν
στα παιδιά τους: «Πήγαινε στο σχολείο να τελειώσεις, θα έχεις
µια θέση στη ΔΕΗ», µια τοξική µονοκαλλιέργεια, που βέβαια
έγινε για εθνικούς λόγους, τους οποίους παραδεχόµαστε, αλλά
εµείς η Εθνική Αντιπροσωπεία εδώ στη Βουλή πρέπει να αναγνωρίσουµε αυτό το χρέος που έχουµε διαχρονικά και διαπαραταξιακά απέναντι στους ανθρώπους της Πτολεµαΐδας, απέναντι σε
ανθρώπους της Μεγαλόπολης.
Καµένη γη αφήνουµε πίσω και καµένες ζωές µε µεγάλα ποσοστά καρκίνου λόγω της καύσης του λιγνίτη, ιδίως στους ανθρώπους µας που δούλευαν στα ορυχεία στην εξόρυξη του λιγνίτη.
Κάτι σαν ενδοοικογενειακή κακοποίηση είναι αυτό που έχουµε
κάνει σε αυτές τις περιοχές. Και αφού τους κακοποιήσαµε τη γη
τους, το νερό τους, τον αέρα τους, τις κοινότητες αυτές για
τόσες δεκαετίες, τώρα ερχόµαστε και πατάµε ένα κουµπί και
τους πετάµε στα σκουπίδια.
Έχουµε ευθύνη, λοιπόν, και έχουµε χρέος, το χρέος της αποκατάστασης τριών πράγµατων: Της γης και του νερού που δηλητηριάζουµε τόσες δεκαετίες από τη µία, δεύτερον, την
αποκατάσταση των ανθρώπων και, τρίτον, την αποκατάσταση
της βιωσιµότητας των κοινοτήτων αυτών των ανθρώπων.
Τι έχουµε χρέος να αφήσουµε πίσω µας τα επόµενα πέντεδέκα χρόνια στην Πτολεµαΐδα και στη Μεγαλόπολη;
Έχουµε υποχρέωση να αφήσουµε πίσω µας γόνιµη γη, καθαρό νερό, καθαρό αέρα, όχι, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης,
να πάµε στη δηλητηριασµένη γη και να βάλουµε φωτοβολταϊκά
πάρκα από πάνω. Η γη πρέπει να ξαναγίνει γόνιµη, το νερό πρέπει να ξανακαθαρίσει, ο αέρας πρέπει να ξαναγίνει καθαρός.
Τα φωτοβολταϊκά, ναι, στις ταράτσες στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης στις ταράτσες,
όχι στη γη που πρέπει να παραδώσουµε αποκαταστηµένη, γόνιµη στους ανθρώπους της Πτολεµαΐδας, στους ανθρώπους της
Μεγαλόπολης.
Όσον αφορά τους ανθρώπους, την αποκατάσταση των ανθρώπων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνειδητοποιούµε τι κάνουµε
µε την απολιγνιτοποίηση; Καλά κάνουµε και κάνουµε απολιγνιτιποίηση, αλλά παρ’ όλα αυτά, πατήσαµε ένα κουµπί και σταµατήσαµε την οικονοµία αυτών των περιοχών. Είναι το αντίστοιχο του
να πάµε στην Κρήτη σήµερα και να πατήσουµε το κουµπί να σταµατήσει ο τουρισµός. Αυτό δεν το λέω, δεν σας το προτείνω να το
κάνετε. Ένα διανοητικό πείραµα είναι. Παρακαλώ µην το κάνετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Όµως, όταν πατήσαµε το κουµπί να σταµατήσουµε τον τουρισµό, να σταµατήσουµε την οικονοµική ζωή λόγω του COVID,
λόγω της πανδηµίας, η Κυβέρνηση αντιγράφοντας άλλες κυβερνήσεις σωστά δηµιουργήσατε το µοντέλο COVID. Ουσιαστικά
κρατήσατε ζωντανές τις επιχειρήσεις µέσα από επιστρεπτέες…
Καλώς-κακώς, κουτσά στραβά το κάνατε, όµως, µε την παροχή
του πεντακοσάρικου. Υπήρξε ένα µοντέλο του COVID, το οποίο
µπορούµε να το εφαρµόσουµε στην περίπτωση της Πτολεµαΐδας
και της Μεγαλόπολης σε µια µεταβατική περίοδο να µην κλείσουν αυτές οι κοινωνίες οικονοµικά, όταν εµείς πατήσαµε το
κουµπί να σταµατήσει ο λιγνίτης. Καλά κάναµε και πατήσαµε το
κουµπί να σταµατήσει ο λιγνίτης. Όµως, χρειάζεται να εφαρµόσουµε ό,τι εφαρµόσαµε όταν κλείσαµε τον τουρισµό για να µην
κλείσουν αυτές οι κοινωνίες.
Και, τέλος, αποκατάσταση της βιωσιµότητας των κοινοτήτων,
βιώσιµων κοινοτήτων: Όλες αυτές τις δεκαετίες µε τον λιγνίτη η
εξάρτηση από αυτήν την τοξική µονοκαλλιέργεια ήταν τοξική για
τις ζωές των ανθρώπων, αλλά και για τη βιωσιµότητα αυτών των
κοινοτήτων. Είναι η απόδειξη αυτού που γίνεται τώρα. Αποφασίζουµε και δεν θέλουµε πλέον λιγνίτη και αυτές οι κοινωνίες κινδυνεύουν να µετατραπούν, όπως ακούσαµε προηγουµένως, σε
µαύρες τρύπες.
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Για αυτό πρέπει να βρει η πολιτεία ένα µοντέλο να µην εξαρτάται από µια µονοκαλλιέργεια, να µην εξαρτάται από κάτι το τοξικό, το οποίο κάποια στιγµή θα τελειώσει.
Μια άλλη αρχή που καλούµαστε ως πολιτεία, αν πραγµατικά
µας ενδιαφέρει η αποκατάσταση αυτών των κακοποιηµένων περιοχών, µια άλλη αρχή που πρέπει να σκεφτούµε είναι η αρχή
του ότι δεν πρέπει να επιβάλλουµε τίποτα σε αυτές τις κοινωνίες
πλέον που δεν θα ήµασταν διατεθειµένοι να το δούµε να φυτρώνει γύρω µας, στη γειτονιά µας.
Αυτό που ζήσανε όλες αυτές τις δεκαετίες µε τον λιγνίτη οι κυρίες και κύριοι των βορείων προαστίων δεν θα θέλατε να το
έχουν στο διπλανό τους χωράφι. Σήµερα που προχωράµε στη
νέα φάση µε την απολιγνιτοποίηση δεν έχουµε το δικαίωµα να
φυτέψουµε στη γη της Πτολεµαΐδας, στη γη της Μεγαλόπολης
πράγµατα που δεν θα θέλαµε στην Εκάλη, στο Παλαιό Ψυχικό,
στη Βουλιαγµένη και στο Παλαιό Φάληρο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Διαβάζοντας το νοµοσχέδιό σας, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, για την ακρίβεια πριν καν το διαβάσουµε, όταν είδαµε τη
διαδικασία που δροµολογήσατε, αν είναι δυνατόν, κύριε
Υπουργέ, για ένα τέτοιο σηµαντικό χρέος δεκαετιών αυτό το «ψεκάστε-σκουπίστε-νοµοθετήστε», φέρνετε το νοµοσχέδιο την Παρασκευή, το βάζετε στις επιτροπές τη Δευτέρα και την Πέµπτη
το ψηφίζετε.
Είναι τρόπος αυτός να συµπεριφέρεστε στους ανθρώπους
εκεί έξω; Υπάρχει διαδικασία διαβούλευσης. Θα έπρεπε να υπάρχει. Θα έπρεπε να πάρετε τις απόψεις. Θα έπρεπε να έχει γίνει
κτήµα της κοινωνίας αυτό το νοµοσχέδιο για την αποκατάσταση
των περιοχών που έχουµε πλήξει όλοι µαζί ως πολιτεία διαχρονικά. Μόνο και µόνο από την ταχύτητα µε την οποία νοµοθετείτε
φαίνεται ποια είναι η πρόθεσή σας. Η νέα κακοποίηση των ήδη
κακοποιηµένων περιοχών είναι η πρόθεσή σας, νέες εξαρτήσεις
από νέες τοξικές διαδικασίες παραγωγικές, ψευτοπαραγωγικές
είναι αυτό που θέλετε να κάνετε.
Μιλάτε στο νοµοσχέδιο: Θα δηµιουργήσετε –λέει-µια ειδική
υπηρεσία δίκαιης αναπτυξιακής µετάβασης. Έχετε πάρει τον
Τζορτζ Όργουελ και τον έχετε κάνει θεό σας. Η αντιστροφή του
νοήµατος των λέξεων πλέον. Ούτε δίκαιο είναι αυτό που περιγράφει το νοµοσχέδιό σας ούτε αναπτυξιακό ούτε έχει σχέση µε
καµµία µετάβαση. Ποια είναι η ουσία του νοµοσχεδίου σας, αν
σας ρωτήσει κάποιος στον οποίο δεν έχετε λόγο να πείτε ψέµατα, αντίθετα µε εµάς και τον ελληνικό λαό;
Με τι θα αντικαταστήσετε τον λιγνίτη, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης; Η απάντηση ξέρετε ποια είναι; Είναι απλή: Θα τους
στέλνουµε τα σκουπίδια µας εκεί για καύση. Αυτή είναι η απάντησή σας. Θα τους στέλνουµε τα σκουπίδια µας από την Εκάλη,
από το Παλαιό Ψυχικό, από τη Βουλιαγµένη, από την Αθήνα, τη
Θεσσαλονίκη. Θα τους τα στέλνουµε για καύση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Στους ανθρώπους, στους οποίους συµπεριφερόµαστε σα
σκουπίδια, θα τους στέλνουµε τα σκουπίδια µας. Αυτή είναι η
ουσία σας. Δεν κρύβετε ότι πάτε για καύση σκουπιδιών. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα πίσω από τη σούπα των αρχικών SRF,
RDF, Recovered Fuel κ.λπ..
Πρόκειται για πρωτόγονη καύση. Αυτό θα κάνετε. Δεν είστε οι
µόνοι. Αυτό συµβαίνει και αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί
το «πράσινο» πλυντήριο, το οποίο ουσιαστικά περιτυλίγει σε ένα
ψευτοπράσινο περιτύλιγµα µια κατάµαυρη φαιά διαδικασία
εφαρµόζεται και αλλού, όπως στη Βαρκελώνη.
Οι συνοδοιπόροι µας, κινήµατα τα οποία διασυνδέονται µε το
ΜέΡΑ25, έχουν µακρά παράδοση στο να εναντιώνονται σε αυτήν
την καύση RDF από τη «LAFARGE», όπως γίνεται και µε τον
Βόλο.
Εσείς ούτε καν διασυνδέετε την παραγωγή τσιµέντου µε την
καύση σκουπιδιών. Πάτε να στήσετε νέες τσιµινιέρες καύσης
σκουπιδιών εκεί που δεν υπάρχει καν τσιµεντοβιοµηχανία, στην
περιοχή της Πτολεµαΐδας και της Μεγαλόπολης. Θα φέρετε
νέους καρκίνους. Υπήρχαν οι καρκίνοι από τον λιγνίτη, τώρα φέρνετε και νέες µορφές καρκίνου. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το λεγόµενο RDF, Refuse Derived Fuel, δεν είναι ποτέ καθαρό από
πλαστικά. Πηγαίνετε σε οποιονδήποτε ΧΥΤΑ να δείτε πώς γίνεται
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ο διαχωρισµός για αυτά τα πέλετ, τα οποία θα στέλνετε για RDF.
Πιάστε το στα χέρια σας και πείτε µου αν δεν είναι το περισσότερο κοµµάτι πλαστικό. Πλαστικά θα καίτε στην Πτολεµαΐδα,
πλαστικά θα καίτε στη Μεγαλόπολη. Πείστε µε ότι δεν είναι έτσι
χτίζοντας ένα τέτοιο εργοστάσιο καύσης αυτών των RDF στην
Εκάλη, στη Βουλιαγµένη, στο Παλαιό Φάληρο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Και δεν είναι µόνο ότι πλήττεται έτσι περιβαλλοντολογικά η περιοχή της Πτολεµαΐδας και της Μεγαλόπολης. Ολόκληρη η Ελλάδα πλήττεται όχι µόνο, επειδή αυτά τα αέρια διαχέονται χωρίς
κανέναν περιορισµό και χωρίς διακρίσεις, δεν είναι µόνο αυτό.
Είναι και το γεγονός ότι, δηµιουργώντας αυτήν τη διαδικασία ουσιαστικά µεταµοντέρνας καύσης των απορριµµάτων, καταργείτε
τα κίνητρα από τους δήµους ανά τη χώρα της πραγµατικής ανακύκλωσης και της πραγµατικής µείωσης των σκουπιδιών που παράγουµε. Αυτό θα είναι διαχρονικά το µεγαλύτερο κόστος για τη
χώρα πέραν του κόστους για την Πτολεµαΐδα και για τη Μεγαλόπολη.
Αν το σκεφτούµε, από τη δεκαετία του 1950 και µετά είχαµε
τη ΔΕΗ, µια δηµόσια επιχείρηση πανελλαδική, έτσι όπως έπρεπε
να είναι, σωστά την έφτιαξε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, δηµόσια, πανελλαδική, ολιστική να εµπεριέχει τόσο την παραγωγή
όσο και τη διανοµή, η οποία στο πλαίσιο της Πτολεµαΐδας και
της Μεγαλόπολης ουσιαστικά εξαγόρασε τη γη και απορρόφησε
τόσο τη φύση όσο και τους ανθρώπους µέσα στην κοιλιά της
ΔΕΗ. Και µετά ερχόµαστε µε τη νεοφιλελεύθερη στροφή του καπιταλισµού και αρχίζει η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, η κατάργηση
αυτού του ολιστικού συστήµατος τόσο από τις δικές σας κυβερνήσεις όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ µε τη διάσπαση της ΔΕΗ, µε τη
σταδιακή ιδιωτικοποίησή της.
Από τη µια µεριά ο ένας αντίκτυπος φαίνεται στους λογαριασµούς του ηλεκτρικού ρεύµατος. Για σκεφτείτε αυτό: Να είσαι
ένας άνθρωπος που ζει στην Πτολεµαΐδα, που ζει στη Μεγαλόπολη και ταυτόχρονα να του πατάς το κουµπί, να του κλείνεις τις
προδιαγραφές, να τους στέλνεις τα σκουπίδια να καίγονται εκεί
και να του ανεβαίνει και η τιµή του ρεύµατος. Τι χειρότερο µπορείς να κάνεις σε µια κοινότητα από αυτό;
Η αύξηση της τιµής του ρεύµατος έχει πολύ µεγάλη σηµασία
να συζητηθεί. Δεν θέλω να σπαταλήσω χρόνο για αυτό γιατί θέλω
να παραµείνω στα θέµατα της αποκατάστασης, αλλά ένα σχόλιο
δεν µπορώ να µην το κάνω. Επανειληµµένως έχω πει από αυτό
το Βήµα, οι Βουλευτές µας το έχουν πει, το ΜέΡΑ25 το έχουµε
κάνει παντιέρα, καταργήστε αυτό το κατάπτυστο, το ανορθολογικό χρηµατιστήριο ενέργειας, καταργήστε την οριακή τιµολόγηση, την τιµολόγηση σύµφωνα µε το οριακό κόστος και όχι µε
το µέσο κόστος.
Μαθαίνω ότι Πρωθυπουργός πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
πρότεινε την κατάργηση του οριακού κόστους και εισέπραξε ένα
τεράστιο Nein, όπως εισέπραξε όταν είχε ζητήσει µαζί µε τον
Πρόεδρο Μακρόν το ευρωοµόλογο. Αυτό αποδεικνύει τη θέση
µας ότι µόνο µε τη ρήξη µε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα
πράγµατα, που είναι καταστροφικά για την Ευρώπη, για τους
λαούς της Ευρώπης, για το περιβάλλον της Ευρώπης, µόνο
µέσω της ρήξης µπορούν να γίνουν οι αλλαγές που είναι απαραίτητες στον τόπο αυτόν, αλλά και στην Ευρώπη ολόκληρη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Πάει λοιπόν η δηµόσια επιχείρηση ηλεκτρισµού, η οποία θα
µπορούσε, αν είχε παραµείνει ολοκληρωµένη και όχι κατακερµατισµένη, να αποτελέσει έναν µοχλό για την πραγµατική πράσινη
µετάβαση της Πτολεµαΐδας, της Μεγαλόπολης ενταγµένες
αυτές οι περιοχές µέσα σε ένα ολιστικό σχέδιο πραγµατικής πράσινης µετάβασης προς τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, πανελλαδικά. Αλλά δεν υπάρχει αυτό, το διαλύσατε. Στη θέση αυτού
που ήταν κάποτε η ολιστική δηµόσια επιχείρηση ηλεκτρισµού
φέρνετε ένα καρτέλ κερδοσκοπίας, που στο όνοµα της πράσινης
µετάβασης κακοποιεί και δηλητηριάζει τόσο τις περιοχές, όπως
η Πτολεµαΐδα και η Μεγαλόπολη, όσο και γενικότερα η χώρα.
Και έρχοµαι τώρα, επειδή εµείς στο ΜέΡΑ25 δεν στεκόµαστε
ποτέ µόνο στην κριτική, σε µία συγκεκριµένη πρόταση τριών σηµείων για το τι θα έπρεπε να γίνει για την αποκατάσταση. Το
πρώτο µέρος το είπα ήδη, αλλά θα το πω άλλη µια φορά. Μεσο-
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πρόθεσµα, για να µη φύγουν όσοι έχουν αποµείνει στην Πτολεµαΐδα και στην Μεγαλόπολη, µοντέλο COVID lockdown. Γιατί
lockdown είναι αυτό που γίνεται και τώρα. Όταν κλείνεις τη µία
βιοµηχανία που υπάρχει ουσιαστικά εφαρµόζεις lockdown, shutdown, κλείσιµο, καραντίνα στην περιοχή. Τουλάχιστον χρησιµοποιήστε τα εργαλεία που φτιάξατε στο πλαίσιο της πανδηµίας
για να στηρίξετε όσες επιχειρήσεις έχουν µείνει εκεί, όσους εργαζόµενους έχουν µείνει άνεργοι σαν να είχαν κλειστεί µέσα στο
σπίτι τους µε lockdown από την Κυβέρνηση, γιατί αυτό ουσιαστικά έγινε.
Δεύτερον, νοµοθετήστε ότι δεν µπορεί να υπάρξει ποτέ νέα
µορφή εργοστασιακής παραγωγής του οτιδήποτε στην Πτολεµαΐδα και τη Μεγαλόπολη που δεν θα υπήρχε στην Αττική, δεν
θα υπήρχε στα βόρεια προάστια.
Και τρίτον -το πιο σηµαντικό- για να πάψει η εξάρτηση των κοινωνιών αυτών, των κοινοτήτων αυτών από τοξικές διαδικασίες µε
ηµεροµηνία λήξης, εφαρµογή ενός προγράµµατος πολυκαλλιέργειας, και θα σας δώσω ένα παράδειγµα. Μιλάτε για φωτοβολταϊκά, εισαγωγής φαντάζοµαι. Όλα θα τα φέρνουµε απ’ έξω, τα
οποία θα τα πάρετε, λέει, απ’ έξω, θα τα αγοράσετε από τη Γερµανία, από την Κίνα και θα τα βάλετε πάνω στην αγροτική γη, την
οποία δεν θα την αποκαταστήσετε.
Εµείς λέµε να αποκατασταθεί η γη και να δηµιουργηθούν µέσα
από συµπράξεις µε ξένες εταιρείες µονάδες παραγωγής φωτοβολταϊκών στην Πτολεµαΐδα. Όχι για να τοποθετηθούν στο χώµα
της Πτολεµαΐδας, αλλά για να τοποθετηθούν στις στέγες των πολυκατοικιών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Για το πράσινο υδρογόνο µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
όπου θα επιδοτηθούν από το Ταµείο Ανάκαµψης για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου στην περιοχή. Η περιοχή να γίνει ένα
παγκόσµιο παράδειγµα αποκατάστασης ορυχείων και γης µε
εταιρείες οι οποίες είτε παράγουν φωτοβολταϊκά, είτε παράγουν
τις τεχνολογίες του πράσινου υδρογόνου, είτε επιδίδονται στην
αποκατάσταση της γης και του νερού της περιοχής θα ανήκουν
συµµετοχικά στους κατοίκους της περιοχής. Μιλάµε για µία ενεργειακή συµµετοχική δηµοκρατία όχι µόνο για ενεργειακές κοινότητες, αλλά και για κοινότητες οι οποίες είναι συνιδιοκτήτες των
νέων εταιρικών µορφών, που µε την επιδότηση από το δηµόσιο
δηµιουργούνται σε αυτές περιοχές.
Δεσµεύοµαι ότι τον Γενάρη το ΜέΡΑ25 θα είναι στην Κοζάνη
για να καταθέσει συγκεκριµένο αναπτυξιακό περιφερειακό πρόγραµµα για τις περιοχές αυτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, σήµερα αντί για
έναν τρόπο να εκπληρώσουµε το χρέος µας στις κακοποιηµένες
αυτές περιοχές έχετε φέρει ένα φαιοκατάµαυρο νοµοσχέδιο σε
πράσινο περιτύλιγµα, που βασικά αυτό που κλείνει το µάτι και
λέει ο ένας στον άλλον -οι Βουλευτές που θα το ψηφίσετε- είναι
«εδώ τους σκοτώναµε τόσες δεκαετίες µε λιγνίτη στο SRF θα
κολλήσουµε; Ιδίως όταν οι φίλοι µας που θα έχουν αυτές τις εταιρείες που θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια καίγοντας σκουπίδια
έχουν τόσα χρήµατα να βγάλουν». Στον τζόγο, στην τσιµεντοποίηση, στο χρέος και στα funds, που είναι το βασικό οικονοµικό
µοντέλο της «Μητσοτάκης Α.Ε.», σήµερα έρχεστε να προσθέσετε
και την καύση σκουπιδιών. Είστε υπόδειγµα της ανάπτυξης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτης Φάµελλος.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, σε µια δύσκολη στιγµή της ελληνικής
κοινωνίας η οποία πλήττεται από την πανδηµία, είναι γεγονός ότι
πολλαπλασιάζεται η αβεβαιότητα. Και η αβεβαιότητα για πάρα
πολλούς λόγους πολλαπλασιάζεται και εξαιτίας των πολιτικών
της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται να
προστεθεί, αν θέλετε, στα µεγάλα ζητούµενα και στις µεγάλες
αναζητήσεις, όταν έχουµε την πανδηµία, ένα πολύ ακραίο κύµα
ακρίβειας, αλλά και τους κινδύνους κλιµατικής κρίσης, µιας και
η κοινωνία µας είναι αθωράκιστη απέναντι σε αυτά τα προβλήµατα.
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Σήµερα, δυστυχώς, λόγω της πανδηµίας θρηνούµε σχεδόν
εκατό νεκρούς κάθε µέρα. Είχαµε δυστυχώς, πολύ µεγάλο αποτύπωµα αρνητικό όλο τον Νοέµβριο και φαίνεται ότι αυτό θα συνεχιστεί για αρκετές εβδοµάδες από µια Κυβέρνηση, όµως, που
δεν ακούει τους επιστήµονες, που διαχειρίζεται λανθασµένα και
µε πολιτική στόχευση την πανδηµία.
Υπάρχουν αναπάντητα ερωτήµατα: Γιατί η Κυβέρνηση αρνήθηκε να ενισχύσει επαρκώς το Εθνικό Σύστηµα Υγείας; Γιατί οδηγούµαστε σε αναβολή χειρουργείων αλλά και επεµβάσεων από
τα νοσοκοµεία και ένα µονοθεµατικό ΕΣΥ; Γιατί δεν επιτάσσει
ιδιωτικές κλινικές; Γιατί απέτυχε να πείσει την κοινωνία για την
ανάγκη εµβολιασµού;
Η πραγµατικότητα είναι ότι είναι απαράδεκτο σήµερα η συζήτηση στην Ελλάδα να γίνεται για βαριά νοσούντες που είναι
εκτός µονάδας εντατικής θεραπείας, να έχουµε δυστυχώς, επτακόσια άτοµα στον κατάλογο των διασωληνωµένων και σίγουρα
εκατόν πενήντα εκτός µονάδων εντατικής θεραπείας. Και δυστυχώς, είναι απαράδεκτο η χώρα µας να βρίσκεται στις χειρότερες
θέσεις, σχεδόν σε διπλάσιο ποσοστό σε σχέση µε το µέσο όρο
της Ευρώπης και να θρηνούµε καθηµερινά απουσίες, τα καθηµερινά θύµατα της πανδηµίας.
Οι πολίτες σε αυτήν τη µεγάλη κρίση είναι µόνοι και µάλιστα,
τους επιρρίπτετε την ευθύνη, γιατί µιλάµε για ατοµική ευθύνη,
γιατί η πολιτεία λείπει. Το κάνετε αυτό, γιατί θέλετε να κρύψετε
τη δική σας ευθύνη, την ίδια ευθύνη που έχετε και για τα υπόλοιπα προβλήµατα, όπως το θέµα της ακρίβειας και της κρίσης
στην ενέργεια, γιατί σε µια πολύ δύσκολη στιγµή µε πολλούς περιορισµούς τα νοικοκυριά ζουν και µια ακραία κρίση ακρίβειας.
Έρχονται λογαριασµοί οι οποίοι δεν µπορούν να πληρωθούν από
τα νοικοκυριά.
Και ξέρετε, το πιο τραγικό είναι ότι έχετε πει ψέµατα για όλα
αυτά. Ο κ. Μητσοτάκης στην έκθεση µίλησε για 80% τουλάχιστον
κάλυψη των αυξήσεων σε όλους τους καταναλωτές. Αλήθεια, τα
9, 18 ή 39 ευρώ αντιστοιχούν στο 80% των αυξήσεων; Εµείς καταθέτουµε σήµερα παραδείγµατα, για να αποδείξουµε ακριβώς
το αντίθετο. Πρώτο παράδειγµα, νοικοκυριό σε Θεσσαλονίκη: κατανάλωση 16/10 µε 18/11, ρεύµα 56 ευρώ, αναπροσαρµογή 161
ευρώ. Δεύτερον, λογαριασµός επίσης από τη Θεσσαλονίκη:
ρεύµα 227 ευρώ, αναπροσαρµογή 211 ευρώ. Τρίτον, αρτοποιείο
στην Αθήνα: ρεύµα 770 ευρώ, επιβάρυνση 1186 ευρώ. Τέταρτον,
µανάβικο στον Άγιο Δηµήτριο: ρεύµα 1865 ευρώ, επιβάρυνση
1237 ευρώ.
Και θέλετε να µιλήσουµε λίγο για την περιοχή του Υπουργού
Ενέργειας; Αγροτικό ρεύµα στη Θεσσαλία, τετράµηνη κατανάλωση: ρεύµα –κρατηθείτε- 3947 ευρώ, επιβάρυνση 7603 ευρώ.
Είναι 2000 ευρώ επιπλέον κάθε µήνα για τους αγρότες. Είναι
προφανές ότι µιλάνε για ηλεκτροσόκ πλέον οι αγρότες σε εφηµερίδες της Θεσσαλίας.
Απέναντι σε αυτό το ράλι ακρίβειας η Κυβέρνηση µάς λέει ότι
είναι διεθνής κρίση. Πώς είναι διεθνή κρίση; Για ποιο λόγο τότε
η Ελλάδα ήταν πρώτη το Νοέµβριο στη χονδρεµπορική; Για ποιο
λόγο ήταν πρώτη και τον Αύγουστο στη χονδρεµπορική; Για ποιο
λόγο ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να αυξήσει τους λογαριασµούς
της ΔΕΗ το Σεπτέµβριο του 2019; Για ποιο λόγο επέτρεψε αισχροκέρδεια το 2020, όταν η ΔΕΗ πουλούσε τετραπλάσια στη
λιανική από τη χονδρική; Για ποιο λόγο ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Χατζηδάκης έλεγε ότι ο ανταγωνισµός θα
λύσει τα προβλήµατα, αλλά τελικά στην αγορά εξισορρόπησης
στον πρώτο µήνα χάθηκαν 100 εκατοµµύρια που πλήρωσαν οι
καταναλωτές; Το κόστος εξισορρόπησης στην ελληνική αγορά
είναι πολύ µεγαλύτερο από την Ευρώπη. Και αυτό δεν το λέει
µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Το λένε και οι βιοµήχανοι, το λένε και οι καταναλωτές.
Και ποιο είναι το πρόβληµα; Γιατί ακούµε τις ερωτήσεις του
ΜέΡΑ25. Ας απαντήσουµε, λοιπόν. Η ελληνική αγορά είναι χωρίς
ρύθµιση και χωρίς έλεγχο. Και αυτό το ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιπλέον, είναι ολιγοπωλιακή, γιατί η Κυβέρνηση κατήργησε τον
πλουραλισµό των ενεργειακών κοινοτήτων που νοµοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιπλέον, η αγορά δεν έχει µακροπρόθεσµα συµβόλαια.
Δεν έχει κανένα προθεσµιακό συµβόλαιο, που είναι η βάση της
ασφάλειας. Και αυτό το νοµοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν υλοποιείται
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σήµερα. Και ας συγκριθούµε: Το 2015-19 δεν υπήρχε ούτε ένα
ευρώ αύξησης των λογαριασµών. Αντίθετα, υπήρχε µείωση µεσοσταθµική 12% και διατηρήσαµε τον έλεγχο στους ενεργειακούς φορείς της χώρας. Και αυτό έλεγε και η πρόταση
Συντάγµατος του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία σας καλούµε τώρα να κρίνετε, γιατί αυτή είναι η δική µας θέση. Ο δηµόσιος έλεγχος και
στα δίκτυα νερού και στις ενεργειακές επιχειρήσεις.
Αλλά επειδή εµείς ξέρουµε ότι το πρόβληµα δεν είναι η συζήτηση στην Αριστερά, αλλά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήµερα,
ας επανέλθουµε. Πού βρίσκεται σήµερα η ενεργειακή αγορά; Καταθέτω, κύριε Πρόεδρε:150 εκατοµµύρια ευρώ τον µήνα πληρώνει η ελληνική βιοµηχανία εξαιτίας του κ. Μητσοτάκη και η
Ρυθµιστική Αρχή, η Επιτροπή Ανταγωνισµού κωφεύουν. Απαντάνε εγγράφως στις ερωτήσεις µας ότι τώρα θα κάνουν οµάδα
εργασίας. Κι ενώ η αγορά κυριολεκτικά φλέγεται, η Κυβέρνηση
ξεπουλάει και εκχωρεί την περιουσία της χώρας, την περιουσία
των Ελλήνων πολιτών και τα ενεργειακά εργαλεία: το ΔΕΔΔΗΕ,
τη ΔΕΠΑ τη διοίκηση στα «Ελληνικά Πετρέλαια».
Και ποια είναι, αλήθεια, η αποτίµηση του νέου µοντέλου; Τα
στοιχεία που έχουµε λένε για ένα διαφορικό κόστος, µεγαλύτερο
δηλαδή από την Ευρώπη, από το target model, 400 εκατοµµύρια
ευρώ σε ένα χρόνο. Κι ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται επισήµως -και το καταθέτουµε και αυτό, κύριε Πρόεδρε- στην έκθεση εποπτείας των Θεσµών να µας πει ότι οι τιµές ηλεκτρισµού
στην Ελλάδα είναι πάνω από το µέσο όρο της Ευρώπης για τα
νοικοκυριά, ότι η Ελλάδα εξαιτίας επιλογών της Κυβέρνησης
είναι εκτεθειµένη στο φυσικό αέριο και γι’ αυτό έχουµε το κύµα
ακρίβειας, ότι τα νοικοκυριά 8,5% πάνω από το µέσο όρο της Ευρώπης και δεν µπορούν να ζεσταθούν µε επάρκεια, η Κυβέρνηση
µάς λέει ότι φταίνε άλλοι παράγοντες έξω από αυτή. Καταθέτουµε, λοιπόν, το έγγραφο που οι ευρωπαϊκοί Θεσµοί λένε ότι
φταίει η Κυβέρνηση, γιατί οι λογαριασµοί που έρχονται στην Ελλάδα σε όλους τους καταναλωτές έχουν µία υπογραφή: Κυριάκος Μητσοτάκης.
Το αδιέξοδο αυτό ισχύει δυστυχώς και για τις λιγνιτικές περιοχές και σαφώς συνδέεται µε το κόστος ενέργειας. Μην ακούτε
αυτά που λέει ο κ. Γεωργιάδης. Γιατί; Μα, γιατί το σχέδιο απολιγνιτοποίησης Μητσοτάκη ήταν σχέδιο, για να δηµιουργηθούν
ιδιωτικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο. Δηλαδή, να κλείσουν οι λιγνίτες, όχι για να µπούνε ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας -που κι εδώ έχει δηµιουργήσει βραχυκύκλωµα
η Κυβέρνηση Μητσοτάκη µε τον νόµο Χατζηδάκη- αλλά για να
έχουµε ιδιωτικές µονάδες µε εισαγόµενο καύσιµο, χωρίς ασφάλεια δηλαδή ενεργειακή, µε κόστος άνθρακα γιατί είναι ορυκτό
και µάλιστα πανάκριβο.
Ας δούµε λιγάκι τι έγινε τους τελευταίους είκοσι επτά µήνες
στη δυτική Μακεδονία. Τι έγινε στη Μεγαλόπολη; Το µόνο που
έγινε εξαιτίας της Κυβέρνησης είναι κάρτες ανεργίας, χιλιάδες
κάρτες ανεργίας. Δηλαδή, σε όλη την Ελλάδα και οι λογαριασµοί
ρεύµατος και οι κάρτες ανεργίας στις λιγνιτικές περιοχές έχουν
µια υπογραφή: Κυριάκος Μητσοτάκης-Νέα Δηµοκρατία. Κι αυτά
είναι πραγµατικότητα, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι υποσχέσεις
και εξαγγελίες.
Τι απαντάτε στην ανησυχία για το χρονοδιάγραµµα της απολιγνιτοποίησης -το έβαλαν και όλοι οι δήµαρχοι- που δεν βγαίνει;
Τι απαντάτε για το ότι είπατε στην αρχή 2028, µετά 2023, µετά
δηλαδή 2025, µετά ξανά 2028; Ούτε αυτό δεν µπορείτε να τηρήσετε; Ο κ. Χατζηδάκης το Σεπτέµβρη του 2020 –και το καταθέτω
κι αυτό, κύριε Πρόεδρε- είχε ο ίδιος ανακοινώσει το κλείσιµο της
Μεγαλόπολης εγγράφως σε συνέντευξη Τύπου. Και τελικά τι
έγινε; Το 2021 ήρθε και ξαναπήρε µπρος τη Μεγαλόπολη, γιατί
είχαµε πρόβληµα επάρκειας. Μα, εσείς δεν είπατε ότι δουλεύουν
οι λιγνιτικές στο φουλ; Το είπε εδώ ο κ. Γεωργιάδης δύο φορές.
Καταθέτουµε, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έγγραφο του ΑΔΜΗΕ που
δείχνει ότι τον Οκτώβριο δεν δουλεύανε οι λιγνιτικές στο φουλ,
αλλά δούλευε το φυσικό αέριο στο φουλ. Και καταθέτω επίσης
και έγγραφο του κ. Σκρέκα που µας λέει -και το είπε στη συνέντευξη Τύπου- ότι από το φυσικό αέριο έχουµε κόστος 150 ευρώ,
ενώ από τις λιγνιτικές 110 µε 115.
Άρα, η Κυβέρνηση ούτε την απολιγνιτοποίηση προχωράει, που
έπρεπε, ούτε µε το κόστος ενέργειας κάνει κάτι προς όφελος
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των Ελλήνων πολιτών. Αυτή είναι η απόδειξη της δικής σας έλλειψης ενεργειακής στρατηγικής. Και πολύ φοβόµαστε ότι δεν
θα έχουµε ούτε απανθρακοποίηση ούτε από απολιγνιτοποίηση.
Θα έχουµε πολλά µπρος-πίσω. Το πρόβληµα είναι, όµως, ότι η
ζηµιά που δηµιουργείται στην ελληνική πολιτεία θα έχει ήδη γίνει.
Και η ζηµιά ποια είναι; Το πλιάτσικο που αυτήν την περίοδο εξελίσσεται στους ενεργειακούς φορείς. Και µάλιστα, θα έρθουν οι
ιδιώτες µε τις ηλεκτροπαραγωγικές µονάδες µε φυσικό αέριο και
θα ζητάνε στη συνέχεια και ενίσχυση και θα πληρώσουν οι πολίτες στη δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη και για δεύτερη
φορά τη µετάβαση. Η εισηγήτριά µας, η κ. Πέρκα, τα παρουσίασε πάρα πολύ αναλυτικά και τα ελλείµµατα στις δύο λιγνιτικές
περιοχές, αλλά και το κόστος. Πουλάτε, λοιπόν, τα ασηµικά, δεσµεύετε το φυσικό αέριο και οδηγείτε τις ελληνικές περιοχές σε
φτωχοποίηση.
Και είναι µήπως περιβαλλοντική η πολιτική αυτή; Ας το ξεκαθαρίσουµε. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει στην
ταξινοµία, στην επιλεξιµότητα δηλαδή, των επενδύσεων, να περιληφθεί η πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Στην Ελλάδα
προωθεί την καύση των απορριµµάτων και ταυτόχρονα, σκάνδαλα στην ανακύκλωση, γιατί οι πολίτες πλέον και οι δήµοι δεν
έχουν κάδους. Καταργεί και διασπά τον σχεδιασµό. Το κάνει και
σε αυτό το νοµοσχέδιο µε διάφορα ειδικά φωτογραφικά άρθρα,
ενώ έχει αναιρέσει ακόµα και την προστασία στις περιοχές
«NATURA 2000» και έχουµε καταδίκη πλέον από την Ευρώπη το
2000 για τις περιοχές «NATURA 2000», ενώ βραχυκυκλώνει ταυτόχρονα και τους δασικούς χάρτες και το Κτηµατολόγιο.
Δεν µπορείτε να απαντήσετε ούτε καν στα στοιχειώδη. Λένε οι
τοπικοί φορείς, θέλουµε συµµετοχή, να γνωρίζουµε τι θα γίνει
στην περιοχή µας. Δεν το φέρατε, θα το φέρετε µε νοµοτεχνικές
µας είπατε σήµερα. Δηλαδή, συρθήκατε σε µία αλλαγή, αλλά για
σκεφτείτε για ποιο λόγο η Κυβέρνηση δεν πρότεινε τη συµµετοχή
των τοπικών φορέων;
Πρώτα απ’ όλα γιατί δεν έχει κανένα σεβασµό στις ανάγκες
της δηµοκρατίας και του τοπικού πληθυσµού. Αλλά µήπως και
γιατί θέλει πίσω από κλειστές πόρτες, να συνεχίσει αναθέσεις
και συµβόλαια σε ηµέτερους και για αυτές τις περιοχές; Δηλαδή
πάνω στη φτωχοποίηση, στην αγωνία και στην ανεργία της δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, θέλετε να κάνετε κι άλλα
deals µε τους κολλητούς του Mαξίµου.
Αυτή πραγµατικά είναι η κατάσταση και νοµίζω την είπε και το
WWF στις επιτροπές στην ακρόαση. Δηµόσιες υπερεξουσίες
στον οργανισµό που προβλέπει η Κυβέρνηση, που κινδυνεύει να
καταστεί έρµαιο αδιαφάνειας, κακοδιοίκησης και σύγκρουσης
συµφερόντων. Αυτό κάνει η Κυβέρνηση και µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Ας ξεκαθαρίσουµε, όµως, κάποια πράγµατα. Η απολιγνιτοποίηση είναι απαραίτητη, αλλά είναι η απανθρακοποίηση απαραίτητη. Ξοδέψατε δύο χρόνια µε ωραίες λέξεις -είναι γεγονός και
πιθανά και ωραία power point- για να πείτε αυτή τη στιγµή ότι θα
ξεκινήσετε τη συζήτηση για το σύστηµα διακυβέρνησης, ενώ οι
πολίτες είναι ήδη άνεργοι -και αυτό δεν έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ.
Θα σας καταθέσω, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά ψέµατα από
τους Υπουργούς, δυστυχώς, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι απλά προχώρησε
-και θα πάρω και την δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε- αλλά
καταθέσαµε και ερώτηση, την οποία έχουν υπογράψει και η κ.
Πέρκα και η κ. Βέτα, στις 27 Σεπτεµβρίου του 2019, που σας λέµε
ό,τι έγινε στην περίοδο της διακυβέρνησης µέχρι και πρόταση
ειδικής οδηγίας είχαµε κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το
πρώτο Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης και µάλιστα αυτό τελικά οδήγησε στην πλατφόρµα «Coal Regions in Transition». Έτσι ήρθε η
Παγκόσµια Τράπεζα στη δυτική Μακεδονία, έτσι ξεκίνησαν οι µελέτες, επί ΣΥΡΙΖΑ έγιναν όλα αυτά και ιδρύθηκε πράγµατι το
πρώτο Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης -και θα το καταθέσω, κύριε
Πρόεδρε- µε περίσσευµα από τον λογαριασµό ΑΤΕ, που είχατε
χρεοκοπήσει τα προηγούµενα χρόνια.
Έχουµε εδώ δύο νόµους τον 4585/2018 και ταυτόχρονα
έχουµε τον 4569/2019 και την υπουργική απόφαση που περιείχε
-και θα τα καταθέσω, κύριε Πρόεδρε- τι ακριβώς προβλεπόταν
για να χρηµατοδοτήσει τη δυτική Μακεδονία. Και τι έγινε; Δυστυ-
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χώς, θα καταθέσω, κύριε Πρόεδρε, επίσης την πρόσκληση υποβολής χρηµατοδοτήσεων που έβγαλε αυτή η Κυβέρνηση και
προσέξτε τις ηµεροµηνίες. Στις 22 Σεπτεµβρίου του 2021 προκήρυξε ένα µέτρο που γράφει µέσα ότι είναι οι πόροι του 2018.
Ήταν εξασφαλισµένοι οι πόροι από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους προκηρύξατε µετά από δύο χρόνια; Αυτό είναι η ντροπή για τη δυτική
Μακεδονία, αυτό είναι ντροπή για τη Μεγαλόπολη.
Εµείς, όµως, έχουµε προτάσεις και τις προτάσεις µας καταθέσαµε δηµόσια. Ο Αλέξης Τσίπρας την προηγούµενη εβδοµάδα
ήταν εκεί µε τις συναδέλφους µου από τη δυτική Μακεδονία και
τα είπε ξεκάθαρα. Ποια είναι η διαφορά µας; Εµείς πιστεύουµε
σε µια πολιτεία η οποία θα είναι ισχυρή και θα εγγυηθεί τη µετάβαση για όλους τους πολίτες, για να µην µείνει κανείς πίσω.
Εσείς πιστεύετε σε µια κοινωνία και µια πολιτεία που θα είναι
αδύναµη, για να κάνουν πλιάτσικο οι κολλητοί σας.
Οι λιγνιτικές περιοχές και µπορούν και πρέπει να αποτελέσουν
πρότυπα δίκαιης ανάπτυξης. Και πρέπει η πολιτεία να δώσει σε
αυτές τις περιοχές, το ακαθάριστο προϊόν και τις θέσεις εργασίας που τους στερεί η διαδικασία της απανθρακοποίησης. Γι’
αυτό και καταθέσαµε την πρόταση της ρήτρας µηδενικού αναπτυξιακού και κοινωνικού ελλείµµατος για τη δυτική Μακεδονία
και τη Μεγαλόπολη.
Τι σηµαίνει αυτό; Κάτι που δεν θέλετε. Θέλει δηµόσιες επενδύσεις ισχυρές, θέλει εισόδηµα έκτακτης ανάγκης για όσους το
χρειάζονται. Θέλει στήριξη όλων των επιχειρήσεων και των µικροµεσαίων στην περιοχή. Γιατί πρέπει και να στηριχθεί η επιχειρηµατικότητα και να προσελκυστεί και άλλη επιχειρηµατικότητα
και όχι µόνο για κάποιους µεγάλους. Θέλει και χωρικό σχεδιασµό, ο οποίος θα γίνει για περιοχές εγκατάστασης νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, κάτι που δεν µπορεί να γίνει φυσικά
όταν κλείνουν πανεπιστηµιακά τµήµατα στη δυτική Μακεδονία.
Η νέα επιχειρηµατικότητα πρέπει να έχει κίνητρα αλλά πρέπει να
έχει και κριτήρια τις θέσεις εργασίας, το περιβαλλοντικό αποτύπωµα, το κλιµατικό αποτύπωµα.
Γι’ αυτό και προτείναµε, πρώτο άξονα, την αποκατάσταση των
εδαφών µε νέες χρήσεις γης και την επανααπόδοση των εδαφών
αυτών στην τοπική κοινωνία, όχι µέσω ενός αδιαφανούς πλαισίου
που βολεύει µόνο πιθανά τη ΔΕΗ, που τώρα την ιδιωτικοποιείτε,
γι’ αυτό κάνετε χατίρια ακόµη και πάνω στην εκχώρηση, αλλά µε
τη δηµιουργία και πρωτογενούς τοµέα και θέσεων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, που θα είναι και οι δήµοι µέσα συµµέτοχοι
σε αυτή τη διαχείριση. Γιατί θέλουµε και πρωτογενή τοµέα αλλά
και κεντρικό ρόλο στην περιοχή και στην αυτοδιοίκηση.
Δεύτερος άξονας είναι η στήριξη των ανέργων και η καταπολέµηση της απειλής του κοινωνικού αποκλεισµού. Πώς θα γίνει
αυτό; Σας το προτείνουµε. Με πάγωµα των χρεών σε όσους
έχουν επενδύσει και µε εισόδηµα έκτακτης ανάγκης.
Ο τρίτος άξονας είναι οι νέες επενδύσεις µε ειδικό καθεστώς
κρατικών ενισχύσεων, διότι εµείς υποβάλαµε όλοι οι Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ, ειδική τροπολογία για ειδικό κεφάλαιο στον αναπτυξιακό νόµο και δεν το ψηφίσατε και ήµασταν εδώ. Άρα, θέλουµε
ειδικό αναπτυξιακό νόµο και κάλυψη του ασφαλιστικού και εργατικού κόστους και κίνητρα.
Τέταρτος άξονας, χρειαζόµαστε ένα Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων, που να ασχολείται µε θέµατα όπως η παιδεία, η
υγεία, οι υποδοµές του πολιτισµού αλλά και οδικές διασυνδέσεις
στην ηλεκτροκίνηση.
Πέµπτος άξονας, ένα καθολικό «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Η περιοχή
θέλουµε να είναι πρωτοπόρα στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», να έχουµε
ένα πρόγραµµα στήριξης από την πολιτεία καθολικό, για όλες
τις κατοικίες, για όλη την επαγγελµατική στέγη αλλά και για τα
δηµόσια κτήρια που εδώ και δύο χρόνια δεν έχετε κάνει ακόµα
τίποτα σε όλη την Ελλάδα για το πρόγραµµα «ΗΛΕΚΤΡΑ» που
σας παραδώσαµε.
Έκτος άξονας, ενεργειακές κοινότητες και στη δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη, έτσι ώστε να γίνουν οι περιοχές
αυτές µία κυψέλη κοινοτήτων ενεργειακών, έτσι ώστε τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, οι αγρότες να στηριχθούν µε αυτοπαραγωγή αυτοκατανάλωση κάτι που είναι και η προγραµµατική µας
δέσµευση ώστε το 50% των νέων αδειών να βγαίνουν από αυτοπαραγωγή, κατανάλωση και κοινότητες.
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Θέλουµε οι λιγνιτικές περιοχές να είναι ο πιλότος για αυτήν τη
µεγάλη αλλαγή. Οι καταναλωτές έτσι να καλύπτουν τις ανάγκες
τους, να έχουν χαµηλότερο κόστος, να έχουµε, όµως και συµφωνία για τις χωροθετήσεις, που δεν έχουµε σήµερα και να
έχουµε εργαλεία χρηµατοδότησης, γιατί εδώ και δύο χρόνια
έχετε παγώσει τις ενεργειακές κοινότητες και την προτεραιότητα
σύνδεσης στο δίκτυο.
Δυστυχώς, η Κυβέρνηση θυµήθηκε ξαφνικά τις ενεργειακές
κοινότητες τώρα που δύο χρόνια τις έχει παγωµένες. Θεωρώ ότι
είναι ντροπή και υποκρισία να έρχεται και να ανακοινώνει τώρα
µέτρα για τις ενεργειακές κοινότητες στη δυτική Μακεδονία και
να µας λέει η γενική γραµµατέας -και θα το καταθέσω, κύριε
Πρόεδρε- ότι επειδή είναι αντιληπτό πως αιτήσεις για έργα ΑΠΕ
είναι πάρα πολλές έως υπερβολικές, λέει η κ. Σδούκου, ότι ούτε
η Κυβέρνηση αλλά ούτε εσείς θα θέλετε να γεµίσει ο τόπος φωτοβολταϊκά. Δηλαδή, το επιτρέψετε και τώρα έρχεστε να παραπονιέστε γι’ αυτά που έχετε κάνει εσείς;
Μήπως, όµως, πάνε καλύτερα οι υπόλοιποι τοµείς; Όχι βέβαια,
ούτε η επιχειρηµατικότητα. Για ποιο λόγο; Για το λόγο αυτό προτείνουµε τον έβδοµο άξονα. Το περιβαλλοντικό τιµολόγιο ενέργειας και σε επιχειρήσεις. Ξεκινήσαµε για όλη την κατανάλωση
στα νοικοκυριά επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μας ρωτάτε τι κάναµε.
Το κάναµε αυτό, ήταν δέσµευσή µας, αλλά δεν το επεκτείνετε
στις επιχειρήσεις που το προτείνουµε. Κι αυτό είναι ένα ακόµα
µέτρο που µπορεί να βοηθήσει την επιχειρηµατικότητα, ώστε να
έχουµε χαµηλότερο κόστος ενέργειας στην παραγωγή.
Γίνεται κάτι από όλα αυτά; Όχι, κυρίες και κύριοι βουλευτές,
και γι’ αυτό είµαστε ανήσυχοι. Διότι πέρα από την ανησυχία των
περιοχών αυτών διαπιστώνουµε να έχουν µεγάλες καθυστερήσεις οι πληρωµές σε όλο το ΕΣΠΑ. Οι καταγγελίες λένε ότι ένα
δισεκατοµµύριο καθυστερεί σε πληρωµές -τα είπε νοµίζω ο κ.
Χαρίτσης χθες σε επίκαιρη- και σε εργολήπτες και σε πληγέντες
από την πανδηµία µέτρα, δηλαδή τα οποία προκηρύξατε δεν
πληρώνονται. Και αυτό είναι ένα δισεκατοµµύριο που λείπει από
την αγορά εν όψει Χριστουγέννων, ενώ ταυτόχρονα διαπιστώνουµε ότι δεν πιάνετε κανένα στόχο για το Ταµείο Ανάκαµψης.
Δεν θα πιάσετε κανένα στόχο για το Ταµείο Ανάκαµψης, δυστυχώς ούτε για το 2022. Θα γίνει το Ταµείο Ανάκαµψης η χαµένη
ευκαιρία της Ελλάδας.
Αυτό κάνει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και για όλα αυτά εµείς
θέλουµε απαντήσεις και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Το σύστηµα διακυβέρνησης που κατέθεσε σήµερα η Νέα Δηµοκρατία,
έχει καταρριφθεί και από την κ. Πέρκα και από όλους τους υπόλοιπους εισηγητές, αλλά και από τους φορείς που καλέσαµε. Το
µείζον έλλειµµα, όµως, στην περιοχή είναι το έλλειµµα του αναπτυξιακού σχεδίου που εµείς ήρθαµε στην περιοχή και κάναµε
διαβούλευση και ήσασταν εκεί κύριε Αµανατίδη, τον Ιούνιο του
2018, έτσι ώστε τον Οκτώβριο να βγει όλο το θεσµικό πλαίσιο
µετά από διαβούλευση που κάναµε µαζί µε τους φορείς και όχι
µε µατ, χηµικά και µαύρες σηµαίες. Δίπλα στην κοινωνία το κάναµε και λύναµε προβλήµατα τότε.
Το µόνο που προσπαθεί να κάνει η Συµπολίτευση και η Κυβέρνηση είναι να ρίξει τις ευθύνες στο ΣΥΡΙΖΑ. Λες και ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι υπεύθυνος για την εξαγγελία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε. Έχετε εξαντλήσει και την δευτερολογία σας.
Σας παρακαλώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: …γι’ αυτή την κούφια, προσχηµατική
και χωρίς σχέδιο εξαγγελία του κ. Μητσοτάκη στον ΟΗΕ.
Γιατί, όµως, άραγε τα ρίχνετε όλα στο ΣΥΡΙΖΑ; Θέλετε προφανώς να κρύψετε τις ευθύνες σας. Θέλετε να ξεχνάει ο κόσµος
ότι είστε δυόµισι χρόνια Κυβέρνηση και είστε υπεύθυνοι για όλα
αυτά που ζούµε. Μεγάλη αλήθεια αυτή. Όπως και όποτε αν λήξει
η θητεία σας µε οποιοδήποτε τρόπο, να είστε σίγουροι ότι ο ελληνικός λαός θα θέλει να ξεχάσει γρήγορα την καταστροφική περίοδο διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί είστε µια
καταστροφική Κυβέρνηση για τη χώρα. Κι αυτό το ζουν οι λιγνιτικές περιοχές, το ζουν όλοι οι άνθρωποι µε µεγάλη αγωνία, δυστυχώς, και µεγάλη ανεργία. Σε αυτά δεν δώσατε απαντήσεις.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος, κατα-
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θέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας από την Νέα Δηµοκρατία. Να κάνουµε έναν προγραµµατισµό. Αµέσως µετά θα
µιλήσει η κ. Καλλιόπη Βέττα από τον ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Καφαντάρη θα
πρέπει να µιλήσει γιατί θα πρέπει να πάει στην επιτροπή. Και αµέσως µετά, κύριε Χήτα, θα µιλήσετε.
Ελάτε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από τις οµιλίες αλληλοδιαδόχως τεσσάρων Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, τριών Υπουργών και ενός
Προέδρου κόµµατος επανέρχεται µετά από πολλή ώρα ο κατάλογος των οµιλητών Βουλευτών.
Θέλω να ξεκινήσω, όπως ο προλαλήσας Υπουργός Ανάπτυξης
και γιατί το κρίνω αναγκαίο, αλλά κυρίως, γιατί η ιστορία έχει
γράψει το Σεπτέµβριο του 2019 από το Βήµα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την απόφασή του, την απόφαση
της Ελλάδος να συνδράµει µε όλες της τις δυνάµεις στη µείωση
των ρύπων έως 55% έως το 2030. Μια απόφαση η οποία για να
γίνει πράξη σαν µεγαλόπνοο σχέδιο έπρεπε να γίνει ενσωµάτωση
µε το εθνικό σχέδιο της ενέργειας και κλίµατος της πλήρους
απολιγνιτοποίησης της χώρας έως το 2028, γιατί ο λιγνίτης είναι
στη χρήση του και ρυπογόνος και ακριβός. Ένα µεγάλο, ένα
στρατηγικό σχέδιο που προκάλεσε σε κάποιους αµφιβολίες σε
άλλους αµφισβητήσεις. Κάποιοι µίλησαν για βιασύνη, αλλά αποδεικνύεται µέρα µε τη µέρα αυτά τα δύο χρόνια µε τη πολύ και
σοβαρή δουλειά που έγινε ότι ήταν και µελετηµένο σχέδιο και
στοχευµένο και κυρίως, δικαιωµένο γιατί η Ελλάδα θέλει να είναι
στην πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι το 2050 να
έχουµε κλιµατική ουδετερότητα µε κυκλική οικονοµία µέσα από
εθνικά σχέδια δίκαιης µετάβασης. Πετυχαίνει η Ελλάδα να είναι
πρωτοπόρα. Πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί καταφέραµε
να είµαστε η πρώτη χώρα που έχουµε εθνικό σχέδιο για τη δίκαιη
αναπτυξιακή µετάβαση. Γι’ αυτό και είµαστε πρώτοι στο να πάρουµε βοήθεια και στήριξη από τον ευρωπαϊκό µηχανισµό της
δίκαιης µετάβασης, κάτι που επιδιώκουν τώρα για να ακολουθήσουν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι εξασφαλίσαµε σχεδόν η βοήθεια να είναι 900 ευρώ ανά κάτοικο των
περιοχών στις οποίες θα γίνει η µετάβαση.
Πρέπει να τονίσω από την αρχή ότι θεωρούµε ότι σε αυτήν την
προσπάθεια στρατηγικός θα είναι ο ρόλος του Πανεπιστηµίου
της Δυτικής Μακεδονίας µε επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού στην πράσινη επιχειρηµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρούµε ότι η απολιγνιτοποίηση αποτελεί το ισχυρό αντίδοτο στην κλιµατική κρίση. Προκειµένου να τα πετύχουµε όλα αυτά, υπάρχουν διάφορα εργαλεία,
διάφορες δοµές τις οποίες λειτουργούµε. Η πρώτη σηµαντική
δοµή είναι η ειδική υπηρεσία της δίκαιης αναπτυξιακής µετάβασης και µιας και ο αξιότιµος Πρόεδρος του ΜέΡΑ25 αναγνώρισε
ότι ο αείµνηστος εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραµανλής ήταν
αυτός ο οποίος συνέβαλε στον εξηλεκτρισµό της χώρας εδώ και
εξήντα χρόνια, φτιάχνοντας τη δηµόσια επιχείρηση ηλεκτρισµού,
θέλω να πω ότι η βασική δοµή του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής
µετάβασης είναι αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία.
Επαναλαµβάνω η ειδική υπηρεσία του ΔΑΜ είναι αυτοτελής
δηµόσια υπηρεσία, η οποία θα ελέγχει τις επιτροπές της αξιολόγησης των έργων του ΔΑΜ, αυτών που γίνονται εντός των εδαφικών σχεδίων της δίκαιης µετάβασης.
Δεύτερον, συστήνουµε το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,
τη «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», της οποίας κύριο στόχο αποτελεί η αναβάθµιση και αξιοποίηση των εδαφών των ζωνών της απολιγνιτοποίησης. Αυτή η µετάβαση θα αποκτήσει την κυριότητα των
εκτάσεων και θα ασχολείται µε την προσέλκυση, αξιολόγηση και
υποστήριξη των επενδύσεων.
Μεγάλη µέριµνα λαµβάνουµε για την επιτάχυνση των έργων
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της συµπαραγωγής ηλεκτρι-
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σµού και θέρµανσης υψηλής απόδοσης. Επειδή πιστεύουµε στον
ρόλο της αυτοδιοίκησης του Α’ και Β’ βαθµού, γι’ αυτό και συστήνουµε τη Διαδηµοτική Επιχείρηση Τηλεθέρµανσης, για να
διαχειριστεί τα ζητήµατα που προκύπτουν από τη µετάβαση.
Ο Υπουργός που θα εποπτεύει µαζί µε τη «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.»
θα υλοποιεί τα εδαφικά πολεοδοµικά σχέδια εντός των ζωνών
της απολιγνιτοποίησης. Ο Υπουργός έχει την αρµοδιότητα να εγκρίνει εύκολα επενδύσεις πάνω από 50.000 ευρώ σε περιοχές µε
χαµηλό αποτύπωµα περιβαλλοντικό και ανθρακικό.
Η χρηµατοδότηση είναι διασφαλισµένη από πολλές πηγές, κυρίως από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Δίκαιης Μετάβασης στον
οποίο θα υπάρξει το Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης που µέσα στο
ταµείο υπάρχει ειδικό πρόγραµµα ΕΣΠΑ Δίκαιης Μετάβασης από
το 2021 µέχρι το 2027 από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
από το Ταµείο Ανάκαµψης, από το Πράσινο Ταµείο και από ένα
καθεστώς Invest European Union που ασχολείται, κυρίως, µε την
προσέλκυση των ιδιωτικών κεφαλαίων.
Επειδή µας ενδιαφέρει και η µετάβαση να είναι οµαλή, αλλά
και η µετέπειτα περίοδος γι’ αυτό το κράτος θα είναι αρωγός και
συνοδοιπόρος για τα προβλήµατα που απασχολούν τις τοπικές
κοινωνίες που είναι η ανεργία, η θέρµανση, το κόστος της ενέργειας. Σύντοµα έρχεται –είναι στη διαβούλευση- νέος αναπτυξιακός νόµος ο οποίος θέλει να έχει σαν στόχο µια Ελλάδα µε
ισχυρή ανάπτυξη. Εκεί προβλέπονται και κρατικές ενισχύσεις και
κίνητρα για φορολογικές απαλλαγές και επιδοτήσεις. Επειδή θέλουµε να είναι ταχεία η αδειοδότηση όλων αυτών των έργων, γι’
αυτό και προβλέπουµε να γίνεται όπως µε τις στρατηγικές επενδύσεις για έργα πάνω από 5 εκατοµµύρια ευρώ σε περιοχές ΔΑΜ
θα είναι πολύ γρήγορες οι διαδικασίες. Η Κυβέρνησή µας µε την
προσπάθειά της, µε τη µεθοδικότητά της, εξασφαλίζει πάνω από
7 δισεκατοµµύρια, έτσι ώστε να πετύχουµε η µετάβαση να είναι
δίκαιη για όλους.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, να εστιάσω λίγο στη δυτική Μακεδονία,
η οποία ξέρουµε πολύ καλά ότι για εξήντα ολόκληρα χρόνια σαν
ενιαία Περιφέρεια ήταν η ατµοµηχανή της παραγωγής της ενέργειας της χώρας. Αυτό είχε ένα κόστος. Επειδή εθεωρείτο ότι
έχει υψηλό ΑΕΠ, κάποιες περιοχές που δεν ωφελούνταν από το
λιγνίτη, από την εξόρυξη και την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, στερούνταν πόρους, όπως η Καστοριά και τα Γρεβενά. Γι’
αυτό και δώσαµε µεγάλη προσπάθεια στο να υπάρχει µια αναλογική ποσόστωση σε αυτή τη διαδικασία και η Κυβέρνηση µε το
ΣΔΑΜ και µε αυτά που έχουµε πάρει µέχρι τώρα, όπως για τους
νέους αγρότες που διπλασιάσαµε τα ποσά 35.000, 40.000 χιλιάδες ευρώ, µε την εκταµίευση του 70% να γίνεται από τους πρώτους έξι-επτά µήνες εφόσον κατατεθεί το επιχειρησιακό σχέδιο,
µε προγράµµατα του ΟΑΕΔ που δίνουν οικονοµική ανάσα και µε
προγράµµατα που έρχονται και θα συµβάλουν πραγµατικά στην
οικονοµική ανάταση.
Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ για τις δεσµεύσεις και διαβεβαιώσεις τις έµπρακτες που έδωσαν και ο επικεφαλής του Προγράµµατος Δίκαιης Μετάβασης, ο πρώην
Υπουργός και καταξιωµένος ανώτατος τεχνοκράτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κ. Κωστής Μουσουρούλης, αλλά και οι αρµόδιοι Υπουργοί, µε τελευταίο κύριο ενασχολούµενο τον
Αναπληρωτή Υπουργό τον κ. Παπαθανάση που όλοι αυτοί µε την
παρουσία και ό,τι συµβολίζει αυτό του Πρωθυπουργού, διαβεβαίωσαν ότι η δυτική Μακεδονία θα έχει περισσότερα κίνητρα
εµφανώς από όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδος στα
προγράµµατα και τις επενδύσεις που δίνουν από τώρα και πέρα.
Και όσον αφορά την εντός της περιφέρειας τακτική και πολιτική,
η Κοζάνη και η Φλώρινα θα έχουν ένα µικρό σκαλοπάτι περισσότερο από την Καστοριά και τα Γρεβενά, έτσι ώστε τελικά να συγκλίνουµε ενιαία σαν Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το 2030 σε
µια Ελλάδα µε περισσότερη πράσινη ενέργεια, µε περισσότερη
κυκλική οικονοµία, πιο οικολογική και πιο ανθρώπινη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Παρακαλώ, όλους τους οµιλητές να τηρούν τον χρόνο γιατί ο
κατάλογος είναι µεγάλος και ακόµη δεν έχουν µιλήσει οι Κοινο-
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βουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Καλλιόπη Βέττα από τον ΣΥΡΙΖΑ και
αµέσως µετά η κ. Καφαντάρη.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο αποτελεί µια ευκαιρία να κάνουµε µια σύντοµη ανασκόπηση για τα
πεπραγµένα της Κυβέρνησης στον τοµέα της απολιγνιτοποίησης.
Θα πω προκαταβολικά ότι το γενικό συµπέρασµα, όπως αποτυπώνεται από όλους τους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες,
είναι αποκαρδιωτικό.
Η ανεργία συνεχώς αυξάνεται στις πληττόµενες περιοχές.
Υπάρχει έλλειψη ικανής και εξασφαλισµένης χρηµατοδότησης,
διότι το πραγµατικό ποσό είναι 1,6 δισεκατοµµύριο συν 300 εκατοµµύρια για την αποκατάσταση εδαφών από το Ταµείο Ανάκαµψης. Τα υπόλοιπα για την προσέλκυση και τη µόχλευση ιδιωτικών
κεφαλαίων είναι ευχολόγια.
Επίσης, υπάρχει ανησυχία για την επάρκεια και την ενεργειακή
αυτονοµία. Η περιβαλλοντολογική ισορροπία, οι αποκαταστάσεις
εδαφών ή οι µετεγκαταστάσεις οικισµών, το µέλλον της Πτολεµαΐδας 5, οι τηλεθερµάνσεις είναι τα βασικά πεδία που εξετάζει
η Κυβέρνηση εδώ και δυόµισι χρόνια και έχει µείνει µετεξεταστέα.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο δε, είναι µια ξεκάθαρη οµολογία αποτυχίας. Είναι το επιστέγασµα και η κορωνίδα της αδράνειας, της
ολιγωρίας, της αδιαφάνειας, της έλλειψης διαβούλευσης και
συµµετοχικότητας που χαρακτηρίζει τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, όπως εξάλλου ανέφεραν και οι θεσµικοί και αυτοδιοικητικοί φορείς οι οποίοι κλήθηκαν στην Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου.
Επί της ουσίας ψηφίζουµε σήµερα µια δοµή για την απολιγνιτοποίηση, που στην καλύτερη των περιπτώσεων θα στελεχωθεί
πλήρως έως την άνοιξη του 2022, µε αντικείµενο να εξετάσει, να
προωθήσει, να ελέγξει προτάσεις και µέτρα που θα ανακουφίσουν τις λιγνιτικές περιοχές για µια διαδικασία που θα έχει ολοκληρωθεί το 2023. Μέχρι να καταλάβουν οι υπηρεσιακοί και οι
πολυπληθείς, που είναι και πολυπληθείς και καλοπληρωµένοι, και
για µια ακόµη φορά εξωτερικοί συνεργάτες και µετακλητοί ποιο
είναι το αντικείµενό τους, σε ποιες περιοχές εφαρµόζεται, ποια
είναι τα πρόσωπα και οι δοµές µε τις οποίες πρέπει να συνεννοηθούν, θα έχει τελειώσει επί της ουσίας η απολιγνιτοποίηση, χωρίς
να υπάρξει ούτε µία ουσιαστική, ευεργετική πρωτοβουλία για
τους κατοίκους της δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.
Παράλληλα, επί των διατάξεων του νοµοσχεδίου προάγεται η
πολυαρχία, η συγκεντρωτικότητα, όπως και ο υδροκέφαλος και
γραφειοκρατικός χαρακτήρας του εγχειρήµατος. Συνοπτικά θα
αναφέρω τα εξής: Το µοντέλο διακυβέρνησης δεν πληροί τις
προϋποθέσεις του Κανονισµού για το Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης, τον κανονισµό κοινών διατάξεων των ταµείων, της εργαλειοθήκης της διακυβέρνησης της µετάβασης για το σχεδιασµό
δοµών διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και
τις υποδείξεις της Παγκόσµιας Τράπεζας στον οδικό χάρτη για
τη µετάβαση της δυτικής Μακεδονίας στη µεταλιγνιτική εποχή.
Συγχρόνως, δεν προβλέπεται περιφερειακή διάσταση του µοντέλου, καθώς υπάρχει παντελής απουσία των τοπικών φορέων,
άρθρα 3, 10, 14, 15, 24. Η µετάβαση γίνεται από την Αθήνα. Και
εδώ θα συµφωνήσω µε έναν συνάδελφο που ανέφερε ότι οι πρώτες θέσεις εργασίας που γίνονται από την Κυβέρνηση για την απολιγνιτοποίηση είναι στην πρωτεύουσα της χώρας. Μάλιστα, είναι
πολλές αρκετές οι διευθυντικές θέσεις µε υψηλούς µισθούς, ειδικά µισθολόγια και µπόνους, ενώ γεγονός ενδεικτικό είναι ότι δεν
υπάρχει καµµία αναφορά, καµµία ειδική µοριοδότηση των λιγνιτικών περιοχών για τις προσλήψεις των εργαζοµένων.
Τέλος, δύο ακόµη σηµεία αξίζει να επισηµανθούν. Με τα
άρθρα 15, 17, 20, 27, 28 και 29 η ΔΕΗ απεγκλωβίζεται από την
αποκατάσταση των εδαφών, χωρίς πλέον υποχρεώσεις, ενώ διευκολύνεται στις επενδύσεις ΑΠΕ. Με το άρθρο 17 δε, αλλά και
µε άλλες διατάξεις θεσπίζεται η απόσυρση του Υπουργείου Περιβάλλοντος από τις συµβάσεις για τις χρήσεις γης και τη µεταβίβαση εδαφών, όπως και από τις γνωµοδοτικές επιτροπές.
Δηλαδή, η περιβαλλοντολογική διάσταση και προστασία εκλείπει

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΒ’ - 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

εντελώς, ενώ η κεκτηµένη γνώση και εµπειρία των υπηρεσιακών
στελεχών του ΥΠΕΝ µπαίνει στο περιθώριο.
Ελπίζουµε, τουλάχιστον, να µην υποκρύπτεται κάποια άλλη
σκοπιµότητα γι’ αυτή την απόφαση και να ξέρετε ότι θα το παρακολουθούµε αυτό.
Οι ελάχιστοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας ειδικά από τις
λιγνιτικές περιοχές που ήρθαν στις επιτροπές υπερασπίστηκαν
το νοµοσχέδιο, κάνοντας επαναλαµβανόµενη αναφορά στο σχέδιο που υπάρχει µετά το 2019 για περιβαλλοντικό προφίλ, επίσης
για δισεκατοµµύρια χρηµάτων κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μια σύντοµη εξέταση και ανασκευή χρειάζεται, όχι για τους
κατοίκους της δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης -αυτοί
τα ξέρουν και ξέρουν πολύ καλά τι σχέδιο προορίζει η Κυβέρνηση για αυτούς-, αλλά για αυτούς που δεν γνωρίζουν τι ισχύει.
Κατηγορηθήκαµε ότι δεν είχαµε σχέδιο για την απολιγνιτοποίηση, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη από το 2017-2018, χωρίς το ασφυκτικό
αυτό χρονικό χρονοδιάγραµµα, έπειτα από διαβούλευση µε την
περιοχή, προέβη στη δηµιουργία πανευρωπαϊκά του πρώτου
Πράσινου Ταµείου, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε µε τα δικαιώµατα
των ρύπων µε αρχικό ποσό 60 εκατοµµυρίων ευρώ. Ειρήσθω εν
παρόδω, πέρυσι, µέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, ο κ. Χατζηδάκης κρυφά µε τροπολογία έκοψε αυτά τα χρήµατα για να
καλύψει κενά που ο ίδιος δηµιούργησε, ενώ ο κ. Σκρέκας επανέφερε εν µέρει το ποσοστό της χρηµατοδότησης στο 4,5% από
6% που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτά είναι τα µοναδικά χρήµατα που έρχονται σταδιακά ή που
θα έρθουν σταδιακά στην περιοχή αυτή την ώρα που µιλάµε, που
τα θυµήθηκε η Νέα Δηµοκρατία, η Κυβέρνηση, µε την έλευση
του Πρωθυπουργού στην Κοζάνη, ο οποίος πρέπει να σηµειώσουµε ότι ήρθε για πρώτη φορά.
Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ΣΕΚ το 2018, το οποίο εγκρίθηκε
µετ’ επαίνων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδοµένων των συνθηκών που επικρατούσαν τότε. Έπειτα, ήρθε η Νέα Δηµοκρατία
που εξήγγειλε µονοµερώς την απολιγνιτοποίηση για να εξυπηρετήσει συµφέροντα στο φυσικό αέριο, που να υπογραµµίσουµε
ότι είναι ορυκτό καύσιµο, και κάνει λόγο κοµπορρηµονώντας για
σχέδιο και επιτελικότητα.
Δυόµισι χρόνια τώρα ακούµε µόνο φιλόδοξα σχέδια, ούτε ένα
έργο στην περιοχή. Μοιάζει µε τον εµπρηστή που ξεκινάει µια
φωτιά και µετά επιχειρεί να την σβήσει, διεκδικώντας εύσηµα για
την αποτελεσµατικότητα και την προσπάθειά του. Δυστυχώς, η
φωτιά έχει µεγαλώσει και δεν σβήνει και τι εννοώ. Για τους εργαζόµενους, πρώτα-πρώτα, που έχουν ήδη χάσει τις θέσεις εργασίας τους, που είναι τρεισήµισι χιλιάδες και βέβαια για αυτούς
που πρόκειται να χάσουν τις θέσεις εργασίας τους µέχρι το 2028.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ζητώ την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, η φωτιά έχει µεγαλώσει και δεν σβήνει για την περιοχή
που θα βιώσει ένα νέο κύµα εσωτερικής και εξωτερικής µετανάστευσης, για τα εδάφη που σήµερα ο κύριος Υπουργός σε µια
έξαρση λαϊκίστικη µας έδειξε φωτογραφίες από τα λιγνιτωρυχεία
σαν να µην ξέρουµε εµείς τι σηµαίνουν τα λιγνιτωρυχεία. Ξέρουµε πολύ καλά και εµείς που ζούµε εκεί, αλλά ξέρουν και οι
κάτοικοι και ξέρουν τι σηµαίνει ανοιχτά λιγνιτωρυχεία µε κίνδυνο
για αυτανάφλεξη, µε κίνδυνο για κατολισθήσεις. Εσείς, όµως,
δεν ξέρετε εάν, πότε και πώς θα αποκατασταθούν και ποια χρήση
θα έχουν αυτά τα εδάφη.
Επιπλέον, τι θα γίνει για την πρωτογενή παραγωγή που βιώνει
την υποβάθµιση και την πίεση από την αλόγιστη και άναρχη αύξηση των επενδύσεων ΑΠΕ, για τις µετεγκαταστάσεις οικισµών
όπου αποµακρύνονται και στη θέση τους µπαίνει το όραµα των
λίγων ευρώ από φωτοβολταϊκά πάρκα, όπως είπατε προχθές για
την Ακρινή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ. Έχετε φθάσει στα εννιά λεπτά.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Για τις τηλεθερµάνσεις όπου το µέλλον
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είναι άδηλο ως προς το κόστος και την απρόσκοπτη λειτουργία.
Και ο κατάλογος της απαξίωσης δεν έχει τέλος, µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας, µε τις υποδοµές που δεν υπάρχουν,
τη λίµνη Πολυφύτου, τα Μαβέ που προορίζετε για ΧΥΤΑ και µερικά σηµεία που είναι πλέον φανερό ότι η Κυβέρνηση σκοπεύει
να χαρίσει την περιοχή και τον πλούτο της σε κάθε λογής συµφέροντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία. Σας ευχαριστούµε.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Αυτά ακούσαµε στις επιτροπές, όπως και
άλλα εξίσου τραγελαφικά, ενδεικτικά του τρόπου µε τον οποίο
σκέφτεται η Κυβέρνηση. Χαρακτηριστικά, ο κύριος Υπουργός
επεσήµανε αυτολεξεί χθες, αλλά το είπε και σήµερα «το τι θα
γίνει όταν θα κλείσουν οι µονάδες, θα το δούµε όταν θα κλείσουν
οι µονάδες», αναφερόµενος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ,
κυρία Βέττα, έχετε φθάσει στα εννιά λεπτά.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: …στο ζήτηµα του ενεργειακού µείγµατος.
Αυτή είναι η σοβαρότητα, η φρόνηση και επιτελικοτήτα των στελεχών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας και σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή, θέλω να πω ότι το νοµοσχέδιο αυτό, όπως και όλες οι ψευδεπίγραφες πρωτοβουλίες σας
για την απολιγνιτοποίηση, συναντούν την πλήρη αποδοκιµασία
των εµπλεκοµένων φορέων, του συνόλου της Αντιπολίτευσης,
των πολιτών των λιγνιτικών περιοχών. Είστε απολύτως µόνοι και
εµµονικοί, παραχαράκτες της πραγµατικότητας και ανάλγητοι
απέναντι σε ανθρώπους που βρίσκονται στο έλεος των πολιτικών
σας, των στοιχηµάτων και των πειραµάτων σας, µια περιοχή που
πρόσφερε τόσα πολλά τόσα χρόνια.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, το νοµοσχέδιο και είµαστε βέβαιοι ότι
οι κάτοικοι των λιγνιτικών περιοχών συντάσσονται µε την άποψή
µας. Να είναι βέβαιοι ότι µε την αλλαγή των πολιτικών συσχετισµών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ!
Δεν µπορεί κανείς να µιλά δέκα λεπτά! Θα είστε µέχρι τις 23.00’
εδώ; Σκεφθείτε τους συναδέλφους σας.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ:…η ζωή τους θα πάψει να είναι ένα στοίχηµα και ένα πείραµα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, αλλά να σεβαστείτε τους συναδέλφους σας. Δεν γίνεται έτσι να φθάνουµε στα δέκα λεπτά.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Είχα να πω πάρα πολλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το καταλαβαίνω
ότι έχετε πολλά, αλλά δεν γίνεται αλλιώς.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Είναι Βουλευτής Κοζάνης,
δείξτε τοπική ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Η κ. Καφαντάρη
µπορεί να έχει περισσότερα, αλλά τηρεί πάντοτε τον χρόνο. Θα
δείτε ότι θα τελειώσει πριν από τα επτά λεπτά.
Κυρία Καφαντάρη, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Κατ’ αρχάς, έχω να κάνω δύο διαπιστώσεις από τη σηµερινή
συζήτηση µέχρι τώρα. Είχαµε τοποθετήσεις από την πλευρά της
Συµπολίτευσης, από συναδέλφους Βουλευτές και Βουλευτίνες
περισσότερο επικοινωνιακού χαρακτήρα, µε µεγάλη δόση επιστήµης, θα έλεγα. Δεν είναι κακό να µιλάµε για τα επιστηµονικά
δεδοµένα, να ανακαλύπτουµε την κλιµατική αλλαγή, που είναι
µία πραγµατικότητα. Το θέµα είναι πώς εφαρµόζουµε την επιστήµη στην πράξη και εάν οι εφαρµοζόµενες πολιτικές πραγµατικά υπηρετούν το επιστηµονικό, όπως όλοι πιστεύουµε και λέµε.
Βέβαια, πραγµατικότητα είναι η κλιµατική κρίση, αλλά πραγµατικότητα είναι και κάποιοι συγκεκριµένοι στόχοι που µπαίνουν
από την παγκόσµια κοινότητα, ακόµα και από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, για το 2030 και για το 2050. Το 2050 φιλοδοξεί η Ευρώπη
-και έτσι πρέπει- να είµαστε κλιµατικά ουδέτερη ήπειρος µε µη-
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δενικό αποτύπωµα άνθρακα.
Βέβαια, όλα αυτά εµείς τα υπηρετούµε ως ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία. Θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση. Κύριοι της
Συµπολίτευσης, ακόµα και στους ίδιους τους Υπουργούς που µίλησαν -ο Υπουργός, ο Αναπληρωτής- υπήρχε µεγάλη ένταση, θα
έλεγα και πανικός. Ίσως γιατί για άλλη µια φορά -και τον τελευταίο καιρό το συναντάµε συχνά- σύσσωµη η Αντιπολίτευση είναι
αντίθετη στα νοµοσχέδια τα οποία φέρνει αυτή η Κυβέρνηση.
Ίσως κάτι να αρχίζει να αλλάζει.
Σαφώς και είµαστε υπέρ της απολιγνιτοποίησης και σαφώς και
είµαστε από την πρώτη στιγµή, το 2019, που ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης, άσχετα αν µετά τις
ηµεροµηνίες τις έκανε µία το 2023, που είπε µε την Πτολεµαΐδα,
µία το 2028 και µετά το κατέβασε στο 2025. Ο κ. Σκρέκας, νοµίζω, έκανε κάποια άλλη δήλωση. Αυτό δείχνει προχειρότητα και
έλλειψη σχεδίου.
Από την πρώτη στιγµή ήµασταν θετικοί σε µία πολιτική, όµως,
η οποία θα οδεύει σε απανθρακοποίηση, όχι µόνο απολιγνιτοποίηση, που θα έλεγα ότι είναι ένα υποσύνολο, αν θέλετε, της απανθρακοποίησης.
Όµως εδώ πέρα βλέπουµε η Κυβέρνηση να φέρνει και άλλα
σχέδια. Αντικαθιστούµε τον ρυπογόνο λιγνίτη -κανείς δεν αρνείται ότι πρέπει να πάµε σε µια καινούργια εποχή- και φέρνουµε
το φυσικό αέριο. Και δεν είναι ότι φέρνουµε το φυσικό αέριο φυσικό αέριο για λίγους φίλους, για λίγους αρεστούς, µεγάλες
επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα ζήτηµα. Είναι ότι το κάνουµε την ίδια
στιγµή που και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων -είναι πρόσφατο αυτό- δεν χρηµατοδοτεί, ουσιαστικά, υποδοµές και επενδύσεις σε φυσικό αέριο.
Και λέτε µετά ότι είµαστε αντίθετοι στην απολιγνιτοποίηση
κ.λπ.. Δεν πρέπει να ξεχνάµε -αναφέρθηκε και θα το ξαναναφέρω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές- ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν
εκείνος που υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ίδρυσε το πρώτο Εθνικό Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης το 2018 µε ανοικτή διαβούλευση, παράλληλα µε
συνδροµή της Παγκόσµιας Τράπεζας, ξεκίνησε µελέτη για οδικό
χάρτη µετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, την
οποία ενώ επικαλείται η Κυβέρνηση, στην πραγµατικότητα δεν
εφαρµόζει τις συστάσεις της.
Από την άλλη µεριά, φέρατε ένα νοµοσχέδιο για να πάµε σε
µία πράσινη µετάβαση στη δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη, χωρίς ουσιαστική συµµετοχή των τοπικών φορέων της κοινωνίας. Το ακούσατε και στην επιτροπή της Βουλής από
δηµάρχους, από τις περιφέρειες. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είχε και συγκεκριµένο ψήφισµα σχετικά. Απουσία, λοιπόν,
της τοπικής κοινωνίας!
Η ενεργειακή καρδιά της Ελλάδας -και η δυτική Μακεδονία και
η Μεγαλόπολη- είναι χαµένη από σας. Οι άνθρωποι εκεί αφήνονται στην τύχη τους. Γιατί η περιφέρεια δεν είναι κάτι αόρατο,
είναι οι άνθρωποί της, είναι αυτοί που συνέβαλαν τόσες δεκαετίες µε υποβίβαση ακόµα και του περιβάλλοντος στο οποίο ζούσαν, στην ενέργεια σε όλη τη χώρα µας, σε όλη την πατρίδα µας.
Η ανεργία καλπάζει. Γύρω στις τρεισήµισι χιλιάδες είναι αυτή
τη στιγµή οι άνεργοι. Υπάρχουν µικροµεσαίες επιχειρήσεις που
συνδέονται άµεσα -και αυτό πρέπει να το πούµε- µε την εξόρυξη
λιγνίτη, οι οποίοι τώρα τι θα κάνουν; Είναι άνθρωποι χρεωµένοι,
που είχαν αγοράσει εξοπλισµό και τώρα τους κυνηγάνε οι τράπεζες. Αυτά είναι τα προβλήµατα και αυτή είναι η Περιφέρεια της
Κεντρικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.
Με βάση δε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται
να χαθούν είκοσι πέντε µε είκοσι επτά χιλιάδες θέσεις στη δυτική
Μακεδονία και χίλιες εξακόσιες στον Δήµο Μεγαλόπολης. Θα περιµέναµε κάποια πρόνοια, πραγµατικά, για τους ανέργους, για
αντισταθµιστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, κίνητρα για άρση
εµποδίων για τις µικροµεσαίες, ενεργειακές κοινότητες, νεοφυείς επιχειρήσεις και ένα ειδικό «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» πλούσιο, έτσι
όπως το λέω, ειδικά για τις περιοχές της ενεργειακής µετάβασης
και στη δυτική Μακεδονία και στην Μεγαλόπολη.
Μας κατηγορείτε -άλλο εφεύρηµα, γιατί είναι ωραίο αυτό, το
λέει η Νέα Δηµοκρατία συνέχεια, το λένε οι Υπουργοί σας- ότι
δεν έχουµε προτάσεις. Ποιος δεν έχει προτάσεις; Ο Αλέξης Τσί-
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πρας πριν από ένα µήνα στη δυτική Μακεδονία έκανε επτά συγκεκριµένες προτάσεις µε άξονες. Εγώ επιγραµµατικά θα τα πω,
γιατί αναφέρθηκε ο συνάδελφος πριν: αποκατάσταση εδαφών λιγνιτικών περιοχών βάσει νέων χρήσεων γης, επαναπόδοση στις
τοπικές κοινωνίες, απασχόληση στην αποκατάσταση των εργαζοµένων που χάνουν τη δουλειά τους στην περιοχή, στήριξη των
ανέργων, καταπολέµηση κοινωνικού αποκλεισµού, προσέλκυση
νέων επενδύσεων, ειδικό καθεστώς ενισχύσεων, νέο αναπτυξιακό
νόµο, ειδικό επενδυτικό πρόγραµµα για τη δυτική Μακεδονία, καθολικό πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», ειδικό «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»,
όπως ανέφερα πριν, ειδικά για αυτές τις περιοχές. Επίσης, ενεργειακές κοινότητες, περιβαλλοντικό τιµολόγιο και όλα αυτά.
Όµως, αυτό το οποίο πρέπει να πω είναι ότι και από τις ίδιες
µελέτες που γίνονται και τις έρευνες -αναφέροµαι στη «ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ» που έκανε µια έρευνα γνώµης στην περιοχή- φαίνεται ότι
ο κόσµος είναι απελπισµένος, δεν ξέρει τι πρόκειται να συµβεί.
Άρα δεν είναι ενηµερωµένος, δεν έχει γίνει διαβούλευση. Βλέπουν ως ευκαιρία αυτή την αλλαγή, αλλά ευκαιρία για αγροτική
παραγωγή, νέες τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, σε αυτά τα ζητήµατα. Βέβαια, δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς θα γίνει αυτή η
ενεργειακή µετάβαση, ενώ θεωρούν ότι είναι αθηνοκεντρική,
γιατί πραγµατικά οι δοµές που δηµιουργείτε είναι στο Υπουργείο
Ανάπτυξης -καινούργιες δοµές, νέες θέσεις- όπου πάλι οι «άριστοι» που τόσο πολύ τους αγαπάτε και ενδιαφέρεστε γι’ αυτούς
θα καταλάβουν κάποιες θέσεις και πάει λέγοντας.
Πραγµατικά, ενώ έχουµε έναν «πράσινο» Πρωθυπουργό στο
εξωτερικό, στο εσωτερικό η πολιτική της Κυβέρνησής του είναι
σε αντίθετη κατεύθυνση. Πάµε σε µία βίαιη διαδικασία χωρίς σχεδιασµό, η τοπική κοινωνία είναι έξω από αυτά και οι συνέπειες
φαίνεται να είναι πολλές. Χάθηκαν δυόµισι χρόνια, γιατί κυβερνάτε δυόµισι χρόνια. Και σταµατήστε, τέλος πάντων, αυτή την
αντιπολίτευση στην Αντιπολίτευση. Αν σας αρέσει τόσο πολύ η
Αντιπολίτευση, δώστε τον χώρο να γίνετε Αντιπολίτευση. Είστε
Κυβέρνηση που κυβερνάτε αυτή τη στιγµή και πρέπει να δώσετε
λύση στον κόσµο σε αυτές τις περιοχές.
Εµείς έχουµε την πρόταση. Ο Αλέξης Τσίπρας δεσµεύτηκε,
όταν πάλι θα γίνουµε Κυβέρνηση -και µη νοµίζετε, µπορεί και
σύντοµα- όλες αυτές οι προτάσεις θα υλοποιηθούν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εµείς ευχαριστούµε.
Η κ. Βρυζίδου Παρασκευή έχει τον λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό που µου δίνεται σήµερα η ευκαιρία και έχω τη δυνατότητα να εκφράσω από το Βήµα της Βουλής τις αγωνίες των
πολιτών της περιοχής µου και παράλληλα µε την τοποθέτησή
µου στο παρόν νοµοσχέδιο να δώσουµε απαντήσεις σε όλες
αυτές τις αγωνίες και να δώσουµε προτάσεις και λύσεις στα προβλήµατα τα οποία πραγµατικά ανησυχούν τις κοινωνίες µας.
Η περιοχή του Νοµού Κοζάνης -από τον οποίο κατάγοµαι- και
της Φλώρινας και της Μεγαλόπολης, είναι περιοχές που εδώ και
εξήντα χρόνια µετά την εξόρυξη του λιγνίτη, προχώρησαν σε δηµόσιες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στη
διάνοιξη ορυχείων και άλλαξε όλη τη φυσιογνωµία της περιοχής.
Δραστηριότητες οι οποίες υπήρχαν και µε πολλές πιθανότητες
να εξελιχθούν, σταµάτησαν για να πάµε σε µια συγκεκριµένη
µορφή δραστηριοτήτων. Η αγροτική καλλιέργεια περιορίστηκε
κατά πολύ, γιατί οι εκτάσεις έγιναν ορυχεία και παράλληλα ο
υδροφόρος ορίζοντας, καθότι το βάθος των ορυχείων ξεπερνά
τα εκατόν πενήντα µέτρα, έγινε τόσο χαµηλός ώστε το κόστος
άρδευσης να είναι απαγορευτικό για πολλές καλλιέργειες.
Έτσι, λοιπόν, οι κάτοικοι αναγκαστικά µετακινήθηκαν από τα
χωριά τους, αποζηµιώθηκαν, βρήκαν θέσεις εργασίας, ωστόσο
χάσανε τον τόπο τους, την πατρίδα τους. Κυρίως χάσανε θέσεις
εργασίας και προοπτικές του µέλλοντος για τα παιδιά τους και
γενικότερα για την πορεία της περιοχής.
Από το 2010 η κατάσταση της κλιµατικής αλλαγής οδήγησε
την Ευρώπη σε αποφάσεις µε πρόστιµα προκειµένου να περιοριστεί η ρύπανση και να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο αυτό. Τα
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πρόστιµα των ρύπων δηµιούργησαν τεράστια οικονοµικά προβλήµατα στις λιγνιτικές περιοχές. Και καθότι ήταν και ρυπογόνος
αλλά και µε µεγάλα κόστη ο λιγνίτης, δηµιούργησε αδιέξοδα στα
οποία έπρεπε άµεσα να δηµιουργηθεί µια πρόταση και µια λύση.
Παράλληλα, δεν ήταν εύκολο να µπουν στην παραγωγή οι λιγνιτικές µονάδες, µε αποτέλεσµα σταδιακά να µειώνεται η εξόρυξη
του λιγνίτη και η παραγωγή ενέργειας από τον λιγνίτη.
Πρέπει να πούµε ότι τα τελευταία χρόνια, µε µεγάλη αύξηση
την πενταετία πριν το ’19, είχαµε τόση µείωση η οποία οδήγησε
σε απώλεια θέσεων εργασίας, σε πολλές παράπλευρες δραστηριότητες που δεν είχαν γίνει. Και αυτό δεν είναι µια άποψη. Το
λένε τα νούµερα της παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη που µειώθηκαν κατά 70%, αλλά και τα µεγάλα ποσοστά ανεργίας που
κατεγράφησαν τα τελευταία εκείνα χρόνια στον ΟΑΕΔ.
Τι έγινε για όλο αυτό το διάστηµα; Η περιοχή βρέθηκε σε αδιέξοδο, σε µεγάλες οικονοµικές δυσκολίες και προτάσεις για το
θέµα της ανεργίας δεν υπήρχαν. Ωστόσο, υπήρχαν συζητήσεις,
αλλά άλλο να υπάρχουν συζητήσεις και άλλο η πραγµατική βούληση η οποία αποδεικνύεται εµπράκτως µε συγκεκριµένο σχέδιο.
Έτσι κι αλλιώς, κάποιες λιγνιτικές µονάδες είχαν τελειώσει τις
ώρες λειτουργίας τους και µε πρόστιµα πήραν δύο φορές παρατάσεις προκειµένου να λειτουργήσουν λίγο ακόµη.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έρχεται να κάνει τι; Αυτό
το οποίο γίνονταν εκ των πραγµάτων και λόγω της οικονοµικής
επιβάρυνσης και γιατί οι µονάδες λήξανε, να το βάλει επάνω στο
τραπέζι και να διεκδικήσει αντιστάθµισµα από την Ευρώπη αλλά
και γενικότερα να ετοιµαστεί ένα σχέδιο. Είναι διαφορετικό να
σύρεσαι αναγκαστικά σε κάτι το οποίο δεν µπορείς να αποφύγεις
και είναι διαφορετικό να το αντιµετωπίζεις κατάµατα και να διεκδικείς γι’ αυτό.
Έτσι, λοιπόν, µετά από όλη αυτήν την διαδικασία ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το πρόγραµµα της απολιγνιτοποίησης και
το πρόγραµµα σύµφωνα µε το οποίο θα προσαρµοστεί η χώρα
στην προστασία του περιβάλλοντος. Δεν είχε λύσεις να αποφύγει
τα πρόστιµα των ρύπων. Παρ’ ότι το 2013 διεκδικήσαµε να εξαιρεθούµε από αυτήν τη διαδικασία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
είχε θέσει όριο το κατά κεφαλήν εισόδηµα να είναι κάτω από το
60% του µέσου ευρωπαϊκού όρου. Δεν µπορέσαµε να πετύχουµε
την εξαίρεση. Ως εκ τούτου, λοιπόν, η διαδροµή ήταν µονόδροµος.
Οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης αναφέρονται συχνά στο τι
γίνεται, το τι θα γίνει και αν αυτά που έχουν προγραµµατιστεί
είναι επαρκή. Θέλω να πω ότι ένα τέτοιο σχέδιο, το οποίο συθέµελα αλλάζει όλο το προφίλ της κοινωνίας, δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε κάποια λίγα χρήµατα ή µε κάποιες λίγες θέσεις
εργασίας. Υπολογίστηκε ότι µεγάλος αριθµός ανέργων υπάρχει
σήµερα και θα προκύψει και στο µέλλον. Άρα, πρέπει να γίνουν
σηµαντικές χρηµατοδοτήσεις, να δοθούν σε επενδύσεις για να
προκύψουν πολλές θέσεις εργασίας, ώστε να καλυφθεί αυτό το
κενό.
Έτσι, λοιπόν, το σχέδιο δίκαιης µετάβασης είναι οργανωµένο,
έχει µελετηθεί µεγάλα διαστήµατα, ασχολήθηκαν άνθρωποι που
είναι εξειδικευµένοι για να µπορέσουµε να εισπράξουµε τα ευρωπαϊκά κονδύλια και να τα διαχειριστούµε. Έτσι οργανώνεται
µια νέα διαχειριστική, η Διαχειριστική Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης µε κανόνες. Δεν µπορούµε να φέρουµε έτσι τα χρήµατα
της Ευρώπης και να τα αξιοποιήσουµε, εάν δεν έχουµε διαδικασίες και κανόνες. Ποιος θα έφερνε όλα αυτά τα χρήµατα; Ποιος
θα τα διαχειριζόταν. Οι δήµοι, οι περιφέρειες οι οποίες είναι ήδη
φορτωµένες µε τη δική τους δουλειά; Πώς θα µπορούσαν να
απορροφηθούν αυτά τα χρήµατα;
Παράλληλα, ιδρύεται και το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
«ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» το οποίο επεξεργάζεται, ασχολείται µε τις
εκτάσεις τις οποίες φροντίζει µετά από απόφαση που θα πάρει
από τη ΔΕΗ, η οποία από χιλιάδες στρέµµατα σχεδόν τα µισά θα
διαθέσει για να τα διαχειριστεί, είτε να δοθούν σε επενδυτές ή
να αξιοποιηθούν και να χρησιµοποιηθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και µέσα στη διαχειριστική της δίκαιης µετάβασης
θα υπάρχει επιτροπή που θα αξιολογεί τις επενδύσεις και µάλιστα µε ειδικό καθεστώς, όπως οι στρατηγικές επενδύσεις, έτσι
ώστε να µπορούν οι διαδικασίες να γίνονται γρήγορα για να µπο-
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ρέσουν να απορροφηθούν χρήµατα και να υλοποιηθεί το στοχευµένο έργο.
Δεν νοµίζω ότι έγινε κάτι νωρίτερα. Δεν υπήρξε ένα πρόγραµµα και ούτε φαινόταν ότι µπορούσε να υλοποιηθεί, αν δεν
είχαν δηµιουργηθεί όλα αυτά τα εργαλεία που θα µπορούν να
κάνουν πράξη όλη αυτήν την κατάσταση. Και παράλληλα, ξέροντας ότι µέχρι να γίνουν στον επόµενο χρόνο ή δύο χρόνια θα
υπάρχει ανεργία, υπάρχει και πρόβλεψη να επιχορηγούνται θέσεις εργασίας, περίπου πέντε χιλιάδες, έτσι ώστε οι εργαζόµενοι
να µπορούν στις επιχειρήσεις να δουλεύουν και το σύνολο των
χρηµάτων να πληρώνεται µέσω του ΟΑΕΔ, σε κάποιες περιπτώσεις 100%, 90%, 80%, µέχρι 75% το κατώτερο ποσοστό.
Είναι δεδοµένο ότι υπάρχει µέριµνα συνολικά. Και µε δεδοµένο
ότι περίπου συνολικά 7 δισεκατοµµύρια θα διαχειριστεί το επόµενο διάστηµα η χώρα µας προκειµένου να αντιµετωπίσει αυτήν
την µετάβαση, είναι ένα αισιόδοξο µήνυµα στο οποίο ευελπιστούµε. Είναι για εµάς µια ελπίδα, είναι αισιοδοξία, αλλά είµαστε
υποχρεωµένοι να το παρακολουθούµε, να δουλέψουµε όλοι µαζί
και να το αξιοποιήσουµε. Αυτά τα χρήµατα και αυτό το σχέδιο
είναι στα δικά µας χέρια. Εµείς πρέπει να δουλέψουµε να το κάνουµε πράξη, να αλλάξουµε το προφίλ της περιοχής µας και να
εξασφαλίσουµε την επάρκεια των θέσεων εργασίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστώ
πολύ, κυρία Βρυζίδου.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25
κ. Κλέων Γρηγοριάδης.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ που µου δίνετε
τον λόγο, κύριε Πρόεδρε. Σας ενηµερώνω ότι θα κάνω χρήση και
της δευτερολογίας µου, καθώς µίλησε ο Αρχηγός µου και θα έχω
µόνο έξι λεπτά συν τρία εννιά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, καθώς πια κάθε
µέρα στην πατρίδα µας πεθαίνουν από ογδόντα έως εκατόν
πέντε, εκατόν έξι συνάνθρωποί µας, κανένας γιατρός δεν έχει
προσληφθεί ακόµα µόνιµος στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας της
χώρας µας και καµµία µεγάλη υγειονοµική µονάδα σε ολόκληρη
την επικράτεια, κυρίως δε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη όπου
βρίσκονται αυτές, δεν έχει επιτευχθεί ακόµα, τόλµησα πριν από
λίγο να ρωτήσω τον αρµόδιο Υπουργό, τον κ. Πλεύρη που ήταν
εδώ για να υπερασπιστεί µία από τις συνήθεις άσχετες εντελώς
τροπολογίες του, για αυτό ακριβώς το θέµα, γιατί δηλαδή δεν
έχει επιταχθεί καµµία µεγάλη υγειονοµική µονάδα. Ξέρετε τι µου
απάντησε; Και απευθύνοµαι σε εσάς γιατί θεωρώ ότι εκτός από
Έλληνες πολίτες, είστε και στοιχειωδώς εξευρωπαϊσµένοι. Μου
απάντησε «γιατί δεν έχουµε κοµµουνισµό». Αυτό µου απάντησε
ο Υπουργός σας. Να τον καµαρώνετε πρέπει. Γιατί δεν έχουµε
κοµµουνισµό!
Τότε οφείλω να του ανταπαντήσω, αγαπητοί κύριοι Υπουργοί
και κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, ότι απ’ όσο ξέρω ο
Ουίνστον Τσώρτσιλ δεν ήταν κοµµουνιστής, όταν επίταξε όλα τα
πλεούµενα στη Δουνκέρκη για να σώσει τον στρατό του. Απ’ όσο
επίσης ξέρω, ο Μεταξάς δεν θα ήταν κοµµουνιστής, ο ακροδεξιός δικτάτορας, όταν επίταξε κάθε µουλάρι, κάθε όνο, κάθε γαϊδούρι, κάθε καµιόνι για να το στείλει στο ιταλικό ή στο αλβανικό
µέτωπο.
Έχω να πω στον κ. Πλεύρη, λοιπόν, ότι δεν τα κάνουν οι κοµµουνιστές αυτά, τα κάνουν οι πατριώτες, όταν η πατρίδα τους
βρίσκεται σε πόλεµο. Και η πανδηµία που µας έχει στερήσει ήδη
παραπάνω από δεκαοκτώµισι χιλιάδες συνανθρώπους µας είναι
ο πιο αιµοσταγής πόλεµος στον οποίο έχουµε µπει τον τελευταίο
αιώνα.
Τι κάνατε, λοιπόν, αντί να επιτάξετε οποιαδήποτε µεγάλη υγειονοµική µονάδα για να µην πεθαίνουν στα αζήτητα οι συνάνθρωποί µας, δηλαδή σε ράντζα που παριστάνουν τις ΜΕΘ; Ξέρετε τι
κάνατε; Συγχαρητήρια για άλλη µια φορά! Αποφασίσατε να κλείσετε φυλακή εκατόν σαράντα κηδεµόνες εβδοµήντα µαθητών,
επειδή δήθεν δεν τους στέλνουν στο σχολείο. Αλλά είστε οι µόνοι
υπεύθυνοι, όχι εσείς, η Κυβέρνησή σας, η «Κυριάκος Μητσοτάκης
Α.Ε.», που δεν τους στέλνουν στο σχολείο, καθώς αφήσατε δύο
ολόκληρα χρόνια τους κηδεµόνες αυτούς στο απόλυτο σκοτάδι,
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ανενηµέρωτους. Ποτέ δεν τους ενηµερώσατε για τα επιστηµονικά
δεδοµένα. Ποτέ δεν τους είπατε τίποτα. Ήταν στο σκοτάδι. Γι’
αυτό δεν εµβολιάζονται αυτοί οι άνθρωποι εξάλλου. Γι’ αυτό δεν
στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Τι είναι; Είναι επαναστάτες;
Φοβούνται µην πεθάνουν τα παιδιά τους στο σχολείο.
Είστε υπεύθυνοι, λοιπόν. Είναι η Κυβέρνηση της «Κυριάκος
Μητσοτάκης Α.Ε.», απολύτως υπεύθυνη που εβδοµήντα παιδιά
δεν έχουν πάει σχολείο από την αρχή του χρόνου και κανείς από
την Κυβέρνηση αυτή, δεν είχε το ίχνος της ευθιξίας ή της αξιοπρέπειας που επιβάλλεται, ώστε να πάει µόνος του σήµερα το
πρωί να κλειστεί στη φυλακή.
Να τονίσω εδώ ότι µε το ν.1566/1985 και όλες τις τροποποιήσεις του µέσα στα επόµενα χρόνια, ήδη επιβάλλεται, όπως ξέρετε καλύτερα από εµένα, διοικητικό πρόστιµο γι’ αυτές τις
περιπτώσεις, καθώς απαγορεύεται να µη λαµβάνει µέση εκπαίδευση κανένας Έλληνας πολίτης. Εσείς, όµως, όχι όλοι εσείς, η
Κυβέρνησή σας, η «Κυριάκος Μητσοτάκης Α.Ε.» για ακόµα µια
φορά επιλέγει την καταστολή. Ποια είναι αυτή; «Πονάει χέρι,
κόβει χέρι». Τα παιδιά τελικά έτσι θα µείνουν χωρίς σχολείο αλλά
και χωρίς γονείς. Είστε περήφανοι γι’ αυτό; Αυτό δείχνει πόσο
πραγµατικά νοιάζεστε γι’ αυτά τα πενήντα, εξήντα παιδιά, δεν
ξέρω πόσα είναι. Γιατί εσείς, απλώς τους αφήνετε και χωρίς γονείς. Δεν είχαν σχολείο, τώρα δεν θα έχουν ούτε γονείς. Μπράβο!
Ο κ. Μητσοτάκης -που είναι ταυτοχρόνως και Πρωθυπουργός,
αλλά και «ανώνυµη εταιρεία»- µας είπε εδώ πριν από έναν µήνα,
ανερυθρίαστα, χωρίς να κοκκινίσει καθόλου από ντροπή στη συζήτηση για την πανδηµία, που ο ίδιος προκάλεσε σε επίπεδο πολιτικών Αρχηγών, -θυµίζω σε λιγότερο από έναν µήνα πριν- ότι
αυτός δεν έχει επιστηµονικά στοιχεία για το πόσο διαφορετική
είναι η πιθανότητα επιβίωσης σε ΜΕΘ, που δεν είναι ΜΕΘ, από
ΜΕΘ που είναι κανονική ΜΕΘ. Δηλαδή, σε ΜΕΘ που παριστάνει
τη ΜΕΘ, γιατί είναι σε ένα κοινό κρεβάτι, έχει τις διασωληνώσεις,
αλλά δεν έχει τους ανθρώπους που είναι οι εντατικολόγοι από
πάνω και δεν έχει φυσικά και το περιβάλλον µιας ΜΕΘ.
Μας είπε, λοιπόν, ότι δεν ξέρει και µας ρώτησε εµάς, αν
έχουµε εµείς πληροφορίες, ποιος; Ο υπεύθυνος Πρωθυπουργός
µιας χώρας της Ευρώπης. Εµείς, λοιπόν, δεν είµαστε αναγκασµένοι να ξέρουµε ποια είναι η διαφορά θνησιµότητας, ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Υγείας, σε κάθε ευνοµούµενο κράτος
αυτού του κόσµου, όχι αυτής της Ηπείρου, είναι «υποχρεωµενότατοι» να ξέρουν.
Και, βεβαίως, του απάντησε θαυµάσια ο διοικητής της πιο µάχιµης µονάδας της βορείου Ελλάδας, ο κ. Καπραβέλος, ο διοικητής της ΜΕΘ του Νοσοκοµείου «Παπανικολάου», το οποίο είχα
την τύχη να επισκεφθώ πέρυσι και να δω τι µάχη δίνουν οι άνθρωποι εκεί. Μας απάντησε, λοιπόν, πολύ απλά -όχι σε µένα,
στον κ. Ευαγγελάτο, στο κανάλι του κ. Μαρινάκη, δικό σας είναι
και αυτό το κανάλι- ότι όποιος µείνει για σαράντα οκτώ ώρες διασωληνωµένος εκτός ΜΕΘ, δεν έχει απολύτως καµµία τύχη. Αυτό,
για τον Πρωθυπουργό σας, ο οποίος είπε ότι δεν το ήξερε όταν
προκάλεσε τη συζήτηση γι’ αυτό το θέµα σε επίπεδο πολιτικών
Αρχηγών.
Περνάω σε δεύτερο θέµα, κύριε Πρόεδρε. Προσπαθώ να είµαι
σύντοµος και σχετικά ήρεµος, καθώς οι νεκροί δεν αφήνουν τους
ανθρώπους που είναι αξιοπρεπείς και έντιµοι να είναι ήρεµοι,
όταν µιλάνε από αυτό το Βήµα.
Λογοκρισία στο θέατρο, κύριε Πρόεδρε, και κάτι πολύ σοβαρότερο από αυτό. Θα θυµάστε ίσως, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, µια απ’ τις ιστορικότερες πολιτικές φράσεις που
εκστοµίστηκε και ποτέ στην Ελλάδα, την περίφηµη φράση του
Γεωργίου Παπανδρέου του πρεσβύτερου «ποιος τελικά κυβερνάει αυτόν τον τόπο;». Είναι, βεβαίως, µία ρητορική ερώτηση,
που γι’ αυτόν τον λόγο δεν πήρε ποτέ καµµία απάντηση.
Τώρα πια, όµως, ξέρουµε επιτέλους την απάντηση. Είναι απλή.
Ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Όχι µόνος του βέβαια,
συνεπικουρείται από τον κ. Λάτση, τον κ. Νιάρχο, τον κ. Βαρδινογιάννη, τον κ. Βασιλάκη, τον κ. Μπόµπολα και ούτω καθεξής.
Τους ξέρετε, µην τους αναφέρω. Θερµά συγχαρητήρια σε όλους
όσοι είµαστε Βουλευτές εδώ µέσα και τον αφήνουµε να κυβερνά
τον κ. Μαρινάκη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πώς προκύπτει ότι ο κ. Μαρινάκης, κύριε Πρόεδρε, κυβερνά
αυτόν τον τόπο; Το ξέρουµε, διότι ο κ. Μαρινάκης εδώ και µια
εβδοµάδα, στέλνει υπαλλήλους του, πλαισιωµένος από µπράβους του, να σταµατάνε παραστάσεις, λογοκρίνοντας τα θέατρα
τα οποία τόλµησαν να τον σατιρίσουν, γυρίζοντάς µας έτσι σε
εποχές βαθιού παρακράτους, αµέσως µετά τον εµφύλιο ή ακόµα
χειρότερα, αν προτιµάτε, σε εποχές µεταξικής δικτατορίας, λίγο
πριν την έλευση του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου.
Και αντί τελικά, όπως θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε ευνοµούµενη πολιτεία, να ασκηθεί οποιαδήποτε ποινική δίωξη ή οποιαδήποτε τελικά παρέµβαση τής -υποτίθεται- ανεξάρτητης ελληνικής
δικαιοσύνης -πόσο ανεξάρτητη µπορεί να είναι όταν εσείς διορίζετε από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και τον Πρόεδρο της
Επικρατείας, µέχρι όλα τα µέλη του Αρείου Πάγου και όλα τα
µέλη του Συµβουλίου της Επικρατείας- κύριε Πρόεδρε, αντί να
κινηθεί η δικαιοσύνη αυτεπαγγέλτως, η µόνη αντίδραση -και µάλιστα αντίδραση η οποία σας εκθέτει αγρίως- ήταν αυτή του Κυβερνητικού σας Εκπροσώπου, ο οποίος βεβαίως εκτέθηκε και ο
ίδιος ανεπανόρθωτα. Τι είπε, κύριε Πρόεδρε; Κατηγόρησε την κ.
Σταµάτη -βλέπε τον κ. Μαρινάκη, γιατί υπάλληλός του είναι- για
αυτοδικία. Το ερώτηµα που προκύπτει είναι εάν η κ. Σταµάτη,
κατά τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, διέπραξε αυτοδικία, ποιο
ακριβώς ήταν το αδίκηµα το οποίο δίκασε η κ. Σταµάτη, σύµφωνα µε τον εκπρόσωπο της «Μητσοτάκης Α.Ε.»; Ποιο ήταν το
αδίκηµα; Η ελεύθερη σάτιρα που επιχείρησε να κάνει ο Ζαραλίκος σε ένα, υποτίθεται, ελεύθερο θέατρο της πατρίδας µας;
Πριν δύο εβδοµάδες ζητήσανε, αυτοί οι πέντε εθνικοί µας παρασιτικοί ολιγάρχες, αυτοί οι αρχικλέφτες του µόχθου των ανθρώπων της πατρίδας µας, να έρθουν εδώ, στην εξεταστική
επιτροπή της Βουλής που εσείς συστήσατε µαζί µε εµάς, να ερωτηθούν, να απαντήσουν και τελικά µε κάποιον τρόπο επιτέλους,
µετά από έναν αιώνα, να λογοδοτήσουν για τα φρικτά ανοµήµατά
τους και τις τόσες δεκαετίες εις βάρος της αλήθειας και του ελληνικού λαού. Όχι απλώς η οµερτά σας τους προστάτευσε από
αυτό το ξεγύµνωµα, αλλά αποθρασυσµένοι πλέον, µετά από
αυτή την προστασία που τους παρείχατε όλοι εσείς, τολµούν να
στέλνουν την κάθε κ. Σταµάτη, συνεπικουρούµενη από µπράβους
σε θέατρα, τα οποία απλώς σατιρίζουν ή ασκούν κριτική σ’ αυτούς τους παρασιτικούς ολιγάρχες.
Δηµιουργήσατε, λοιπόν, µε κοινοβουλευτικές ενέργειες -και
αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο- το περιβάλλον, όπου ο κάθε
παρασιτικός ολιγάρχης καναλάρχης, µπορεί ωραιότατα να τροµοκρατεί µε τέτοιες µεθόδους τον καλλιτεχνικό χώρο, επιβάλλοντας τελικά την αυτολογοκρισία. Το µήνυµα που έστειλε ο κ.
Μαρινάκης στον κ. Ζαραλίκο την προηγούµενη εβδοµάδα, ήταν
ότι αν δεν συµµορφωθεί στον τσαµπουκά που του πουλήθηκε,
τον περιµένουν ακόµη χειρότερα. Και ξέρουµε πώς τα εννοεί ο
κ. Μαρινάκης «τα ακόµα χειρότερα», από την περίπτωση του
«NOOR 1» ή «2» ή δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγεται, µε τους έντεκα
µάρτυρες που κανείς δεν κατέθεσε ποτέ.
Δυστυχώς, φοβάµαι πως το µήνυµα αυτό δεν είχε αποδέκτη,
κύριε Πρόεδρε, µόνο τον κ. Ζαραλίκο, αλλά όλους ανεξαιρέτως
τους καλλιτέχνες αυτής της χώρας, που επιµένουν να σκέφτονται και να εκφράζονται ελεύθερα. Αν απαγορεύσετε ακόµη και
στην τέχνη να ασκεί κριτική, θα πρέπει τελικά να αναλογιστείτε
σοβαρά τι είδους πολίτευµα εγκαθίσταται σιγά-σιγά σε αυτή τη
χώρα. Πάντως Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία, µε συγχωρείτε, δεν
το λες.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο
κύριος Υπουργός και να ετοιµάζεται µετά ο κ. Κωνσταντίνος Βλάσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου µια
παρέµβαση. Στον ναό της δηµοκρατίας όπου µπορούµε να συζητάµε τα πάντα, όπως είναι η Βουλή, καλό θα ήταν όταν κατηγορούµε πολίτες αυτής της χώρας, να παρουσιάζουµε και
ιδιαίτερα στοιχεία. Διαφορετικά, η κάθε κατηγορία στοχεύει τους
πολίτες αυτούς, µε αποτέλεσµα ίσως να δηµιουργούµε στρεβλή
εικόνα, που αυτό θα µπορούσε να έχει την οποιαδήποτε συνέπεια. Εποµένως είναι πολύ σηµαντικό να παρουσιάζουµε στοι-
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χεία, όταν κατηγορούµε πολίτες σε αυτή τη χώρα.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν είχε κάτι το
προσωπικό τώρα.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για µια διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Για διευκρίνιση.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Υπερασπίζεστε σοβαρά, σε αυτόν
τον χώρο, τον κ. Μαρινάκη; Το κάνετε αυτό εν συνειδήσει σας;
Γιατί αυτό ξεµπροστιάζει τα πάντα. Τι άλλο να πω; Αν θέλετε,
άρετέ µου αυτή τη στιγµή τη βουλευτική ασυλία, έχετε κάθε πλειοψηφία να το κάνετε, και στείλτε µε στη δικαιοσύνη να δείτε τι
θα κάνω εγώ µε τον κ. Μαρινάκη.
Ευχαριστώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο,
για µία ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Πείτε µου σε τι συνίσταται η ερώτηση, γιατί εσείς προσωπικό δεν έχετε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και θα ήθελα µία διευκρίνιση από τον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Για ποιο θέµα;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Για την τοποθέτησή του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Παρακαλώ ο κύριος Υπουργός να
µας διευκρινίσει ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης σχετικά µε
τη διακοπή της παράστασης του κ. Ζαραλίκου, αν έχει βγει ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισµού και ποια είναι η θέση της
για την ελευθερία της έκφρασης. Αυτό ακριβώς και τίποτε άλλο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Υπήρξε ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου. Για όνοµα του θεού!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ.
Όταν ανακύπτει θέµα επικαιρότητας ή γίνεται συζήτηση εκτός
ηµερησίας διατάξεως, µπορεί να δίνονται διευκρινίσεις
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, άκουσα τον κ. Φάµελλο. Τι σχέση έχει αυτό το οποίο είπα µε αυτό που µε ρωτάει;
Εγώ είπα ότι στη Βουλή, στο ναό της δηµοκρατίας, δεν πρέπει
να στοχεύουµε πολίτες της χώρας αυτής. Αυτό είπα, κύριε Πρόεδρε. Νοµίζω ότι είµαι ξεκάθαρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ήταν πολύ σαφής
ο Υπουργός.
Ο κ. Κωνσταντίνος Βλάσης έχει τον λόγο και αµέσως µετά ο
κ. Γεώργιος Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια θα
δώσω τον λόγο για λίγα λεπτά στον κ. Τσακλόγλου για την τελευταία τροπολογία.
Κύριε Βλάση, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο το οποίο ρυθµίζει διάφορα θέµατα που αφορούν το εθνικό σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής
µετάβασης, ενός εκ των πλέον σηµαντικών και κρίσιµων πρότζεκτ
για τη χώρα µας, η επιτυχής έκβαση του οποίου µπορεί να αναµορφώσει την εικόνα όχι µόνο των ενεργειακών δήµων και περιοχών της Ελλάδας αλλά και την εικόνα ολόκληρης της
πατρίδας µας.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι, αλλά και το επόµενο διάστηµα, µε
σχετικό νοµοθετικό έργο ρυθµίζουµε τις λεπτοµέρειες µιας απόφασης που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνησή µας πήραν, σε αντίθεση µε όσους προηγήθηκαν και οι
οποίοι το µόνο που έκαναν ήταν να αδρανούν και να κωλυσιεργούν. Η Κυβέρνησή µας ανέλαβε δράση αναγνωρίζοντας ότι δεν
µπορούσαµε πλέον να κλείνουµε τα µάτια σε µια κατάσταση που
µόνο προς το χειρότερο µπορούσε να πάει.
Παρ’ όλο που η ενεργειακή µετάβαση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη της
κλιµατικής ουδετερότητας µέχρι το 2050, παρ’ όλο που η λιγνι-
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τοπαραγωγή ακολουθούσε φθίνουσα πορεία εδώ και αρκετά
χρόνια, παρ’ όλο που η τιµή των δικαιωµάτων ρύπων έχει δεχθεί
µεγάλες αυξήσεις, παρ’ όλο που ο πληθυσµός των ενεργειακών
περιοχών της χώρας µειωνόταν συνεχώς, η προηγούµενη κυβέρνηση δεν πήρε την απόφαση να δράσει, φοβούµενη προφανώς
το πολιτικό κόστος. Το διακύβευµα, όµως, ήταν και είναι πολύ
σπουδαιότερο.
Σήµερα η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που κατέθεσε ΕΣΔΑΜ
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ καταφέραµε να εξασφαλίσουµε
υψηλότερη κατ’ αναλογία χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση µε 887,54 ευρώ ανά κάτοικο εξορυκτικής περιοχής και
µάλιστα µε µεγάλη διαφορά πάνω από τη δεύτερη χώρα. Σήµερα, µέσω του ΕΣΔΑΜ, έχουµε ήδη εξασφαλίσει αυξηµένα
επενδυτικά κίνητρα για τις ευάλωτες περιοχές, αλλά και την ένταξη των επενδύσεων αυτών µε χαλαρότερα κριτήρια στις στρατηγικές επενδύσεις, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την
αδειοδότηση και την ολοκλήρωσή τους.
Κυρίες και κύριοι, κανείς δεν είπε ότι το εγχείρηµα της ενεργειακής µετάβασης και κυρίως της απολιγνιτοποίησης θα είναι
µια απλή και εύκολη διαδικασία. Πιστέψτε µε, ως Αρκάς, γνωρίζω
από πρώτο χέρι την εξάρτηση των περιοχών αυτών από τη λιγνιτοπαραγωγή. Η Μεγαλόπολη στήριξε για πολλές δεκαετίες την
ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της χώρας, χωρίς αυτό να
γίνει αναίµακτα για το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της. Αυτό
οφείλουµε να το αναγνωρίσουµε -και το κάνουµε- και µε συντονισµένες ενέργειες να οδηγήσουµε τη Μεγαλόπολη σε ένα αύριο
µε ασφάλεια, ευηµερία και ανάπτυξη.
Ήδη έχουµε πετύχει τη δέσµευση ενός συνολικού ποσού 1,7
δισεκατοµµυρίων ευρώ για το σχέδιο, ενώ προβλέπονται και
επενδύσεις πάνω από 7 δισεκατοµµύρια µέχρι το 2028 από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, από τη ΔΕΗ και από ιδιώτες, ενώ
τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις στη Μεγαλόπολη
φτάνουν έως το 70%.
Έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα και γι’ αυτό θα ήθελα από αυτό
το Βήµα να ευχαριστήσω τους Υπουργούς κ. Γεωργιάδη και κ.
Παπαθανάση και βέβαια τον κ. Μουσουρούλη για τις προσπάθειές τους.
Ωστόσο, δεν πρέπει ούτε στιγµή να εφησυχάζουµε. Η Μεγαλόπολη και η δυτική Μακεδονία οφείλουν να προστατευτούν και
να βοηθηθούν σε βαθµό ανάλογο µε εκείνον που τόσα χρόνια
στήριξαν ενεργειακά και οικονοµικά την πατρίδα µας. Σε κάθε
βήµα ανάπτυξης, σε κάθε νοµοθετική ρύθµιση, σε κάθε απόφαση
για µέτρα κοινωνικού και επενδυτικού χαρακτήρα, το βλέµµα µας
ως κυβέρνηση οφείλει να είναι στραµµένο στις περιοχές αυτές.
Το σηµερινό σχέδιο νόµου δηµιουργεί το διαχειριστικό πλαίσιο, ορίζοντας τα απαραίτητα θεσµικά όργανα µέσω των οποίων
θα γίνει η διαχείριση των πόρων, αλλά και η προσέλκυση και η
διευκόλυνση των επενδύσεων στις περιοχές ΔΑΜ. Πρόκειται για
ένα νοµοσχέδιο που στοχεύει στην απαλοιφή της γραφειοκρατίας και στη σύντµηση του χρονικού πλαισίου εντός του οποίου
θα τρέξουν οι απαραίτητες διαδικασίες.
Θεωρώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η δίκαιη αναπτυξιακή µετάβαση είναι ένα πρότζεκτ τόσο σηµαντικό, που θα ήταν
παράλογο να µην δηµιουργήσουµε ειδικές δοµές οι οποίες θα
έχουν ως αποκλειστικό αντικείµενο την ενασχόληση µε τα ζητήµατα αυτά. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο µέσω της ειδικής υπηρεσίας
της δίκαιης αναπτυξιακής µετάβασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και επενδύσεων όσο και µέσω της σύστασης της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.».
Επιπλέον ρυθµίζονται σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν στην
κατάρτιση των ειδικών πολεοδοµικών σχεδίων εντός των περιοχών επέµβασης, ενώ επιτρέπεται η υπέρβαση των όρων δόµησης
κατά 30% ή 20% κατά περίπτωση στο πλαίσιο έγκρισης των οικείων ειδικών πολεοδοµικών σχεδίων.
Θέλω, όµως, σε αυτό το σηµείο να επιστρέψω, κύριε Υπουργέ,
κύριε Παπαθανάση, σε αυτό που ανέφερα προηγουµένως, πως
η σκέψη µας οφείλει να είναι συνεχώς στραµµένη στις περιοχές
αυτές, µε στόχο να κάνουµε συνεχώς βελτιωτικές παρεµβάσεις
που θα ενισχύσουν το ΕΣΔΑΜ και θα εξασφαλίσουν την επιτυχία
του. Γι’ αυτό και χαίροµαι ιδιαίτερα, κύριε Υπουργέ, που µετά
από εισήγηση και δική µου, αλλά και συναδέλφων Βουλευτών,

3466

όπως του κ. Αµανατίδη, που προχωρά σε νοµοτεχνικές βελτιώσεις, όπως στο άρθρο 15, ώστε η «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» να έχει παράρτηµα στη Μεγαλόπολη, αλλά και στη ρητή πρόβλεψη
συνεργασίας της µέσω της σύναψης συµβάσεων µε τις τοπικές
αναθέτουσες αρχές.
Στην ίδια λογική θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει µια συντονισµένη προσπάθεια πέραν του παρόντος σχεδίου νόµου, ώστε να
δηµιουργηθούν οι απαραίτητες αναπτυξιακές προϋποθέσεις για
τη Μεγαλόπολη. Είναι πιστεύω απολύτως αναγκαίο, για παράδειγµα, να δοθεί προτεραιότητα στις λιγνιτικές περιοχές σε ό,τι
έχει να κάνει µε τη διαδικασία εκπόνησης των τοπικών πολεοδοµικών σχεδίων, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ συγκεκριµένα για
τη Μεγαλόπολη οφείλουµε να δώσουµε προτεραιότητα στο να
προχωρήσει και η υπό χωροθέτηση βιοµηχανική περιοχή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δίκαιη ενεργειακή µετάβαση
δεν είναι µια διαδικασία που θα ολοκληρωθεί από τη µια µέρα
στην άλλη. Απαιτείται πρόγραµµα, αυστηρό χρονοδιάγραµµα και
σκληρή δουλειά, πάντα σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς
και την κοινωνία. Στο χέρι µας είναι να κάνουµε τις περιοχές
αυτές πρότυπα ανάπτυξης και παραγωγικού µετασχηµατισµού.
Οι κάτοικοι της Μεγαλόπολης, της Αρκαδίας, αλλά και της δυτικής Μακεδονίας το δικαιούνται. Αποτελεί χρέος της πολιτείας να
µεριµνήσει για την ευηµερία τους και να αντιµετωπίσει τις συνέπειες που θα έχει η ενεργειακή πολιτική που χαράσσουµε.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν θα φοβηθεί ούτε θα
αδρανήσει. Θα δράσει µε γνώµονα το συµφέρον των λιγνιτικών
περιοχών αλλά και της πατρίδας µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ.
Ο κ. Γεώργιος Παπαηλιού έχει τον λόγο και µετά, Υπουργέ
κύριε Τσακλόγλου, θα κάνετε την παρέµβασή σας για να υποστηρίξετε την τροπολογία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, άλλο ένα ψευδεπίγραφο νοµοσχέδιο συζητείται στη
Βουλή σήµερα. Η «δίκαιη» µετάβαση είναι άδικη, αφού πρόκειται
για µετάβαση από σταθερές θέσεις εργασίας -και όχι µόνο στη
ΔΕΗ, αλλά στην ευρύτερη περιοχή, στον ιδιωτικό τοµέα- στην
ανεργία, από τη ζωή, στον θάνατο ολόκληρων περιοχών, της Μεγαλόπολης συµπεριλαµβανοµένης.
Η Μεγαλόπολη και οι άλλες λιγνιτικές περιοχές έχουν σηκώσει
το βάρος της ηλεκτροδότησης της χώρας εδώ και δεκαετίες, εις
βάρος της γης, του περιβάλλοντος, της υγείας των κατοίκων
αλλά και της ισόρροπης ανάπτυξης. Κι αυτό διότι η Μεγαλόπολη
και η ευρύτερη περιοχή, ως οικονοµία και κοινωνία, δοµήθηκε
περί του εργοστασίου της ΔΕΗ, µε συνέπεια να µην εξεταστούν
και να µην αξιοποιηθούν άλλα πεδία ανάπτυξης.
Η κλιµατική κρίση αποτελεί παγκόσµια πρόκληση, η οποία επιβάλλει αλλαγές στην ενεργειακή πολιτική, στο πλαίσιο των
οποίων, βέβαια, εµπλέκονται και συγκρούονται µεγάλα συµφέροντα, το ταξικό πρόσηµο που αρνήθηκε ο εισηγητής της Πλειοψηφίας.
Η αποφασισθείσα από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
βίαιη απολιγνιτοποίηση, η απουσία σχεδιασµού για τις λιγνιτικές
περιοχές -εν προκειµένω και για τη Μεγαλόπολη- και το υλοποιούµενο σχέδιο ιδιωτικοποίησης των ενεργειακών υποδοµών της
χώρας οδηγούν σε αδιέξοδα τόσο την επάρκεια και την ισορροπία του ενεργειακού συστήµατος όσο και την οικονοµική και κοινωνική βάση των λιγνιτικών περιοχών.
Οι προθέσεις της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας είναι εµφανείς: Ο ενεργειακός σχεδιασµός, η ενεργειακή πολιτική, η ανταγωνιστικότητα, η διαµόρφωση του ενεργειακού µείγµατος και
των τιµών για την κατανάλωση -τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις- η επάρκεια, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της
χώρας και η µετάβαση στην κλιµατική ουδετερότητα να αφεθούν
στην ιδιωτική πρωτοβουλία αντί να είναι αντικείµενο δηµόσιων
πολιτικών και, βέβαια, µεγάλων δηµόσιων επενδύσεων, αφού εκχωρηθούν στα ιδιωτικά συµφέροντα η διαχείριση των δικτύων
και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη έχουν εκχωρηθεί και
βρίσκεται σε εξέλιξη η περαιτέρω εκχώρησή τους.
Η βίαιη απολιγνιτοποίηση έρχεται σε αντίθεση µε τα ενεργει-
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ακά συµφέροντα της χώρας, αλλά και των περιοχών που φιλοξενούν λιγνιτικές µονάδες, στις οποίες οι δυσµενείς συνέπειες
από τη διακοπή λειτουργίας τους δεν αναστέλλονται και δεν αποκαθίστανται λόγω έλλειψης σχεδιασµού, δεδοµένου ότι η ενέργεια αποτελεί κοινωνικό αγαθό, στο οποίο θα πρέπει να έχουν
πρόσβαση όλοι οι πολίτες και, µάλιστα, σε χαµηλές τιµές.
Η ιλιγγιώδης αύξηση των τιµών του ηλεκτρικού ρεύµατος και
του φυσικού αερίου αποδεικνύουν τη «λάθος» κατεύθυνση της
ενεργειακής πολιτικής που ασκείται από την Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας. Η ενεργειακή φτώχεια και η πρόσβαση στην
ενέργεια για τους λίγους είναι όχι απλώς επί θύραις αλλά ζώσα
πραγµατικότητα.
Η περίοδος της απολιγνιτοποίησης είναι µια εποχή προσαρµογής και λήψης µέτρων και κρίσιµων αποφάσεων και για την περιοχή της Μεγαλόπολης. Το σχέδιο της «δίκαιης» -έτσι
περιγράφεται, προσδιορίζεται- αναπτυξιακής µετάβασης είναι
σχέδιο άδικης αναπτυξιακής µετάβασης και, µάλιστα, ανεπαρκές.
Το υπόδειγµα διακυβέρνησης για την υλοποίηση του σχεδίου,
το οποίο ρυθµίζεται µε το νοµοσχέδιο, δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την εργαλειοθήκη και τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, πρέπει κάποια
στιγµή να κατανοήσουµε όλοι ότι η χώρα µας ως κράτος-µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ισότιµη µε τις άλλες χώρες και
πρέπει να διαπραγµατεύεται για την προώθηση των συµφερόντων της. Δυστυχώς δεν γίνεται και νοµίζω ότι και στην προκειµένη περίπτωση στα θέµατα της ενέργειας η ελληνική
Κυβέρνηση δεν έχει διαπραγµατευθεί.
Σε αυτό το πλαίσιο η υλοποίηση του σχεδίου γίνεται κεντρικά,
αφού όλοι όσοι µετέχουν στη διακυβέρνηση της αναπτυξιακής
µετάβασης εδρεύουν και αποφασίζουν στο κέντρο. Πρόκειται για
µια διαδικασία αδιαφανή, συγκεντρωτική, αθηνοκεντρική, περίπλοκη και µε ασάφεια στις δοµές, στους ρόλους και στις αρµοδιότητες, χωρίς τη συµµετοχή των τοπικών φορέων, τους
οποίους αφορά η απολιγνιτοποίηση. Δηλαδή, απουσιάζει η περιφερειακή διάσταση, η οποία θα έπρεπε να έχει πρωτεύοντα ρόλο
µέσω της συµµετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών
οικονοµικών και κοινωνικών φορέων στη διαδικασία αυτής της
«δίκαιης» µετάβασης.
Ακόµη και οι προβλεπόµενες προσλήψεις δεν αφορούν κόσµο,
δεν αφορούν ανθρώπους από την περιοχή. Δηµιουργούνται υψηλόβαθµες θέσεις εργασίας στο κέντρο µε υψηλούς µισθούς, βέβαια, και µπόνους. Παλιά µου τέχνη κόσκινο για τη Νέα
Δηµοκρατία. Και, πάντως, δεν προβλέπεται µοριοδότηση λόγω
εντοπιότητας.
Οι πόροι του Ταµείου «Δίκαιης» Αναπτυξιακής Μετάβασης µειώθηκαν επί των ηµερών σας, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας. Οι
πόροι για την υλοποίηση του σχεδίου είναι ανεπαρκέστατοι και
ειδικά για την περιοχή της Μεγαλόπολης ελάχιστοι, όταν σχεδόν
το σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται
στην περιοχή εξαρτάται και συνδέεται µε τη µονοκαλλιέργεια του
λιγνίτη.
Υπάρχει, εποµένως, απόλυτη ανάγκη για προγράµµατα στήριξης και ανάπτυξης κατά τη µεταλιγνιτική εποχή. Επιπλέον και ενδεικτικά, δεν περιλαµβάνεται στο σχέδιο συγκεκριµένη πολιτική
για τις ενεργειακές κοινότητες, οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν τον πυλώνα µιας πολιτικής, που να έχει ως βάση την ενεργειακή δηµοκρατία και που να οδηγεί στην αντιµετώπιση της
ενεργειακής φτώχειας, του ενεργειακού αποκλεισµού και στην
εµπέδωση της ενεργειακής ασφάλειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Βουλευτής Αρκαδίας οφείλω
να πω ότι η Μεγαλόπολη έχει «χορτάσει» από εξαγγελίες, από
υποσχέσεις, από ανύπαρκτα έργα, από αόρατες επενδύσεις που
εναλλάσσονται για «να κλείσουν τα στόµατα» που έχουν ανοίξει
και που θα ανοίγουν όλο και περισσότερο όσο η ερηµοποίηση
της περιοχής θα εντείνεται. Και όλα αυτά ανακοινώνονται και γίνονται κατόπιν ενεργειών των στελεχών της Νέας Δηµοκρατίας.
Είναι άλλη µια επιστροφή στον παλαιοκοµµατισµό.
Αυτό που χρειάζεται η περιοχή είναι η δηµιουργία σταθερών
θέσεων εργασίας -εισόδηµα για τους κατοίκους, εισόδηµα έκτακτης ανάγκης ή εγγυηµένο εισόδηµα για όσο διάστηµα χρει-
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αστεί- και προοπτικές για να µπορέσουν να παραµείνουν και να
ζήσουν στην περιοχή οι νέοι άνθρωποι. Απαιτείται χρόνος, ούτως
ώστε να καταρτιστεί ένα ειδικό σχέδιο ανάπτυξης της Μεγαλόπολης και της ευρύτερης περιοχής κατά τη µεταλιγνιτική περίοδο µε την ενεργό συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας, η οποία,
βέβαια, πρέπει να ενεργοποιηθεί και να κινητοποιηθεί προς αυτή
την κατεύθυνση.
Πάντως δεν αρκεί η σκέψη µας, χρειάζονται πράξεις και κινήσεις και αυτό µπορεί να γίνει µόνο, όπως είπα, µε την κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαηλιού.
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου έχει τον λόγο για να υποστηρίξει τη µε αριθµό
1164/8-12-2021 τροπολογία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συγκεκριµένη τροπολογία του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αφορά ρύθµιση θεµάτων του ΟΑΕΔ. Πιο συγκεκριµένα, µε τη ρύθµιση του
άρθρου 1 της τροπολογίας προβλέπεται ρητά η δυνατότητα του
Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕΔ να προβαίνει µε απόφασή του
στην εξειδίκευση του τρόπου διαχείρισης, διανοµής και χρήσης
των ποσών που διατίθενται στον οργανισµό ή µέσω αυτού για
την υλοποίηση επιδοτούµενων προγραµµάτων συνεχιζόµενης
επαγγελµατικής κατάρτισης ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης των ποσών αυτών, των ενωσιακών πόρων και ιδίως των
πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης συµπεριλαµβανοµένων.
Η ρύθµιση καταλαµβάνει και τα προγράµµατα επαγγελµατικής
κατάρτισης που υλοποιούνται µε τη µέθοδο των επιταγών κατάρτισης, τα λεγόµενα voucher, και εισάγεται προκειµένου να καλύψει το υπάρχον ρυθµιστικό κενό αναφορικά µε τη γενική
αρµοδιότητα του διοικητικού συµβουλίου του φορέα να διαχειρίζεται κονδύλια κάθε πηγής αναφορικά µε την επαγγελµατική
κατάρτιση και εκπαίδευση.
Επίσης, µε την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται ότι µε την
ανωτέρω απόφαση του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να δίνεται
η δυνατότητα να εγγράφονται µε διακριτό τρόπο τα κέντρα διά
βίου µάθησης, τα λεγόµενα ΚΕΔΙΒΙΜ, που έχουν συσταθεί από
τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα σε ειδικά µητρώα παροχών
υλοποίησης προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, ούτως
ώστε να διευκολύνεται η διασύνδεση των σπουδών µε την αγορά
εργασίας.
Με τις ρυθµίσεις των άρθρων 2 έως 4 επέρχονται οι αναγκαίες
οργανωτικές αλλαγές στον ΟΑΕΔ, προκειµένου να καταστεί δυνατή υπηρεσιακά και επιχειρησιακά η βέλτιστη αξιοποίηση των
κονδυλίων που θα διατεθούν έως το 2025 πρωτίστως από το Ταµείο Ανάκαµψης, αλλά και από το ΕΣΠΑ, για προγράµµατα κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, αναδιαρθρώνονται οι οικονοµικές του υπηρεσίες
κατά τρόπο που υπηρετεί αποδοτικότερα τις αρχές χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και της αποτελεσµατικής αξιοποίησης
των πόρων.
Προς τον σκοπό αυτό συστήνονται, πρώτον, η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών στον φορέα και, δεύτερον, αντίστοιχες Υποδιευθύνσεις Οικονοµικών Υπηρεσιών της
Περιφερειακής Διευθύνσεως του ΟΑΕΔ µε ταυτόχρονη κατάργηση των υφιστάµενων δοµών, δηλαδή της απλής διεύθυνσης
και των τµηµάτων αντιστοίχως, και µεταφορά του υπηρετούντος
προσωπικού στις νέες δοµές.
Τέλος, µε την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 5 επεκτείνεται η ευνοϊκή ρύθµιση για τη µείωση του απαιτούµενου αριθµού
ηµερών για την καταβολή του επιδόµατος ανεργίας και σε άλλους εποχικά απασχολούµενους πέραν των κλάδων του τουρισµού και του επισιτισµού.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι για το 2021 αρκούν κατ’ εξαίρεση
και κατ’ ελάχιστον πενήντα και όχι εκατό ηµέρες ασφάλισης για
τη χορήγηση τακτικού επιδόµατος ανεργίας και για άλλα εποχικά
επαγγέλµατα, ιδίως στην κονσερβοποιία, σε διαλογητήρια και
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στα λοιπά επαγγέλµατα που συνδέονται µε τη γεωργία και µε τη
µεταποίηση αγροτικών προϊόντων, για πολλούς εργαζόµενους
που κινδύνευαν να µη συµπληρώσουν τον απαιτούµενο αριθµό
ηµερών ασφάλισης, λαµβανοµένων υπ’ όψιν των δυσµενών συνεπειών από τη λήψη των έκτακτων µέτρων για την αντιµετώπιση
της πανδηµίας του κορωνοϊού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ και για την τήρηση του χρόνου.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω
κάτι τον Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
µη φύγετε µήπως έχουν οι εισηγητές κάποια ερώτηση για διευκρίνιση για την τροπολογία.
Τον λόγο έχει ο κ. Φάµελλος.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Είναι γεγονός ότι περιµέναµε µήπως
έρθει ο κ. Χατζηδάκης, κύριε Υπουργέ, γιατί θα θέλαµε να τον
ρωτήσουµε και κάποια θέµατα που έχουν και µε το νοµοσχέδιο
µεγάλη σχέση.
Το πρώτο ερώτηµα που θέλουµε να καταθέσουµε είναι το
εξής: Πόσο θεωρείτε ότι είναι επιτελικό να έρχονται σε ένα νοµοσχέδιο για την απολιγνιτοποίηση τροπολογίες και µάλιστα του
Υπουργείου Εργασίας για τόσο σηµαντικά θέµατα;
Μάλιστα απ’ ό,τι διαπιστώνουµε από τη γρήγορη ανάγνωση γιατί την καταθέσατε χθες το βράδυ την τροπολογία- βλέπουµε
ότι µέσα σε αυτή την τροπολογία αλλάζετε το οργανόγραµµα
του ΟΑΕΔ. Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό: Για ποιον
λόγο το οργανόγραµµα του ΟΑΕΔ δεν συζητήθηκε στις επιτροπές της Βουλής, δεν έχει βγει σε διαβούλευση, και το φέρνετε
µε τροπολογία σε ένα άσχετο νοµοσχέδιο για να συζητηθεί;
Πέρα από το ότι προφανώς αυτό είναι πρόχειρο και δεν έχει καµµία σχέση µε επιτελικότητα, που διατείνεται η Κυβέρνηση ότι
έχει, δεν είναι και ένα ουσιαστικό πρόβληµα και δηµοκρατικό και
τεχνικό; Για ποιον λόγο, λοιπόν, από την πίσω πόρτα να περάσει
σήµερα η τροποποίηση του οργανογράµµατος του ΟΑΕΔ;
Δεύτερο ζήτηµα το οποίο µας ανησυχεί: Μέσα στο πρώτο
άρθρο, αν δεν κάνω λάθος, ακούγοντας και την τοποθέτησή σας
και διαβάζοντας γρήγορα την τροπολογία, περιλαµβάνετε την
αλλαγή των αρµοδιοτήτων του διοικητικού συµβουλίου.
Και µάλιστα, κύριε Πρόεδρε, λέει ότι υπάρχουν µέσα εργαλεία
για την κατανοµή και αξιοποίηση πόρων για τη συνεχιζόµενη κατάρτιση. Το πρώτο απλό ερώτηµα είναι, δηλαδή, µέχρι τώρα το
Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕΔ δεν είχε αρµοδιότητες και εργαλεία για να κατανείµει τους πόρους για τη συνεχιζόµενη κατάρτιση; Μου φαίνεται απίθανο και προφανώς αστείο, αλλά το
ρωτώ για να καταλάβετε τη µεγάλη αντίθεση. Ένα διοικητικό
συµβούλιο που λειτουργεί σε αυτή την κατεύθυνση, µε αυτό το
αντικείµενο τώρα ήρθε και τροποποιείται βάζοντας, κύριε Πρόεδρε, µέσα τον όρο «για τη διαχείριση πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης».
Με ασάφεια, λοιπόν, ανοίγετε ένα παράθυρο για ένα ποσό το
οποίο, αν δεν κάνω λάθος, ανέρχεται σε ένα δισεκατοµµύριο
ευρώ. Προκύπτει, λοιπόν, αυτό το ερώτηµα: Για ποιον λόγο τροποποιείτε κάτι το οποίο λειτουργούσε σε έναν βαθµό; Πείτε µας
ποια είναι τα λάθη του. Εισάγετε αδιαφάνεια και ασάφεια για
τους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης, που η χώρα µας έχει και
σοβαρά προβλήµατα απορρόφησης.
Και τρίτο ερώτηµα: Αλλάζετε τη διαδικασία προσθέτοντας, αν
θέλετε, στη διαδικασία στοιχεία που αφορούν τους όρους επιλεξιµότητας για την αποζηµίωση και την ενίσχυση εργαζοµένων
που βρίσκονται εκτός εργασίας και αυτό αφορά τα εποχικά επαγγέλµατα. Θέλουµε κάτι πολύ πιο συγκεκριµένο, κύριε Υπουργέ.
Θέλουµε να µας πείτε, γιατί είναι απολύτως ασαφές, νοµίζω είναι
το πέµπτο άρθρο της τροπολογίας, για ποια επαγγέλµατα συγκεκριµένα αναφέρεται αυτή η τροπολογία.
Διότι εµείς σας καταθέσαµε τροπολογία που περιλαµβάνει
τους εργαζόµενους της εστίασης και του τουρισµού και µάλιστα
µιλάµε για διακόσιες χιλιάδες εργαζόµενους την οποία η Κυβέρνησή σας πριν από είκοσι µέρες δεν δέχτηκε.
Άρα, κύριε Πρόεδρε, εφόσον µιλάµε και για τη δική σας την
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περιοχή για διακόσιες χιλιάδες εργαζόµενους θέλουµε να µας
πείτε ρητά και ξεκάθαρα ποιοι περιλαµβάνονται, για ποιον λόγο
δεν περιλαµβάνονται οι εργαζόµενοι στον τουρισµό, στην αναψυχή και στην εστίαση και για ποιον λόγο κάνετε τέτοια µεροληπτική αντεργατική πολιτική εκ µέρους της Κυβέρνησης.
Εµείς κάναµε τροπολογία για να περιληφθούν οι εργαζόµενοι
αυτοί. Προφανώς αυτό αφορά την επέκταση του µέτρου των πενήντα ενσήµων, αλλά δεν περιλαµβάνεται στην τροπολογία και
αυτό είναι σοβαρό πρόβληµα αντεργατικής πολιτικής εκ µέρους
της Κυβέρνησης σε έναν ευαίσθητο κλάδο που πλήττεται από
την πανδηµία. Οφείλετε να απαντήσετε εν όψει µάλιστα και των
χριστουγεννιάτικων εορτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
θέλετε να απαντήσετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Πρώτα-πρώτα θα διαφωνήσω εντελώς µε τον κ. Φάµελλο γι’ αυτά που είπε ότι ήταν από την πίσω
πόρτα, εν κρυπτώ και παραβύστω, κολοσσιαίων διαστάσεων και
ούτω καθεξής. Να είµαστε τελείως σαφείς.
Τρία πράγµατα είναι. Για τις αρµοδιότητες του διοικητικού
συµβουλίου είναι λεκτική µόνο η αναφορά. Η αναφορά η οποία
υπάρχει στο υφιστάµενο πλαίσιο είναι µόνο για το ΕΣΠΑ. Αποτέλεσµα είναι ότι διάφοροι άλλοι ενωσιακοί πόροι απλά δεν µπορούν να εκµεταλλευτούν. Το επεκτείνουµε κάνοντάς το γενικά
ενωσιακό ώστε ρητά να µπορέσει να µπει µέσα και το Ταµείο
Ανάκαµψης.
Δεύτερον, η αναδιοργάνωση του οργανογράµµατος προφανώς δεν είναι κολοσσιαίας σηµασίας. Η Διεύθυνση Οικονοµικών
γίνεται Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, όπως έχει
γίνει σε πάρα πολλά τµήµατα του δηµοσίου τοµέα. Ήταν κάτι το
οποίο ήταν ιδιαίτερα επιτυχηµένο, κάτι που νοµίζω ότι το δέχονται οι πάντες.
Το τρίτο: Για τον τουρισµό έχει ήδη γίνει αυτό. Ήταν την 1η Δεκεµβρίου απ’ ό,τι πληροφορήθηκα
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεν αναφέροµαι στα πενήντα ένσηµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Σε αυτά αναφέροµαι εγώ όµως.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Μιλάµε για διακόσιες χιλιάδες εργαζόµενους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Λοιπόν, σε αυτά αναφέροµαι εγώ και
αυτό που έγινε ήταν η επέκταση σε συγκεκριµένους κλάδους
στους οποίους αναφέρθηκα. Μίλησα, δηλαδή, για κονσερβοποιία, διαλογητήρια, κοµµάτια του αγροτικού τοµέα και της µεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Νοµίζω ότι ήµουν αρκετά
σαφής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Αφήνετε έξω διακόσιες χιλιάδες εργαζόµενους που δεν συµπλήρωσαν τα πενήντα ένσηµα λόγω
πανδηµίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Φάµελλε,
σας παρακαλώ. Κάνατε µία ερώτηση για διευκρινίσεις. Τις έδωσε
ο Υπουργός και τελείωσε, κρίνεται.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαρίτσης.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς επιτρέψτε µου να ευχαριστήσω τη συναδέλφισσα
Κατερίνα Νοτοπούλου και τον συνάδελφο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης κ. Χήτα, γιατί είχαν την ευγενή
καλοσύνη να µου παραχωρήσουν τη θέση τους λόγω µιας οικογενειακής υποχρέωσης.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα από τα πιο
σύνθετα και επίκαιρα ζητήµατα της εποχής µας και σίγουρα το
πιο κρίσιµο είναι η πράσινη µετάβαση. Μια συζήτηση η οποία για
πολλά χρόνια αφορούσε µια µικρή µειοψηφία γραφικών κατά
τους υπόλοιπους σήµερα αποτελεί βασικό πεδίο χάραξης πολιτικής, αναπτυξιακής στρατηγικής, αλλά και βασικό πεδίο ιδεολογικής και πολιτικής αντιπαράθεσης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έχει κατανοήσει ότι
δεν µπορεί να συνεχίσει να παραβλέπει αυτό το πολύ κρίσιµο ζήτηµα µε αποτέλεσµα να αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγι-
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κής της και της κατεύθυνσης µεγάλης µερίδας των χρηµατοδοτικών εργαλείων. Γι’ αυτό άλλωστε και οι επίσηµες τοποθετήσεις
από την Ευρωπαϊκή Ένωση µιλούν για κλιµατική ουδετερότητα
µέχρι το 2050.
Πρέπει να αντιληφθούµε ότι οι συνέπειες θα είναι εφιαλτικές,
αν δεν αντιµετωπίσουµε την κλιµατική κρίση. Ένα από τα βασικά
ερωτήµατα όµως τα οποία τίθενται είναι κατά πόσο η πράσινη
µετάβαση θα αφορά το σύνολο της κοινωνίας, πώς δεν θα αποτελέσει ξανά µία αφορµή, µια ευκαιρία για εκµετάλλευση από
ολιγοπωλιακά συµφέροντα και για όξυνση των ανισοτήτων. Το
βασικό ζήτηµα εν ολίγοις είναι ποιοι θα επωφεληθούν και ποιοι
θα πληρώσουν το κόστος από αυτή τη µετάβαση.
Στην κατεύθυνση αυτή απαιτούνται συγκεκριµένα και σταθερά
βήµατα που θα εξασφαλίζουν ενεργειακή επάρκεια, κόστος
ενέργειας προσιτό από τους πολίτες και την οικονοµία και στοχευµένες πολιτικές για τη στήριξη ευάλωτων οµάδων και παραγωγικών στρωµάτων, µεγάλες δηµόσιες επενδύσεις για δίκτυα
διανοµής, αλλά και αποθήκευσης ενέργειας, δηµόσιο έλεγχο στα
δίκτυα και στη χωροθέτηση των ΑΠΕ και φυσικά έλεγχος και ρύθµιση της αγοράς για την αντιµετώπιση φαινοµένων κερδοσκοπίας, φαινόµενα κερδοσκοπίας τα οποία δυστυχώς σήµερα που
µιλάµε τα πληρώνει πάρα πολύ ακριβά η ελληνική κοινωνία.
Μέσα ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται, κατά τη γνώµη
µου, και η συζήτηση που κάνουµε για το νοµοσχέδιο για την απολιγνιτοποίηση. Δεν είναι, δηλαδή, µια συζήτηση η οποία γίνεται
εν κενώ, αν θέλετε. Και εδώ το πρώτο ζήτηµα που έχει σηµασία
να αναδείξουµε -το έχει πει και εισηγήτριά µας και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος- είναι ότι, επειδή και οι λέξεις έχουν
τη σηµασία τους, δεν πρέπει να µιλάµε για απολιγνιτοποίηση.
Εδώ και χρόνια -και η Ευρωπαϊκή Αριστερά το λέει εδώ και
πάνω από δέκα χρόνια αυτό το ζήτηµα- εµείς συζητάµε για απανθρακοποίηση. Και σε αυτό δυστυχώς φαίνεται ότι και η Ευρώπη
και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ µπροστά από τη σηµερινή
Κυβέρνηση. Ανακοίνωσε πρόσφατα ότι δεν θα χρηµατοδοτηθούν
στη νέα περίοδο έργα και προγράµµατα ορυκτών καυσίµων.
Το γνωρίζει αυτό η Κυβέρνηση; Κάνει κάτι πάνω σε αυτό; Αντιµετωπίζει αυτόν τον ευρωπαϊκό σχεδιασµό ως πλέον µία ορατή
πραγµατικότητα και µάλιστα µέσα σε αυτή την ενεργειακή κρίση,
που βλέπουµε πού έχει φτάσει η τιµή του φυσικού αερίου και µε
τη χώρα µας να καταγράφει τον Νοέµβριο την υψηλότερη χονδρεµπορική τιµή ηλεκτρικού ρεύµατος σε όλη την Ευρώπη για
πρώτη φορά στην ιστορία της; Αυτή είναι η κατάσταση την οποία
αντιµετωπίζουµε σήµερα σε σχέση µε τον ενεργειακό κλάδο στη
χώρα µας.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι η ανάγκη για απολιγνιτοποίηση των περιοχών µε πρώτες την Κοζάνη, τη Φλώρινα, τη Μεγαλόπολη είναι
προφανώς επιτακτική και αδήριτη. Είναι όµως, δυστυχώς, δυόµισι χρόνια µετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που έχουν
περάσει και ακόµα η Κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να συγκροτήσει ολιστικό σχέδιο για την αντιµετώπιση αυτής της µεγάλης
πρόκλησης, για το πώς θα υπάρξει ένα σχέδιο αναπτυξιακό µε
το οποίο θα προχωρήσει οµαλά η ενεργειακή µετάβαση µε τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας και κινήτρων για επενδύσεις στις
περιοχές, για τη διαµόρφωση ενός νέου παραγωγικού µοντέλου
για την περιοχή.
Τι είδαµε να γίνεται; Είδαµε κάποιες εξαγγελίες-τουφεκιές
στον αέρα. Είδαµε στη συνέχεια ένα απότοµο κλείσιµο των λιγνιτικών µονάδων. Και, τελικά, τις επιπτώσεις τις πληρώνει η τοπική
κοινωνία. Και, βεβαίως, αυτή η προχειρότητα οδήγησε και στο
γεγονός ότι κάποιες από τις µονάδες αναγκάστηκαν να ξανανοίξουν πέρυσι το καλοκαίρι. Μάλλον αυτό θα γίνει και τον χειµώνα
που έχουµε µπροστά µας, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει σοβαρή ουσιαστική στρατηγική και ακριβώς βεβαίως γιατί δεν αξιοποιούνται τα βασικά δηµόσια εργαλεία της ενεργειακής πολιτικής.
Ίσα-ίσα, το αντίθετο συµβαίνει. Εκχωρούνται αυτή τη στιγµή σε
ιδιωτικά συµφέροντα. Μιλώ για τη ΔΕΗ, µιλώ για τον ΔΕΔΔΗΕ,
µιλάω για τη ΔΕΠΑ.
Δηµιουργήσατε ένα σχέδιο νόµου, όµως, το οποίο δηµιουργήσατε µόνοι σας, αποκλείοντας την τοπική κοινωνία, αποκλείοντας
τοπικούς φορείς. Τα ακούσαµε και στην ακρόαση των φορέων
µόλις προχθές. Έβαλαν µια σειρά από ζητήµατα οι φορείς, ολό-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΒ’ - 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

κληρες κοινωνίες των οποίων η ζωή εξαρτάται από αυτή τη διαδικασία της µετάβασης, από αυτή τη διαδικασία της απολιγνιτοποίησης, από αυτή τη διαδικασία η οποία διεξάγεται ερήµην
τους. Υποβάλατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση προτάσεις για τα εδαφικά σχέδια δίκαιης µετάβασης, για το επιχειρησιακό σχέδιο για
τη δίκαιη µετάβαση, χωρίς τοπική διαβούλευση, χωρίς ενηµέρωση καν της Βουλής. Δηµιουργούνται νέες υπηρεσίες στην
Αθήνα, διαµορφώνεται ένα δαιδαλώδες, ένα δυσκίνητο σύστηµα
και εδώ χωρίς καµµία διαβούλευση µε την τοπική κοινωνία, µε
τους εργαζόµενους, αλλά και µε το σύνολο -θα έλεγα- της τοπικής οικονοµίας, της επιχειρηµατικότητας της περιοχής, η οποία
πλήττεται αυτή τη στιγµή από αυτή την έλλειψη σχεδίου για την
απολιγνιτοποίηση.
Τι θα γίνει, λοιπόν, µε όλους αυτούς τους ανθρώπους; Τι θα
γίνει µε µια ολόκληρη κοινωνία η οποία αυτή τη στιγµή αγωνία
για το µέλλον της; Δυστυχώς, πολύ φοβούµαι ότι αυτό το οποίο
διαµορφώνεται είναι και πάλι και σε αυτό το πεδίο ένα πλαίσιο
διαµόρφωσης µιας αναπτυξιακής προοπτικής η οποία προωθεί
την όξυνση των κοινωνικών, των περιφερειακών αλλά και των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
Εµείς, από τη µεριά µας, έχουµε καταθέσει µια σειρά από προτάσεις. Οι ζώνες απολιγνιτοποίησης πρέπει να αποτελέσουν πρότυπα «πράσινης» και δίκαιης ανάπτυξης για όλους. Εµείς µιλάµε
µε όρους ενεργειακής δηµοκρατίας που διασφαλίζει την κλιµατική δικαιοσύνη και τη συµµετοχή των πολλών στην παραγωγή
ενέργειας από ΑΠΕ. Ξέρετε, δεν είναι απλώς αλλαγή τεχνολογίας το να πάµε σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Είναι αλλαγή
συνολικά του µοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας,
του µοντέλου βάσει του οποίου λειτουργεί το σύνολο του παραγωγικού συστήµατος της χώρας. Έχουµε δεσµευτεί και επαναλαµβάνουµε τη δέσµευσή µας για ρήτρα µηδενικού
αναπτυξιακού ελλείµµατος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενώ βεβαίως πολύ κρίσιµο είναι και το ζήτηµα του χωρικού
σχεδιασµού, ένα ζήτηµα το οποίο δεν είναι δυνατόν να απουσιάζει από ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει να κάνει µε την απολιγνιτοποίηση. Μιλάµε για παροχή κινήτρων. Μιλάµε για την ανάγκη
στήριξης της τοπικής οικονοµίας. Μιλάµε για την ειδική πρόβλεψη στον αναπτυξιακό νόµο, για κάλυψη µέρους του ασφαλιστικού και εργατικού κόστους. Μιλάµε για φορολογικά κίνητρα
και αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών εργαλείων. Εν ολίγοις µιλάµε για ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραµµα
δηµοσίων επενδύσεων για τη δυτική Μακεδονία, µε δηµόσια χρηµατοδότηση έργων τοπικών υποδοµών, σιδηροδροµικές διασυνδέσεις ηλεκτροκίνηση, υποδοµές εξωστρέφειας σε παιδεία,
υγεία, πολιτισµό, που θα δώσουν άµεσα θέσεις εργασίας.
Είναι πολλά αυτά τα οποία µπορούν να γίνουν, κύριε Υπουργέ.
Δυστυχώς δεν βλέπουµε ένα τέτοιο σχέδιο από τη µεριά της Κυβέρνησης. Δεν βλέπουµε µία πολιτική η οποία θα έρχεται και να
µετασχηµατίσει και ταυτόχρονα να στηρίξει αυτούς που σήµερα
-πάνω από τρεισήµισι χιλιάδες άνθρωποι- είναι άνεργοι και οι
οποίοι χρειάζονται τη στήριξη της πολιτείας.
Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω τον χρόνο για να επεκταθώ περισσότερο. Θα µου επιτρέψετε, όµως, να κλείσω µε ένα σχόλιο για ένα
ζήτηµα το οποίο προέκυψε τις τελευταίες µέρες και χθες είχαµε
και µια επίκαιρη ερώτησή µου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για
το ζήτηµα του παγώµατος των πληρωµών στο ΕΣΠΑ. Ο Υπουργός µάς είπε ότι όλα βαίνουν καλώς, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα, ότι οι πληρωµές προχωράνε κανονικά, παρ’ όλες τις
διαµαρτυρίες που υπάρχουν από τους φορείς της αγοράς, από
την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό έγινε χθες το πρωί. Λίγες µόλις
ώρες µετά, εσείς οι ίδιοι στην τροπολογία που καταθέσατε στο
παρόν νοµοσχέδιο για την απολιγνιτοποίηση λέτε στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας το εξής. Και για να µην υπάρξουν
παρερµηνείες, διαβάζω από την ίδια την αιτιολογική έκθεση:
«Λόγω της απρόβλεπτης διάρκειας πανδηµίας και των µεταλλάξεων αυτής και των συνεπειών της, καθώς και της πρωτοφανούς
έκτασης των φυσικών καταστροφών απαιτήθηκε η χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του 2021 έργων
απαραίτητων για την αντιµετώπιση των ανωτέρω για την ανακούφιση των πληγέντων. Αποτέλεσµα της απρόβλεπτης ανάγκης
άµεσης χρηµατοδότησης των σχετικών µε τις ως άνω περιστά-
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σεις έργων είναι η µη επάρκεια πόρων κατά την παρούσα χρονική στιγµή για την πληρωµή άλλων έργων ενταγµένων στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, παρ’ ότι αυτά έχουν
παραληφθεί, παρ’ ότι έχουν υλοποιηθεί τα έργα και έχουν υποβληθεί από τους δικαιούχους τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.».
Αυτό λέτε εσείς οι ίδιοι στην αιτιολογική σας έκθεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Χαρίτση,
έχετε πάει στα δέκα λεπτά. Σας παρακαλώ πολύ.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Επιβεβαιώνεται πλήρως, λοιπόν, αυτό το
οποίο καταθέσαµε µε την επίκαιρη ερώτηση, ότι υπάρχει παύση
πληρωµών αυτή τη στιγµή στα προγράµµατα του ΕΣΠΑ. Χθες το
πρωί διαψεύδατε, χθες το βράδυ το επιβεβαιώσατε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ.
Το λόγο τώρα θα πάρει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Ελληνικής Λύσης κ. Χήτας, στη συνέχεια ο κ. Σκουρλέτης, µετά
ο Γιάννης Αντωνιάδης από τη Νέα Δηµοκρατία -δεν ξέρω αν θα
κάνετε την αλλαγή- και αµέσως µετά ο Υφυπουργός Μεταφορών
κ. Παπαδόπουλος.
Ορίστε, κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µου διαφεύγει, αλλά είµαι σχεδόν βέβαιος:
Είστε αιρετός; Όχι.
Λοιπόν, προτείνω στις επόµενες εκλογές, κύριε Παπαθανάση,
µιας και τα πάτε τόσο καλά στο Υπουργείο και όλοι αυτό λένε,
να κατεβείτε στις εκλογές ως αιρετός, να διεκδικήσετε την ψήφο
του κόσµου. Γιατί αλλιώς είναι να αποφασίζεις, όταν έχεις βγει
στην κοινωνία και πας πόρτα-πόρτα και βλέπεις τον κόσµο στα
µάτια και αλλιώς είναι να αποφασίζεις, όταν δεν είσαι αιρετός.
Και προτείνω, κύριε Παπαθανάση, να κατεβείτε στην Πτολεµαΐδα, στη Φλώρινα, στην Κοζάνη ως υποψήφιος, σε εκείνες τις
περιοχές. Νοµίζω ότι είναι µια πολύ καλή ιδέα να κατεβείτε ως
υποψήφιος Βουλευτής στις περιοχές τις οποίες εκτελείτε σήµερα!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Μην του βάζεις ιδέες!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Πάρα πολύ καλή ιδέα. Έχω την αίσθηση ότι, αν κατεβείτε σε εκείνες τις περιοχές, δεν θα βρείτε
ούτε την ψήφο σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Χήτα, δεν
προβλέπεται στους Βουλευτές να κατεβαίνουν σε δύο περιφέρειες. Μόνο οι Αρχηγοί των κοµµάτων µπορούν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Σε µία είπα, όποια θέλει. Σε µία από
όλες αυτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν αφήνει την περιφέρειά του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Σε µία από όλες αυτές που σήµερα
εκτελεί η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας να πάει να κατέβει
υποψήφιος ο κ. Παπαθανάσης, αφού το νοµοσχέδιο είναι τόσο
καλό, που ήρθατε από το πρωί να µας πείτε ότι είναι πάρα πολύ
καλό, ότι είµαστε η ατµοµηχανή της ανάπτυξης και της πρωτοπορίας στην Ευρώπη. Ούρλιαζε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης µε στόµφο.
Καλά τώρα, είµαστε σοβαροί; Είµαστε σοβαροί, κύριε
Υπουργέ; Είστε σοβαρός άνθρωπος και µετριοπαθής. Τι είναι
αυτά τα πράγµατα που λέτε στον κόσµο; Είναι δυνατόν να λέγεται εδώ µέσα ότι η Ελλάδα είναι η ατµοµηχανή της Ευρώπης
στην απολιγνιτοποίηση, ότι είµαστε οι πρωτοπόροι και να χαιρόµαστε κιόλας και να χειροκροτούµε κιόλας που πυροβολούµε τα
πόδια µας; Απίστευτο! Απεµπολούµε 300 δισεκατοµµύρια λιγνίτες σε αξία κι εµείς χαιρόµαστε; Είµαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη!
Μην πω τι είµαστε στην Ευρώπη.
Και τι δεν ακούσαµε σήµερα εδώ, ότι ο κ. Γεωργιάδης είναι οικολόγος. Πραγµατικά, αυτές είναι κυβιστήσεις. Να µου πεις, άµα
τα βρίσκεις µε τον Καρανίκα για την κάνναβη, γίνεσαι και οικολόγος σιγά-σιγά. Εντάξει, είναι σε έναν δρόµο τέτοιο ο άνθρωπος. Είπε ότι σε αυτή την Αίθουσα κυριαρχεί ο λαϊκισµός. Ποιος
το είπε αυτό; Ο Υπουργός Ανάπτυξης! Είπε ότι στην Αίθουσα
αυτή κυριαρχεί ο λαϊκισµός. Να πέσει φωτιά να µας κάψει!
Κύριε Παπαθανάση, θα σας πω εγώ πού είναι η Ελλάδα ατµο-
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µηχανή της Ευρώπης. Η Ελλάδα όντως πρωτοπορεί και είναι η
ατµοµηχανή της Ευρώπης στα 43,3 δισεκατοµµύρια που δανειστήκαµε τον τελευταίο ενάµιση χρόνο. Είµαστε πρώτοι µε διαφορά, κύριε Παπαθανάση, στις εταιρείες που κινδυνεύουν µε
κλείσιµο, µε λουκέτα. Είµαστε πρώτοι µε διαφορά που δίνουµε
12 δισεκατοµµύρια από αυτά που παίρνουµε για ανεµογεννήτριες και µόλις 130 εκατοµµύρια -όχι δισεκατοµµύρια- για την
πρωτογενή παραγωγή, για την αγροτική παραγωγή. Είµαστε
πρωτοπόροι στο ότι καταργούµε και «αυτοκτονούµε» τους λιγνίτες µας. Είµαστε πρωτοπόροι και η ατµοµηχανή της Ευρώπης,
κύριε Παπαθανάση -και δώστε χαιρετίσµατα και στον Υπουργό
σας- που έχουµε την πιο ακριβή βενζίνη, το πιο ακριβό πετρέλαιο, το πιο ακριβό ρεύµα στην Ευρώπη. Ναι, είµαστε πρωτοπόροι! Έχουµε τις πιο ακριβές τιµές στα είδη πρώτης ανάγκης.
Είµαστε πρωτοπόροι. Είµαστε η ατµοµηχανή της Ευρώπης κι
αυτή η ατµοµηχανή ταξιδεύει τα επτακόσιες χιλιάδες Ελληνόπουλα στο εξωτερικό και γύρισαν την πλάτη την Ελλάδα, την πατρίδα µας, γιατί υπάρχει αναξιοκρατία και δεν υπάρχει τίποτα
όρθιο µέσα. Ναι, είµαστε πρωτοπόροι. Είµαστε πρωτοπόροι στο
να παίρνουν τα σπίτια των πολιτών, των Ελλήνων, µε τους πλειστηριασµούς. Είµαστε πρωτοπόροι στο να δίνουµε 1 δισ. τον
χρόνο µόνο για τους παράνοµους µετανάστες.
Αυτά να πείτε στον Υπουργό σας και να τα ακούσετε και εσείς,
κι άµα σκοπεύετε να κατεβείτε στην πολιτική ως αιρετός, να τα
έχετε αυτά τα πράγµατα στο µυαλό σας. Είµαστε πρωτοπόροι.
Δεν θα βιάζετε εδώ µέσα τη λογική µας. Δεν θα βιάζετε τη λογική
µας, είστε εκατόν πενήντα οκτώ. Κάντε ότι θέλετε. Θα κριθείτε
από τον λαό, τους Έλληνες πολίτες. Αλλά δεν θα µας πείσετε
κιόλας ότι αυτό που κάνετε είναι θαυµαστό και υπέροχο και συµφέρον. Μην τρελαθούµε τώρα! Για µια Ελλάδα που έχει το πιο
ακριβό καύσιµο στην Ευρώπη.
Ξέρετε τι λέει ο κόσµος εκεί έξω, κύριε Παπαθανάση; Αν πηγαίνατε ψήφο-ψήφο έξω όπως πάµε εµείς, θα σας έλεγα έλεγαν
«παιδί µου» -έτσι λένε σε εµένα γιατί είµαι νέος, είµαι σαράντα
οκτώ, δεν είµαι στην ηλικία σας- «ή που θα φάµε ή που θα ζεσταθούµε». Αυτό µας λένε, κύριε Παπαθανάση. Ή που θα φάµε
φέτος ή που θα ζεσταθούµε. Και τα δύο δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
Και επειδή σας είδα πάρα πολύ ενθουσιώδη προηγουµένως
και αναρωτηθήκαµε, διότι ξαναλέω ότι είστε µετριοπαθής άνθρωπος, σήµερα ξεπεράσατε τα όριά σας σε ένταση και δείχνατε
φωτογραφίες, εµάς µας αρέσουν οι φωτογραφίες. Δεν µας λέτε,
κύριε Υπουργέ, αυτά εδώ δεν είναι υποσαχάρια ή οτιδήποτε
άλλο. Σας θυµίζουν κάτι; Ωραίες, έγχρωµες φωτογραφίες. Είναι
οι Σκουριές, δείτε εδώ. Δείξτε µας και αυτές τις φωτογραφίες.
Εσείς οι πράσινοι οικολόγοι, που σκέφτεστε το περιβάλλον και
έχετε καταστρέψει τη Χαλκιδική ολόκληρη. Εδώ αυτά που βλέπετε ήταν δάση. Τώρα είναι αυτά. Τα βλέπετε; Αυτά είναι. Γι’
αυτά θα πείτε τίποτα ή το εκτυπωτικό µηχάνηµα τυπώνει µόνο
ό,τι φωτογραφίες θέλετε εσείς; Αυτές οι φωτογραφίες δεν τις
τυπώνει το µηχάνηµα σας;
Οι «Οικολόγοι Πράσινοι», εσείς που προχωράτε σήµερα στον
ενταφιασµό του λιγνίτη στην Ελλάδα; Θα σας πω, κύριε
Υπουργέ, εσείς απαντάτε σε όλα. Πραγµατικά αυτό πρέπει να το
οµολογήσουµε. Πείτε µας λίγο η Γερµανία, που είναι µια χώρα
που έχετε ως πρότυπο σε πολλά, στο πρώτο εξάµηνο του 2021
αύξησε κατά 35% την παραγωγή ρεύµατος µε λιγνίτη σε σχέση
µε το πρώτο εξάµηνο. «Statista», θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Στο πρώτο εξάµηνο του 2021 η πρώτη πηγή, κύριε Πρόεδρε,
παραγωγής ρεύµατος στη Γερµανία ήταν ο λιγνίτης µε 27%, το
καταλαβαίνετε; Από την επίσηµη Στατιστική Υπηρεσία της Γερµανίας είναι τα στοιχεία αυτά. Η Γερµανία παρήγαγε το πρώτο
εξάµηνο του 2021, περίπου εβδοµήντα δισεκατοµµύρια κιλοβατώρες σε λιγνίτη, ποσότητα που έφτανε να υπερκαλύψει τις
ανάγκες της Ελλάδας. Η Γερµανία είναι µια χώρα που καλύπτει
τις ανάγκες της και εξάγει και ρεύµα µε λιγνίτες. Η Γερµανία συνεχίζει να επενδύει στον λιγνίτη, κύριε Παπαπαθανάση, για τα
επόµενα δεκαπέντε χρόνια. Κορόιδα είναι οι Γερµανοί και εµείς
είµαστε εδώ οι έξυπνοι; Πείτε µας, λοιπόν, θέλει η Γερµανία να
καταστρέψει το περιβάλλον; Ή µήπως καταστρέφει η Ελλάδα το
περιβάλλον;
Έχετε πει στον κόσµο -ακούστε, κύριε Πρόεδρε, στοιχείο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πάρα πολύ σηµαντικό- ότι η Ελλάδα αν θα σταµατήσει να παράγει αέρια θερµοκηπίου -γιατί το παραµύθι φτάνει εδώ µέσα µε
τους λιγνίτες που λέτε- επιβαρύνει σε ποσοστό 0,3 η Ελλάδα.
Πόσο να παράγει η Ελλάδα; 0,3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει
το 27% σε αέρια θερµοκηπίου, η Κίνα και οι Ηνωµένες Πολιτείες
το 52% και το υπόλοιπο είναι η Ρωσία. Η Ελλάδα το 0,3. Θα σώσουµε τον πλανήτη εµείς οι φτωχευµένοι µε το 0,2 που παράγουµε σε αέριο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν σκέφτεστε τίποτα. Μοιράζετε την περιουσία της Ελλάδας
λες και είναι το χωράφι του παππού σας. Θα λογοδοτήσετε αργότερα. Πολιτικά πάντα. Γιατί θα φάτε πολύ µαύρο από τον
κόσµο, σας το λέω, µε αυτά που κάνετε.
Δεν σας απασχολεί, όµως, κύριε Παπαθανάση, ούτε καν τι θα
γίνουν οι περιοχές αυτές; Η δυτική Μακεδονία, η Αρκαδία, η Πτολεµαΐδα, η Φλώρινα, η Μεγαλόπολη;
Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε ένα λεπτό να τελειώσω, είναι
πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία αυτά.
Στην απογραφή του 2011 στους Νοµούς Κοζάνης, Φλώρινας
ζούσαν διακόσιες χιλιάδες άνθρωποι. Εκατόν πενήντα στην Κοζάνη, πενήντα χιλιάδες στη Φλώρινα. Το 2001 ζούσαν εκατόν
εξήντα οκτώ χιλιάδες άνθρωποι στην Κοζάνη και πενήντα εννέα
στην Φλώρινα. Σε µια δεκαετία µειώθηκε ο πληθυσµός είκοσι
επτά χιλιάδες, κατά 12%. Θα δούµε τώρα πόσοι θα µείνουν εκεί.
Τι θα µείνει να κάνει ο κόσµος στη Φλώρινα και στην Κοζάνη και
στη Πτολεµαΐδα; Να φυσάει τις ανεµογεννήτριες; Καταστρέψατε
τον κόσµο, ολόκληρες περιοχές.
Όλα αυτά τα χρόνια σάς απασχολεί το brain drain και πώς θα
επιστρέψουν οι νέοι µας πίσω. Έφυγαν εξακόσιες χιλιάδες Ελληνόπουλα στο εξωτερικό και διώχνετε πάλι κόσµο έξω, τους
διώχνετε. Δεν σας ενδιαφέρει τίποτα. Και τι κάνετε; Τελείως υποκριτικά -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- «να σε κάψω Γιάννη,
να σε αλείψω λάδι». Σε καταστρέφω, σε φτωχοποιώ, σε αφήνω
άνεργο, σε ρηµάζω, αλλά δες τι καλός που είµαι. Θα σου δώσω
τηλεθέρµανση, ε; Θα σου δώσω τηλεθέρµανση, φοβερό; «Να σε
κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι»!
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά αν τα υπόλοιπα τα ακούτε βερεσέ,
θα ήθελα πραγµατικά να µας απαντήσετε για να ακούσουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες τι έχετε να µας πείτε για τα στατιστικά
στοιχεία που σας παρουσιάσαµε σήµερα εδώ και αφορούν τη
Γερµανία και τον λιγνίτη και πώς χρησιµοποιεί η Γερµανία τον λιγνίτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε, έχετε πάει στα δέκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Απαντήστε µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, ορίστε έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Άκουσα µε προσοχή τον κ. Χήτα και
νοµίζω ότι στην πρώτη συνεδρίαση της Βουλής ορκιστήκατε,
κύριε Χήτα, πίστη στο Σύνταγµα της πατρίδας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Μάλιστα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Που µέσα από το Σύνταγµα της πατρίδας
δίδεται
η
δυνατότητα
να
ορίζονται
και
εξωκοινοβουλευτικοί Υπουργοί σε αυτή την Κυβέρνηση. Δεν είναι
µόνο ότι δεν σέβεστε το Σύνταγµα της πατρίδας µας, αλλά είστε
και ένας ρατσιστής, κύριε Χήτα, είστε ένας ηλικιακός ρατσιστής
και µέσα σε µια µικρή οµιλία καταφέρατε να τα συµπεριλάβετε
όλα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Τι λέει, κύριε Πρόεδρε; Δεν είπα
αυτό, κύριε Πρόεδρε.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ούτε πίστη στο Σύνταγµα της πατρίδας έχετε, σχετικά µε το αν έχει τη δυνατότητα µια κυβέρνηση
να έχει εξωκοινοβουλευτικούς Υπουργούς, αλλά και ο ηλικιακός
ρατσισµός σας δεν σας τιµά. Αυτό θέλω να σας πω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό, κατά
το σηµείο που θέλετε να πείτε πόσο σέβεστε το Σύνταγµα, έχετε
δικαίωµα να το πείτε.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, µε παρεξηγήσατε. Εγώ δεν είπα ότι απαγορεύεται ή κακώς έκανε η Κυβέρνηση. Ίσα-ίσα που σας εκτιµούµε
παραγωγικά ως Υπουργό και σας το έχουµε πει πολλές φορές
στις επιτροπές. Νοµίζω πως παρεξηγηθήκατε χωρίς λόγο.
Είπα ότι εννοείται πως είναι δικαίωµα της Κυβέρνησης να βάλει
κάποιους Υπουργούς οι οποίοι δεν είναι αιρετοί. Εννοείται αυτό.
Δεν είπαµε κάτι διαφορετικό. Ανακαλέστε λίγο. Αλλά είπα το
εξής: Ξέρετε πως είναι να κατέβει ο Παπαθανάσης, ο Χήτας, ο
οποιοσδήποτε υποψήφιος Βουλευτής στις περιοχές αυτές, τις
οποίες σήµερα τις πληγώνετε πάρα πολύ; Αυτό σας είπα και θα
ήθελα, επειδή είστε ευγενής άνθρωπος, και νοµίζω µε παρεξηγήσατε να ανακαλέσετε. Δεν υπάρχει λόγος, ούτε το ύφος µου
είναι τέτοιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστώ
πολύ.
Κύριε Σκουρλέτη, ελάτε σας παρακαλώ πολύ, γιατί σας ταλαιπωρήσαµε αρκετά σήµερα.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε τον λόγο; Συγγνώµη, κύριε Σκουρλέτη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Να ενηµερώσω τον κ. Χήτα ότι για δώδεκα χρόνια ήµουν αιρετός στην τοπική αυτοδιοίκηση,
προφανώς δεν έχετε διαβάσει το βιογραφικό µου και επίσης
θέλω να σας πω, ότι µε τον σεβασµό µε τον οποίο αντιµετωπίζω
τη Βουλή των Ελλήνων, αναµένω τον ίδιο σεβασµό και από εσάς,
κύριε Χήτα. Νοµίζω ότι αυτό είναι το στοιχείο αυτής της Βουλής.
Ο σεβασµός του ενός απέναντι στον άλλον. Αυτό τιµά τη δηµοκρατία, δεν την τιµά ο λόγος σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Σκουρλέτης και αµέσως µετά ο κ. Αντωνιάδης.
Ελάτε, κύριε Σκουρλέτη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Παπαθανάση, άκουσα πως θυµίσατε στο Σώµα ότι ήσασταν αιρετός. Θα έπρεπε να τιµούσατε αυτή την προηγούµενη
ιδιότητά σας. Διότι στο σχέδιο που µας παρουσιάσατε η τοπική
αυτοδιοίκηση είναι απούσα. Δεν υπήρξε καµµία διαβούλευση επί
της ουσίας, τα ακούσατε από τους φορείς. Και επειδή πράγµατι
η υπόθεση της απολιγνιτοποίησης δεν είναι καινούργια, πάνω
από µια εικοσαετία αναφέρεται και στην τοπική κοινωνία και µας
απασχολεί.
Θα ήθελα να σας πω ότι εκείνο το οποίο χαρακτήρισε τη σηµερινή σας παρέµβαση την πρωινή και τη δική σας και του κυρίου
Υπουργού, του κ. Γεωργιάδη, είναι µια πολύ µεγάλη υποκρισία.
Αν σήµερα δίναµε ένα χρώµα στην υποκρισία θα βάζαµε το
χρώµα γαλάζιο. Γιατί; Διότι ενώ υποτίθεται ότι συµφωνείτε µε
βάσει τα ζητήµατα της κλιµατικής κρίσης στην υπόθεση και στην
κατεύθυνση της απολιγνιτοποίησης, δηλαδή της απεξάρτησης
από τα ορυκτά καύσιµα, διότι περί αυτού πρόκειται, φαντάζοµαι
ότι δεν το περιορίζετε µόνο στον λιγνίτη, την ίδια ώρα κάνετε τα
πάντα για να αυξήσετε το ειδικό βάρος του φυσικού αερίου. Όχι
µόνο µε τις συγκεκριµένες επιλογές που αφορούν τα ζητήµατα
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µέσα από εισαγόµενο φυσικό αέριο, αλλά δίνοντας άδειες ακόµα για επιπλέον έρευνες
υδρογονανθράκων στις θάλασσές µας.
Αν, λοιπόν, είστε και πιστεύετε στρατηγικά µε την ιστορία της
απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιµα, γνωρίζετε ότι µια έρευνα
έχει τρεις φάσεις. Μέχρι που να φτάσει στη φάση της παραγωγής µπορεί να περάσουν δεκαπέντε και είκοσι χρόνια και τεράστια κεφάλαια. Μήπως τότε το µεταβατικό καύσιµο που λέγεται
φυσικό αέριο δεν θα το έχουµε ανάγκη; Άρα, λοιπόν, είστε υπο-
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κριτές. Στα λόγια εµφανίζεστε υπερασπιστές µιας φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής, αλλά στην πράξη τα υπονοµεύετε. Σας είπε
πριν από λίγο ο συνάδελφος για την περίπτωση των Σκουριών.
Θα σας έλεγα, λοιπόν, για την περίπτωση της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, την οποία την έχετε βάλει στον γύψο, όπως όλους
τους ελεγκτικούς µηχανισµούς του κράτους που τους αποψιλώνετε, τους αδυνατίζετε, τους κάνετε διακοσµητικούς. Παίρνετε
τις ευθύνες τους, τις αρµοδιότητές τους και τους δίνετε σε ιδιωτικούς φορείς. Σταµατήστε, λοιπόν, αυτή την υποκρισία γύρω
από το περιβάλλον. Άλλωστε η δική σας παράταξη, ενώ λοιπόν
εδώ και είκοσι χρόνια µιλάµε για την απολιγνιτοποίηση ήταν αυτή
που έκανε την επένδυση της Πτολεµαΐδας 5. Έτσι δεν είναι;
Τώρα, λοιπόν, ερχόσαστε και προσπαθείτε να δείτε τι θα κάνετε.
Εµείς τον κάναµε αυτόν τον σχεδιασµό; Τον βρήκαµε. Εγώ,
όµως, όταν ήµουν το 2016 Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος -ρωτήστε τον κ. Αντωνιάδη και τον κ. Αµανατίδη- το πρώτο
που έκανα ήταν να συστήσω επιτροπή µε όλους τους φορείς και
τους Βουλευτές της αντιπολίτευσης και της συµπολίτευσης στο
γραφείο µου και να βάλουµε κάτω κάποια ζητήµατα που είχαν
να κάνουν µε το πώς θα περάσουµε στη µεταλιγνιτική εποχή. Ρωτήστε τους αν λέω ψέµατα. Θα βγει µετά από λίγο ο Βουλευτής
Φλώρινας και θα µας τα πει εδώ. Εσείς, λοιπόν, πέρα από υποκρισία χαρακτηρίζεστε και από προχειρότητα. Παρουσιάζετε ένα
σχέδιο µε γενικές αναφορές αλλά στο πεδίο εφαρµογής είτε στη
Μεγαλόπολη είτε στην Κοζάνη είτε στη Φλώρινα είτε στην Πτολεµαΐδα, στη δυτική Μακεδονία, δεν έχετε προβλέψει τίποτα.
Υπάρχει το θέµα της αποκατάστασης των εδαφών; Υπάρχει.
Mega project. Μπορεί να δηµιουργήσει άµεσα χιλιάδες θέσεις
εργασίας; Ήδη έχουν χαθεί τρεις χιλιάδες θέσεις εργασίας λόγω
της πολιτικής σας. Επιπλέον, έχουν προστεθεί στους ανέργους
στην περιοχή πάνω. Ήµουν την προηγούµενη εβδοµάδα. Υπάρχει αυτό το σχέδιο; Δεν θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει; Δυόµισι χρόνια είναι αυτά τι κάνετε; Και ποια αποκατάσταση, έτσι ώστε αυτή
η αποκατάσταση να συνδυάζεται µε εκείνες τις χρήσεις που θα
δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα κρατήσουν τον
κόσµο στον νοµό. Ποιος ξέρει σήµερα πού µπορεί να επενδύσει
τι; Πού µπορεί να βάλει φωτοβολταϊκά, πού µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα κοµµάτι γης για τον πρωτογενή τοµέα. Δεν το ξέρει
κανείς. Αυτό λένε οι κάτοικοι. Ρωτήστε τους δικούς σας Βουλευτές που εκλέγονται εκεί.
Μιλάτε για επενδύσεις στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Έλα ντε που στην περιοχή δεν υπάρχει χώρος στα δίκτυα και
υπάρχουν πολίτες οι οποίοι έχουν βάλει φωτοβολταϊκά στις στέγες τους και δεν µπορούν να κάνουν αυτοπαραγωγή, διότι δεν
έχετε προνοήσει να υπάρχει χώρος στα δίκτυα. Γι’ αυτό είστε και
πρόχειροι συν όλα τα άλλα.
Θα µπορούσε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας να συµβάλει στα προβλήµατα που γεννιούνται µέσα σε αυτή τη µετάβαση στη µεταλιγνιτική εποχή; Θα µπορούσε. Εσείς, όµως,
κάνετε τα πάντα για να κλείσουν τµήµατα και µε την ειδική βάση
εισαγωγής το οδηγείτε στον µαρασµό. Δεν τα λέµε εµείς, οι πανεπιστηµιακοί εκεί τα λένε. Δεν είναι προβλήµατα αυτά πολύ συγκεκριµένα, τα οποία τα αγνοείτε κυριολεκτικά;
Η περιοχή πάνω της δυτικής Μακεδονίας έχει µεγάλες βροχοπτώσεις. Το ξέρετε ότι δεν έχει αρδευτικά έργα;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Άρα για εκείνες οι περιοχές που θα περάσουν στον πρωτογενή
τοµέα δεν έχετε δηµιουργήσει και δεν υπάρχουν στον σχεδιασµό
σας εκείνα τα έργα υποδοµής ώστε να είναι γόνιµες, παραγωγικές. Πώς θα µείνει, λοιπόν, ο κόσµος εκεί; Τα έχετε συζητήσει
αυτά; Προφανώς δεν τα γέννησα µόνος από το κεφάλι µου, οι
φορείς τα έλεγαν. Διαβούλευση κάναµε, ακούσαµε τον κόσµο.
Είναι αυτό που δεν κάνετε εσείς σε όλα τα πεδία της κυβερνητικής πολιτικής, διότι έχετε µια αντίληψη ενός επιτελικού, συγκεντρωτικού κράτους του Μαξίµου που θέλει να αποφασίζει ερήµην
των τοπικών κοινωνιών. Αυτό κάνετε, συγκεντρωτική πολιτική.
Προφανώς θα έχετε τους λόγους σας. Ίσως διευκολύνει τις υπόλοιπες δουλειές σας ένας τέτοιος τρόπος λειτουργίας.
Άκουσα τον κύριο Υπουργό να αναφέρεται στα ζητήµατα της
ΔΕΗ και της ακρίβειας. Κατ’ αρχάς διαπίστωσα -για τον κ. Γεωρ-
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γιάδη λέω- ότι δεν είναι γνώστης τού πώς διαµορφώνεται η ποινή
στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Διότι εάν ήταν γνώστης, θα ήξερε ότι στις αρχές του περασµένου καλοκαιριού η
ακριβότερη µορφή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν τότε ο λιγνίτης.
Σήµερα, όµως, είναι το φυσικό αέριο και επειδή ακριβώς υπάρχει
µία στρέβλωση και στη χονδρική αγορά, η τιµή δεν διαµορφώνεται µε βάση την ενδιάµεση τιµή αλλά την ανώτερη οριακή, η
ακριβότερη µορφή ηλεκτρικής ενέργειας συµπαρασύρει όλες τις
άλλες. Και τα υδροηλεκτρικά που είναι φθηνότερα και τις ΑΠΕ
που είναι φθηνότερες αυτή τη στιγµή.
Άρα, αν πρέπει να κάνετε κάτι, είναι να παρέµβετε σε αυτό το
πεδίο και να ζητήσετε µια αλλαγή της στρατηγικής συνολικά
στην Ευρώπη. Σε αυτά, αφωνία. Και αν πρέπει να κάνετε κάτι στη
σηµερινή συγκυρία, όπου η ακρίβεια καλπάζει και κλυδωνίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, είναι να παρέµβετε ακριβώς στον πυρήνα αυτού του νέου κύµατος ακρίβειας που είναι το ενεργειακό
κόστος. Άρα να παρέµβετε στο σκέλος των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Στο πετρέλαιο, στη βενζίνη που επηρεάζουν τα µεταφορικά, που ενσωµατώνεται αυτό το κόστος στις τιµές στα
ράφια και έχουµε έναν πληθωρισµό ο οποίος µπορεί να είναι πιο
κάτω από τον µέσο ευρωπαϊκό όρο αυτή τη στιγµή, αλλά η αύξησή του είναι ποσοστιαία η µεγαλύτερη που εµφανίζεται στην
Ευρώπη.
Αυτά, λοιπόν, δείχνουν µια ανεπάρκεια, µια ανικανότητα να καταλάβετε ποια είναι τα προβλήµατα της µεγάλης πλειοψηφίας
της ελληνικής κοινωνίας και νοµίζω ότι µε τους όρους που πάτε
να υλοποιήσετε αυτό το σχέδιο, έχοντας απεµπολήσει ένα βασικό εργαλείο παρέµβασης στα ζητήµατα της ενεργειακής αγοράς, όπως είναι η δηµόσια ΔΕΗ που παύει πια να είναι δηµόσια,
ουσιαστικά θα ζήσουµε στιγµές µεγάλης ενεργειακής φτώχειας.
Και ενώ υπάρχει µια πολύ συγκεκριµένη πρόταση, είχαµε φροντίσει να δηµιουργήσουµε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο αυτοπαραγωγής, είτε µέσω των ενεργειακών κοινοτήτων να µπουν µέσα οι
τοπικές κοινωνίες, εκεί κάνετε screen, δηµιουργείτε εµπόδια.
Γιατί; Γιατί προφανώς έχετε άλλες προτεραιότητες. Η προτεραιότητά σας είναι να ενισχύσετε τη µεγάλη επιχειρηµατική δράση
και σ’ αυτόν τον τοµέα αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις.
Νοµίζω ότι πλέον είναι ορατός ο σχεδιασµός σας. Τα αποτελέσµατά του τα είδαµε στην πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη δυτική Μακεδονία. Νοµίζω ότι είναι µόνο η αρχή.
Οι επόµενοι µήνες θα έχουν πάρα πολύ µεγάλο ενδιαφέρον. Περιµένετε και θα δείτε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Σκουρλέτη.
Καλησπέρα σας και από µένα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήµερα.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Ιωάννης Αντωνιάδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς οφείλω να επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο συνάδελφος ο κ. Σκουρλέτης. Όντως, στα τεσσεράµισι χρόνια κάνανε την
επιτροπή και µάλιστα επαυξάνω. Και επιτροπές κάνατε, κύριε συνάδελφε, και συζητήσεις κάνατε και φιλοσοφικές αναζητήσεις
και περιπάτους. Ένα δεν κάνατε: Δεν κάνατε ούτε ένα έργο στον
Νοµό Φλώρινας και το λέω µε συµπάθεια και µε πόνο ψυχής.
Προσπαθώ να βρω ένα έργο, µία µαρµαρένια στήλη που να λέει
«εγκαινιάστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ». Δεν υπάρχει ούτε ένα! Αν το βρείτε,
θα το κορνιζώσω στη Βουλή. Βρείτε το, εγώ δεν µπόρεσα να το
βρω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ρωτήστε την τοπική
αυτοδιοίκηση. Μην είστε τόσο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Σκουρλέτη, δεν
σας διέκοψε, σας επιβεβαίωσε. Σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Σας επιβεβαιώνω και χαίροµαι γιατί
ήσασταν πολύ προσγειωµένος σε σχέση µε άλλους συναδέλφους σας, οι οποίοι είπαν πάρα πολλά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την ολοκλήρωση της συζήτησης, η οποία είχε επαρκέστατο χρόνο, ένα µήνυµα φεύγει σήµερα από τη Βουλή των Ελλήνων. Η Κυβέρνηση αυτή και σχέδιο
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έχει και πόρους και πολιτική βούληση να πραγµατοποιήσει τη δίκαιη µετάβαση. Εχθροί µας ο χρόνος και η γραφειοκρατία. Έρχεται, λοιπόν, το νοµοσχέδιο µε τη διοικητική διάρθρωση που
προβλέπει, µε τα όργανα που δηµιουργούνται, µε τις εταιρείες
που δηµιουργούνται, για να συντοµεύσει κατά πολύ τους χρόνους υλοποίησης.
Λύνονται όλα τα προβλήµατα; Όχι, βέβαια. Φέρνει, όµως, πιο
κοντά τα έργα στους πολίτες. Είναι εύκολο το εγχείρηµα; Όχι,
βέβαια, όπως πολύ απλοϊκά το παρουσιάζει η Αντιπολίτευση. Πενήντα χρόνια λιγνίτη, µισός αιώνας λιγνίτη! Μιλάµε για µετάβαση
από τη µια εποχή στην άλλη, από την εποχή του λιγνίτη στην
«πράσινη» εποχή. Όλο αυτό το εγχείρηµα θέλει τον χρόνο του,
να ωριµάσει η ιδέα, να υλοποιηθούν οι επενδύσεις. Το λέµε,
όµως, ξεκάθαρα στους πολίτες. Δεν έχει να κάνει άµεσα µε το
κλείσιµο των µονάδων της ΔΕΗ, γιατί µέχρι στιγµής έκλεισαν και
κλείνουν µόνον οι παλαιές µονάδες, οι οποίες ούτως η άλλως δεν
µπορούσαν να συνεχίσουν. Το διακύβευµα είναι η Πτολεµαΐδα 5
και η Μελίτη, οι οποίες είναι καινούργιες.
Κλείνω, λοιπόν, αυτή την παρένθεση και λέω ότι η Κυβέρνηση,
για να καλύψει το µεταβατικό στάδιο, έβαλε τη ρήτρα της δίκαιης
µετάβασης µε µια σειρά από άµεσα µέτρα που αφορούν στην
απασχόληση των πολιτών και στην ανακούφιση όσων είχαν
σχέση µε δραστηριότητες γύρω από το λιγνίτη ώσπου να ξεδιπλωθεί όλο το πρόγραµµα της δίκαιης µετάβασης.
Η µετάβαση, λοιπόν, από την εποχή του λιγνίτη στην «πράσινη»
εποχή είναι ένα θέµα που απασχολεί όλο τον πλανήτη. Είναι,
όµως, πρωτίστως ευρωπαϊκό στοίχηµα, αφού η Ευρώπη πρωτοστατεί έναντι άλλων διεθνών ρυπαντών, όπως η Κίνα, η Ινδία, η
Ρωσία, η Τουρκία, οι ΗΠΑ, οι οποίοι σφυρίζουν αδιάφορα. Είναι
και εθνικό στοίχηµα και βλέπουµε ότι η Ελλάδα πρωτοπορεί µέσα
στην Ευρώπη και βλέπουµε και µια Ευρώπη που παρακολουθεί
την Ελλάδα και είναι έτοιµη να ακολουθήσει το µοντέλο που αυτή
εφαρµόζει, µε την προϋπόθεση πως αυτό θα πετύχει. Το ευχόµαστε, το ελπίζουµε, το πιστεύουµε και γι’ αυτό είµαστε σήµερα
εδώ.
Να επισηµάνω για άλλη µια φορά ότι µετά την άνοδο του κ.
Τσίπρα στην Κοζάνη έπεσε η αυλαία για κάθε λογής µικροεπαναστάτες του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι έταζαν στους πάντες τα πάντα.
Ο κ. Τσίπρας, χωρίς να υποσχεθεί τίποτα συγκεκριµένο, ουσιαστικά συµφωνεί µε την πολιτική της Κυβέρνησης, αφού δεν έχει
εναλλακτική λύση. Ας αφήσουµε, λοιπόν, τα κροκοδείλια δάκρυα
περί µη δηµοκρατίας για τον µη επαρκή χρόνο. Εγώ θα έλεγα ότι
σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να ψηφίσει για δύο λόγους το νοµοσχέδιο. Ο πρώτος λόγος είναι οι λόγοι ουσίας για τη µετάβαση
στην «πράσινη» εποχή, που τόσο πολύ υποστηρίζει. Υπάρχει,
όµως, και ένας ακόµα σοβαρός λόγος, για λόγους τύψεων. Τεσσεράµισι χρόνια εγκαταλείψατε τους πολίτες στην τύχη τους,
οφείλατε σήµερα να ψηφίσετε τουλάχιστον το νοµοσχέδιο για
να καλύψετε αυτό το κενό.
Ακούσαµε -και κλείνω την παρένθεση ΣΥΡΙΖΑ- από όλους σχεδόν τους οµιλητές να µιλούν για τα 30 εκατοµµύρια και τα 60
εκατοµµύρια του Χατζηδάκη που έγιναν 30 και που ξανάγιναν 45.
Εγώ τα πιστώνω όλα στον ΣΥΡΙΖΑ. Μα, συγκρίνονται τα 60 εκατοµµύρια του ΣΥΡΙΖΑ µε τα 370 εκατοµµύρια που έχουµε µόνο
για τη µετάβαση; Και εµείς λέµε ότι είναι λίγα. Συγκρίνονται τα
60 εκατοµµύρια του ΣΥΡΙΖΑ µε τα 6 ή τα 7 δισεκατοµµύρια που
είναι όλο το πρόγραµµα της µεταλιγνιτικής και κάθεστε και το
υποστηρίζετε, ουσιαστικά χαντακώνοντας την ίδια σας τη θέση;
Είναι χαώδης η διαφορά! Δηλαδή, µε αυτό το επιχείρηµα ουσιαστικά µάς στηρίζετε όλους εµάς και γι’ αυτό και µόνο τον λόγο
έπρεπε να ψηφίσετε τα 370 εκατοµµύρια και τα 6 δισεκατοµµύρια.
Αντιπαρέρχοµαι αυτά τα οποία προβλέπει το νοµοσχέδιο για
τη Διαχειριστική Αρχή, τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού,
τη Διεύθυνση Παρατηρητηρίου και το Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης, τη «Μετάβαση Α.Ε.» και τη διαδηµοτική επιχείρηση, που όλα
αυτά γίνονται για να συντοµεύσουν τους χρόνους. Να πω, λοιπόν, ότι στο µεταβατικό πρόγραµµα, που είναι πολύ σηµαντικό
και απευθύνοµαι κυρίως στους πολίτες της δυτικής Μακεδονίας,
είναι τα 107 εκατοµµύρια, τα µισά εκ των οποίων άρχισαν να τρέχουν για τις πεντέµισι χιλιάδες θέσεις εργασίας. Είναι τα 150 εκα-
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τοµµύρια για τις τρεις τηλεθερµάνσεις Αµυνταίου, Πτολεµαΐδας
και Κοζάνης. Είναι για το 100% τα 40 εκατοµµύρια του φυσικού
αερίου στη Φλώρινα, για την αναστολή χρέωσης των ΥΚΩ στο
ηλεκτρικό ρεύµα που πρόσφατα ψηφίστηκε, για τα 8 εκατοµµύρια επιπλέον στους νέους αγρότες. Βεβαίως, κατ’ εµέ, το κορυφαίο των κορυφαίων είναι το 70% plus χρηµατοδότηση, οι
επιδοτήσεις στις νέες επιχειρήσεις, οι οποίες θα δώσουν άµεσα
θέσεις δουλειάς από το τέλος του 2022 και πάµε στις αρχές του
2023.
Υπάρχει και κάτι πολύ σηµαντικό για την περιοχή µας. Είναι η
ένταξη για χρηµατοδότηση των µελετών των δύο αρδευτικών δικτύων Βεγορίτιδας και Χειµαδίτιδας, που επί δεκαετίες ζητούσαν
οι κάτοικοι του Αµυνταίου και τις παίρνουν τώρα. Επί δεκαετίες
υπήρχαν δύο σκιάχτρα, το ορυχείο της Βεγόρας, που δεν γινόταν αποκατάσταση, και το ορυχείο της Βεύης. Σήµερα και τα δύο
χρηµατοδοτούνται και µάλιστα γίνονται πνεύµονες πράσινοι,
αγροτικοί, γιατί δίνονται στους αγρότες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι και άλλα πολλά, τα οποία δυστυχώς λόγω χρόνου δεν
µπορώ να αναφέρω.
Φτάνω στον επίλογο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη Φλώρινα και στη δυτική Μακεδονία προετοιµάζονται κοσµογονικές
αλλαγές. Για να τα αντιληφθούν καλύτερα οι πολίτες όλης της
χώρας, όταν λες στον Φλωρινιώτη ό,τι και στον Κοζανίτη, πως
εφεξής δεν θα ασχοληθείς µε τον λιγνίτη, είναι σαν να λες στον
κάτοικο της Κέρκυρας, της Ρόδου και της Μυκόνου πως δεν θα
ξανασχοληθείς µε τον τουρισµό αλλά µε κάτι άλλο. Κάνουµε, λοιπόν, µία πρόταση προς την Κυβέρνηση, λόγω της µεγάλης κρίσης η οποία υπάρχει αυτή τη στιγµή και λέµε ότι ο σταθµός της
Μελίτης οφείλει να λειτουργήσει και πέραν του 2023 µε τρεις
προτάσεις: πρώτον, µε λιγνίτη όσο κρατάει αυτή η ενεργειακή
κρίση. Μόλις σταµατήσει, µε βιοµάζα και αν δεν µπορεί να γίνει
ούτε και αυτό, τότε να συνεχίσει να λειτουργεί µε φυσικό αέριο.
Γιατί το λέµε αυτό; Γιατί όσοι ασχολούνται µε τη ΔΕΗ και είναι
τεχνοκράτες γνωρίζουν ότι εκεί καταλήγουν τα δίκτυα υψηλής
τάσης τα οποία κόστισαν στον ελληνικό λαό εκατοντάδες εκατοµµύρια. Αντί να κάνουµε, λοιπόν, αλλού και αλλού νέα εργοστάσια µε φυσικό αέριο έστω, ας γίνει αυτό της Μελίτης µε
φυσικό αέριο γιατί είναι έτοιµες οι εγκαταστάσεις. Είναι κρίµα,
λοιπόν, να φύγει από την περιοχή, αλλά να παραµείνει και να
δώσει εκατό µε εκατόν πενήντα θέσεις εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω, λέγοντας ότι η Κυβέρνηση εν τέλει έχει και σχέδιο και πόρους και πολιτική βούληση
να υλοποιήσει τη δίκαιη µετάβαση. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
αποτελεί ένα µικρό άλµα στη διευκόλυνση και στην επιτάχυνση
προς τη δίκαιη µετάβαση και γι’ αυτό σας καλώ όλους να το ψηφίσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Αντωνιάδη.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Μανούσος Βολουδάκης της Νέας Δηµοκρατίας και στη συνέχεια θα πάρει τον λόγο ο Υφυπουργός
Υποδοµών και Μεταφορών κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και τον Υφυπουργό κ. Παπαδόπουλο για την κατανόηση ως προς τη σειρά και τον χρόνο που µου δίνει.
Να ξεκινήσουµε µε τα βασικά. Έχουµε µπροστά µας µια διαδικασία απολιγνιτοποίησης η οποία σύµφωνα τόσο µε την κυβερνητική Πλειοψηφία όσο και µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση
επιβάλλεται για περιβαλλοντικούς και οικονοµικούς λόγους. Αυτή
η διαδικασία έχει, προφανώς, κάποιο κόστος για τις περιοχές
στις οποίες λειτουργούν σήµερα λιγνιτικές µονάδες της ΔΕΗ. Για
αυτές τις περιοχές, για πρώτη φορά υπάρχει ένα συνεκτικό σχέδιο µετάβασης στη µετά τον λιγνίτη εποχή, στο µετά τον λιγνίτη
παραγωγικό µοντέλο, το οποίο χρηµατοδοτείται µε 7 δισεκατοµ-
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µύρια ευρώ. Μάλιστα, το σχέδιο της µετάβασης δεν αφορά µόνο
τις λιγνιτοπαραγωγικές περιοχές. Αφορά και την Κρήτη και τα
νησιά. Γιατί η Κυβέρνηση ενέταξε και τις περιοχές αυτές στο Ταµείο της Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε το
ορθό επιχείρηµα ότι στα νησιά το ηλεκτρικό ρεύµα παράγεται
από πετρέλαιο.
Τι σηµαίνει αυτό στην πράξη; Σηµαίνει ότι και για τα νησιά και
την Κρήτη θα υπάρξουν ειδικές χρηµατοδοτήσεις για τη µετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό µοντέλο. Για παράδειγµα, οι κρατικές ενισχύσεις, όπως αυτές του αναπτυξιακού νόµου, µπορεί
να αυξηθούν έως το 70% από το 45% που είναι σήµερα υπό την
αίρεση βέβαια της τελικής εγκρίσεως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα αναγκαία βήµατα όµως έχουν γίνει και περιµένουµε,
κύριε Υπουργέ, να µας πείτε τα καλά νέα σύντοµα, βάσει της
δουλειά που έχετε ήδη κάνει.
Η Ελλάδα αναδείχθηκε πρώτο κράτος-µέλος µε διαφορά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την κατά κεφαλήν ενίσχυση από το
Ταµείο της Δίκαιης Μετάβασης ανά κάτοικο κάθε εξορυκτικής
περιφέρειας.
Εµείς έχουµε 877 ευρώ ανά κάτοικο, όταν ο µέσος όρος όλης
της Ευρώπης είναι 465 ευρώ ανά κάτοικο. Για την επιτυχία αυτή
σηµαντικό ρόλο έπαιξε η άρτια προετοιµασία των σχετικών φακέλων από τη συντονιστική επιτροπή της µετάβασης, η οποία θεσµοθετήθηκε µε πρόεδρο τον πρώην Υπουργό και πρώην
συνάδελφό µας κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη.
Καταθέτω στα Πρακτικά το έγγραφο «Κατάσταση Προόδου
Έργου» της συντονιστικής επιτροπής, το οποίο είναι αναρτηµένο
στο site του ΣΔΑΜ , γιατί αξίζει, πραγµατικά, και να αναφερθεί
εδώ και να µελετηθεί το κείµενο, για να συγκρίνουµε τι γίνονταν
πριν στην Ελλάδα και τι γίνεται σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μανούσος - Κωνσταντίνος
Βολουδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η απολιγνιτοποίηση, όπως ακούστηκε ήδη σε αυτή την Αίθουσα σήµερα, δεν ξεκίνησε τώρα. Η απολιγνιτοποίηση στην
πράξη, µε την έννοια της µείωσης της παραγωγής ενέργειας από
λιγνίτη, ξεκίνησε παλιότερα. Στις ηµέρες του ΣΥΡΙΖΑ είχαµε 54%
µείωση της παραγωγής αυτής. Στις µέρες, λοιπόν, του ΣΥΡΙΖΑ
δόθηκαν στις περιοχές που πλήττονται από τη µείωση της λιγνιτοπαραγωγής 60 εκατοµµύρια ευρώ από το Πράσινο Ταµείο.
Τότε 60 εκατοµµύρια ευρώ, 7 δισεκατοµµύρια σήµερα, δηλαδή
7 χιλιάδες εκατοµµύρια, για να γίνει απολύτως σαφής η διαφορά.
Παρ’ όλα αυτά σήµερα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση µας κουνά
το δάχτυλο.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα καθορίζει τον τρόπο µε
τον οποίο η πολιτεία θα διαχειριστεί τη µετάβαση µε δύο δοµές
βασικά: µια ειδική υπηρεσία στο Υπουργείο Ανάπτυξης και µια
εταιρεία του δηµοσίου, τη «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.».
Επί της ουσίας, είναι γεγονός ότι υπό άλλες συνθήκες σχεδιάστηκε και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα η µετάβαση στη νέα
εποχή, η απολιγντιτοποίηση, και υπό άλλες υλοποιείται. Η εν εξελίξει ενεργειακή κρίση µάς θυµίζει ότι ακόµη και σήµερα η ανθρώπινη ικανότητα για µακροπρόθεσµη πρόβλεψη είναι
περιορισµένη. Ποιος θα µπορούσε να φανταστεί µέχρι πριν από
λίγους µήνες ότι θα φτάναµε σήµερα στο σηµείο το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη να είναι χαµηλότερο
από το κόστος παραγωγής από το φυσικό αέριο, παρά, µάλιστα,
την έκρηξη στο κόστος της εκποµπής των αερίων; Αυτό συµβαίνει σήµερα. Έτσι σε όλη την Ευρώπη αυξήθηκε η παραγωγή
ενέργειας από λιγνίτη και λιθάνθρακα, παρά τα εν εξελίξει προγράµµατα απολιγνιτοποίησης.
Συµβαίνει, βέβαια, αυτό λόγω της έκρηξης στην τιµή του φυσικού αερίου. Θα διατηρηθούν αυτές οι συνθήκες στην τιµή του
φυσικού αερίου; Ελπίζουµε όλοι πως όχι. Το ελπίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δηλώνει ρητώς. Δυστυχώς, όµως, η Επιτροπή αντιµετωπίζει τα ζητήµατα που συνδέονται µε το περίφηµο
green deal µε µια δογµατική ακαµψία. Φαίνεται αυτό και στην εργαλειοθήκη την οποία πρότεινε στα κράτη-µέλη για την αντιµετώπιση της ενεργειακής κρίσης, στην οποία εργαλειοθήκη δεν
υπάρχει κανένα µέτρο το οποίο να διευκολύνει µια θεµελιώδη
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παρέµβαση στη χειµαζόµενη αγορά της ενέργειας για τους κρίσιµους επόµενους µήνες και αυτό, απ’ ό,τι φαίνεται, στη βάση
της ελπίδας της µείωσης των τιµών του φυσικού αερίου την
άνοιξη.
Όταν όµως σχεδιάζει κανείς πολιτικές, οι ελπίδες δεν µπορούν
να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα. Οι αγορές είναι σε ακραίο
βαθµό απρόβλεπτες. Θα πρέπει, λοιπόν, και οι πολιτικές να σχεδιάζονται µε έναν βαθµό ευελιξίας τέτοιο που να επιτρέπει προσαρµογές στα τελευταία κάθε στιγµή δεδοµένα. Το σχέδιο όµως
του ενεργειακού χρειάζεται µια τέτοια ευελιξία και δυνατότητα
προσαρµογής.
Πολλή συζήτηση έχει γίνει αυτές τις µέρες για το αν η απολιγνιτοποίηση έπρεπε να επιδιώκεται µε τους ρυθµούς που επιδιώκεται στη χώρα µας ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι µια σειρά από
επιλογές του παρελθόντος των τελευταίων είκοσι και πλέον ετών
µάς δέσµευσαν σταδιακά στην απολιγνιτοποίηση µε τρόπο που,
πράγµατι, πριν από δύο χρόνια να είναι µονόδροµος, όχι µόνο
για περιβαλλοντικούς, αλλά και για οικονοµικούς λόγους η απολιγνιτοποίηση. Και αυτό, γιατί στα λιγνιτικά εργοστάσια για δεκαετίες δεν είχαν γίνει ουσιαστικές επενδύσεις εκσυγχρονισµού
και περιβαλλοντικής αναβάθµισης. Αυτό είναι ένα γεγονός και
αυτό µάς οδήγησε στα µέχρι τώρα.
Το εργοστάσιο όµως της ΔΕΗ, το ονοµαζόµενο Πτολεµαΐδα 5,
είναι µια διαφορετική περίπτωση -υπάρχει και ένα εργοστάσιο
που είναι διαφορετική περίπτωση-, καθώς δεν έχει ακόµα χτιστεί.
Χτίζεται τώρα και ενσωµατώνει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας του κλάδου. Θα έπρεπε, πιστεύω, να επανεξεταστεί η µετατροπή του εργοστασίου αυτού σε φυσικό αέριο το 2028, όπως
προβλέπεται, µε βάση τα δεδοµένα που θα επικρατούν τα λίγα
επόµενα χρόνια.
Θυµίζω ότι όσο κι αν θέλουµε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όσο και αν τις προωθούµε -και ορθώς-, οι ΑΠΕ έχουν µια
µεγάλη µεταβλητότητα. Χρειάζεται τις ώρες που δεν φυσάει
αέρας, που δεν λάµπει ο ήλιος να υπάρχει µια παραγωγή βάσης,
που είναι κατά κανόνα από θερµικά εργοστάσια -αυτά είναι είτε
φυσικό αέριο είτε λιγνίτης-, µέχρι τουλάχιστον να έχουµε τη δυνατότητα της αποθήκευσης µε οικονοµικούς όρους που προβλέπεται σε µια δεκαετία από σήµερα. Μέχρι τότε χρειαζόµαστε,
λοιπόν, παραγωγή βάσης.
Κατέθεσα µια άποψη σε σχέση µε το ζήτηµα αυτό και θα ήθελα
κλείνοντας να πω ότι η άποψη αυτή βασίζεται στην ανάγκη της
δυνατότητας διαφοροποίησης του µείγµατος της ενέργειας στη
χώρα, στην κάθε στιγµή και βασίζεται και σε µια άλλη απλή ιδέα,
ότι τα προβλήµατα αυτά πρέπει να τα αντιµετωπίζουµε µε ρεαλισµό, κοινό νου και ορθό λόγο και όχι µε δογµατισµό και µε τις
κατά καιρούς τάσεις του συρµού, οι οποίες έρχονται και παρέρχονται.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Βολουδάκη.
Καλείται στο Βήµα ο Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών
κ. Παπαδόπουλος και να ετοιµάζεται η κ. Νοτοπούλου από τον
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα κουβεντιάζουµε ένα νοµοσχέδιο εξαιρετικής σηµασίας. Όχι µόνο για µένα, για τους συναδέλφους Βουλευτές που αντιπροσωπεύουν τη δυτική
Μακεδονία ή το λιγνιτικό λεκανοπέδιο, που µου αρέσει να λέω,
τα Σέρβια, την Κοζάνη, την Πτολεµαΐδα, το Αµύνταιο και τη Φλώρινα, αλλά και τη Μεγαλόπολη, αλλά είναι ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο, που αφορά όλη τη χώρα.
Το σηµατοδότησε, άλλωστε αυτό, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοζάνη, πριν από λίγες ηµέρες, ο οποίος, αγαπητέ κατά τα άλλα, κύριε Σκουρλέτη, όχι
απλώς συζήτησε ή είδε τους φορείς, σε αντίθεση µε τον Αρχηγό
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Τσίπρα, για µιάµιση ώρα,
αλλά για τέσσερις ώρες. Συνοµίλησε µαζί τους και δεν ήταν η
πρώτη φορά. Πραγµατικά µε εντυπωσιάζει όταν ακούω από σοβαρούς πολιτικούς να λένε πράγµατα τα οποία δεν ισχύουν. Οι
συζητήσεις, πέρα από τη διαβούλευση, που έχουν γίνει µε φο-
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ρείς της περιοχής, την περιφέρεια, τους δήµους, τους δηµάρχους και τα επιµελητήρια, είναι πάνω από είκοσι φορές, ξεκινώντας από τον κ. Χατζηδάκη, λιγότερο στον κ. Σκρέκα, πολύ
περισσότερο στον κ. Παπαθανάση και, βέβαια, πάρα πολύ από
την αρχή όλης της προσπάθειας αυτής του Κώστα Μουσουρούλη.
Και το λέω αυτό γιατί αυτό το νέο ολιστικό µοντέλο διακυβέρνησης για τη δίκαιη µετάβαση πραγµατικά γίνεται µετά από µεγάλο διάλογο, µετά από πολλές συζητήσεις. Και θέλω να πω
συγχαρητήρια στον αγαπητό Νίκο Παπαθανάση, γιατί µόλις τον
Αύγουστο ανέλαβε όλο αυτό το πρόγραµµα και µέσα σε λίγους
µήνες ετοίµασε ένα νοµοσχέδιο που πραγµατικά µπορεί να σταθεί µε αξιοπρέπεια απέναντι στους πολίτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θέλω λίγο την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Την ανοχή µου, αλλά
δεν είστε στο αρµόδιο Υπουργείο. Πέντε λεπτά δικαιούστε, πέντε
λεπτά σάς έδωσα. Καλά, άµα πάτε και παραπάνω, δεν θα σας
κάνουµε και µήνυση!
ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Θα προσπεράσω κάποια σηµεία της
λογικής µου, γιατί ο Πρόεδρος µε πιέζει απ’ ό,τι βλέπω.
Συνεχίζοντας, λοιπόν, για τη διαβούλευση η οποία έγινε, ήταν
σε επίπεδο περιφερειών, σε επίπεδο Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας - Πελοποννήσου, σε επίπεδο δήµων όλη αυτή η λογική
µαζί µε την κερδοφόρα συµφωνία µε τη ΔΕΗ, τις ρυθµίσεις που
έγιναν για την τηλεθέρµανση, προβλέποντας και την ίδρυση Διαδηµοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρµανσης, συνοπτικά στον δηµόσιο χαρακτήρα του σχεδίου της δίκαιης µετάβασης, αλλά και
στην άντληση και εύρεση των αναγκαίου χρηµατοδοτικού πλαισίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά ταύτα, ενώ ο τόπος είναι
κοινός για όλους, τόσο για την κλιµατική αλλαγή όσο και για την
«πράσινη» συµφωνία στην Ευρώπη το 2050, το νοµοσχέδιο εισάγεται στην Ολοµέλεια µε ψήφο των Βουλευτών του κυβερνώντος
κόµµατος, δηλαδή της Νέας Δηµοκρατίας, µόνο. Η Αντιπολίτευση σύσσωµη καταψηφίζει, αρνείται να συµπορευτεί και αυτή
είναι µία άδικη αντιµετώπιση των περιοχών µας και µόνον για ψηφοθηρικούς λόγους. Γιατί η άρνηση, ο λαϊκισµός την ώρα µιας
εθνικής πολιτικής επιλογής είναι µια ώρα ευθύνης και παιχνίδι,
αν θέλετε, από την πλευρά της Αντιπολίτευσης για την αγωνία
των συµπολιτών µας και το µέλλον τους, το µέλλον της δικής
τους περιοχής, την ώρα που το σχέδιο δίκαιης µετάβασης και το
νοµοσχέδιο που σήµερα κουβεντιάζουµε, που αφορά όλη τη
χώρα κατ’ οµολογία και των εταίρων Ευρωπαίων, αν θέλετε, όχι
µόνο λύνει προβλήµατα, αλλά κυρίως ξανασυστήνει τη χώρα
στον ευρωπαϊκό και παγκόσµιο χώρο ως πρωτοπόρο και πρωταγωνιστή.
Θέλω να σας πω ότι πραγµατικά µε εντυπωσιασµό άκουσα
τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ µιλώντας για το τι έγινε χθες. Θέλετε να θυµηθούµε τι έγινε χθες; Όλοι καταλήγουµε και ξέρουµε
ότι η απολιγνιτοποίηση δεν ξεκινά σήµερα. Το είπατε σχεδόν οι
περισσότεροι. Εµείς τι κάναµε σε δεκαοκτώ µήνες; Ετοιµάστηκε
το ΣΔΑΠ, τα εδαφικά, όλη αυτή η υποδοµή που έγινε. Υπήρχε
παραδοτέο έργο. Αλλά, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς έχετε
πάρει διαζύγιο µε ό,τι έχει να κάνει µε παραδοτέο. Το ακούµε
συχνά στη Βουλή ότι «το είχαµε ετοιµάσει, αλλά δεν παραδώσαµε», ότι «δεν προλάβαµε». Άλλη µια φορά το λέτε και σήµερα
αυτό.
Δεύτερον, κλείσατε τη µονάδα της Καρδιάς, την 1 και τη 2.
Ποιος την έκλεισε; Ο ΣΥΡΙΖΑ τις έκλεισε τις µονάδες αυτές. Η
Νέα Δηµοκρατία τις έκλεισε; Πότε κλείσανε; Κάνατε έναν διαγωνισµό να ξεπουλήσετε τις µονάδες. Ενδιαφέρθηκε κανείς; Κανένας. Τι θέλετε να µας πείτε; Τι δεν καταλαβαίνετε; Τι θέλετε; Να
παραπλανήσετε τον λαό της περιοχής µας αλλά και τον λαό όλης
της χώρας, ο οποίος δεν µπορεί να γνωρίζει τι συµβαίνει στην
Κοζάνη, στη Φλώρινα, στη Μεγαλόπολη;
Το 2015 έως το 2019 ήταν συνεχής η µείωση του λιγνίτη στη
χρήση για παραγωγή ενέργειας. Τι κάνατε για αυτό; Ανεργία
υπήρχε, έµµεση ή άµεση. Τι κάνατε; Εµείς τι κάνουµε; Σχεδιά-
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ζουµε και δηµιουργούµε πρόγραµµα προσλήψεως ανέργων από
τον ΟΑΕΔ. Λύσαµε τα προβλήµατα των τηλεθερµάνσεων και συνεχίζουµε. Υπάρχει σχεδιασµός. Δεν είχατε κάνει τίποτα από όλα
αυτά και ήσασταν τεσσεράµισι χρόνια κυβέρνηση και σήµερα έρχεστε να µας κουνήσετε το χέρι; Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα.
Και οι πολίτες, ανεξάρτητα αν συµφωνούν ή όχι, ανεξάρτητα αν
έχουν πειστεί γι’ αυτό που θέλουµε να κάνουµε ή όχι, γιατί εδώ
είναι θέµα δικό µας, δηλαδή της Κυβέρνησης, ότι πρέπει να αρχίσουν να φαίνονται στους απλούς πολίτες, δεν χρειάζεται να
φαίνονται µόνο τα σχέδια, να φαίνονται και οι πράξεις οι οποίες
ετοιµάζονται και προετοιµάζονται, παρ’ όλα αυτά όµως δεν µπορείτε να τους πείσετε. Ό,τι και να κάνετε, δεν µπορείτε να τους
πείσετε.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, για να µη σας ταλαιπωρήσω άλλο,
θα ήθελα να αναφερθώ στην αρχική, κατατεθειµένη εξαρχής,
άποψή µου για την ψυχρή εφεδρεία. Κανείς µας από την Κυβέρνηση σήµερα δεν λέει ότι ο λιγνίτης σήµερα που µιλάµε δεν είναι
αυτός που δίνει την ενεργειακή ασφάλεια στη χώρα. Γι’ αυτό
ορθώς ειπώθηκε ότι ο λιγνίτης, όλες οι µονάδες λειτούργησαν
τον Μάρτιο, όλες οι µονάδες λειτούργησαν τον Αύγουστο. Το ξέρουµε. Αυτό ισχύει σήµερα και γι’ αυτό και η Κυβέρνηση και η
ΔΕΗ πρότειναν για την ψυχρή εφεδρεία, που σηµαίνει ότι η µονάδα που δουλεύει σε ψυχρή εφεδρεία πριµοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας και όποτε
χρειαστεί, για εθνικούς λόγους, µπορεί να δουλέψει. Αυτό ακόµα
ισχύει, ότι ο λιγνίτης αποτελεί την ασφάλεια της χώρας. Μα, αυτό
θέλουµε να σταµατήσουµε. Γι’ αυτό αναπτύσσονται όλες οι
άλλες πηγές ενέργειας, για να φύγουµε από τη λογική αυτή.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι µαζί µε όλα αυτά δεν θα µπορούσα
να µην αναφέρω όλο τον σχεδιασµό που ολοκληρώνουµε για την
εφοδιαστική αλυσίδα, στον οποίο συµµετέχω ως αρµόδιος Υφυπουργός στη Διυπουργική Επιτροπή µε την Προεδρία του Νίκου
Παπαθανάση. Γιατί κι αυτό παίζει έναν πάρα πολύ σηµαντικό
ρόλο. Σχεδιάζουµε την εκπόνηση ειδικών πολεοδοµικών σχεδίων
που καθορίζουν τις χρήσεις γης, αποκατάσταση εδαφών και απόδοση στην τοπική κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευκαιρίες υπάρχουν, εργαλεία
υπάρχουν. Οι επιπτώσεις θα αµβλυνθούν. Ο λιγνίτης, όπως µας
έθρεψε εβδοµήντα χρόνια, και πάλι θα είναι αυτός που η απόσυρσή του θα είναι ο λόγος που θα δρέψουµε καρπούς για τις
επόµενες γενιές. Και αυτό οφείλεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη,
στην πρωτοπορία που είχε ο Πρωθυπουργός της χώρας και η
Νέα Δηµοκρατία και η Κυβέρνησή της να είναι η πρώτη χώρα
στην Ευρώπη που µιλά για απανθρακοποίηση.
Εσείς κρατάτε στα χαρακώµατα. Παίζετε µε τις ψυχές του κόσµου, το συναίσθηµά τους σε µια µερίδα λαού και αυτό είναι επιεικώς απαράδεκτο. Εµείς τεκµηριώνουµε τις ευκαιρίες, θέλουµε
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τη συµµετοχή και τη δική σας, τη συµµετοχή όλων σε αυτό το
έργο το οποίο γίνεται, γιατί αυτό το έργο δεν έχει χρώµα ούτε
θέλουµε να έχει χρώµα. Εσείς αναγκάζεστε και δείχνετε ότι το
χρώµα είναι ένα. Εµείς θέλουµε τη συµµετοχή όλων µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείστε µε αυτό, σας
παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε ένα
ερώτηµα. Όλοι οι αγαπητοί συνάδελφοι εκτός των λιγνιτικών περιοχών που µιλήσατε σήµερα πιστεύετε ότι έχετε µεγαλύτερο ενδιαφέρον από εµάς που ζούµε στην περιοχή αυτή; Ότι έχετε
µεγαλύτερη ευθιξία από εµάς που συναναστρεφόµαστε τους ανθρώπους της περιοχής, που έχουµε τους συγγενείς µας, τους
φίλους µας, τους συµπολίτες µας; Όχι βέβαια. Πιστέψτε µε πως
όχι βέβαια.
Εµείς πιστεύουµε την άσκηση αυτή, θέλουµε να έχει θετικό
αποτέλεσµα και θα έχει θετικό αποτέλεσµα. Και προσπαθούµε
επίσης να µειώσουµε τον χρόνο της εποχής του λιγνίτη και της
εποχής µετά τον λιγνίτη. Αυτό είναι η ουσία που θα αναδείξει και
θα φέρει το αποτέλεσµα, δηµιουργώντας πάλι θέσεις εργασίας
από αυτές που χάνονται -γιατί χάνονται και δεν το κρύψαµε ποτέ, δηµιουργώντας µια καλύτερη µέρα για τις επόµενες γενιές που
έρχονται, µια καλύτερη µέρα από αυτή που έχει σήµερα η Κοζάνη, η Φλώρινα και η Μεγαλόπολη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Παπαθανάσης για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για τα Πρακτικά, να αναφερθώ στις τροπολογίες που γίνονται
αποδεκτές. Είναι η µε γενικό αριθµό 1163 και µε ειδικό αριθµό
97 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η µε γενικό
αριθµό 1164 και µε ειδικό 98 του Υπουργείου Εργασίας, η µε γενικό αριθµό 1165 και ειδικό 99 του Υπουργείου Υγείας, η µε γενικό αριθµό 1166 και ειδικό 100 του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, η µε γενικό αριθµό 1167 και ειδικό 101 του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Επίσης, καταθέτω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων κ. Νικόλαος Παπαθανάσης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες
έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Πολύ ωραία. Ευχαριστούµε πολύ, κύριε Υπουργέ.
Καλείται στο Βήµα η κ. Νοτοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα, ακόµη µία φορά, νοµοθετείτε µε διαδικασίες fast track
για ένα τόσο κρίσιµο ζήτηµα. Δυόµιση χρόνια µετά τις εξαγγελίες, τις πάρα πολλές υποσχέσεις, τα πολύ µεγάλα λόγια δεν
βλέπουµε κανένα απολύτως σχέδιο, ούτε στρατηγικό ούτε αναπτυξιακό, ούτε για βιωσιµότητα ούτε για την τοπική κοινωνία
ούτε για ενεργειακή επάρκεια ούτε για πράσινη µετάβαση ούτε
και για ανάπτυξη.
Τόσες µέρες η εισηγήτριά µας, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, οι συνάδελφοι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης αποδόµησαν
πλήρως το υποκριτικό δήθεν πράσινο, δήθεν αναπτυξιακό αφήγηµά σας. Οι προθέσεις σας είναι ήδη έκδηλες. Αποκαλύπτονται
µέρα µε τη µέρα. Έχετε ήδη καταφέρει να εκτινάξετε την ανεργία, προσθέτοντας τρεισήµισι χιλιάδες ανέργους, ενώ αφήνετε
την κοινωνία απολύτως απροστάτευτη µπροστά στην αισχροκέρδεια, στο ράλι ακρίβειας.
Η µόνη σας αγωνία στην πραγµατικότητα είναι η ιδιωτικοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής. Δεν ακολουθείτε καν τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό για δίκαιη µετάβαση, αλλά µιλάτε για καλό
παράδειγµα. Υποτιµήσατε τη διαβούλευση και τη συµµετοχή,
έχετε αφήσει εκτός όλους τους τοπικούς φορείς και όσους εµπλέκονται, δεν είστε ούτε µε την τοπική κοινωνία ούτε µε τη δηµοκρατία. Υποτιµάτε διαρκώς και την κοινοβουλευτική διαδικασία, βέβαια, µαζί µε τη νοηµοσύνη των πολιτών και αυτό αποδεικνύουν και οι τροπολογίες σας. Θα αναφερθώ σε αυτές γιατί,
όπως είπαν νωρίτερα η εισηγήτριά µας και ο Κοινοβουλευτικός
µας Εκπρόσωπος, έχουν θίξει όλα τα ζητήµατα του νοµοσχεδίου
µε ιδιαίτερη έµφαση.
Σε σχέση µε την τροπολογία που αφορά την καταβολή έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης προς τους υγειονοµικούς της πρώτης γραµµής, ζητούµε να συµπεριληφθούν οι επόπτες δηµόσιας
υγείας, που υπηρετούν και στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, αλλά και στα νοσοκοµεία, περιφέρειες, δήµους, αεροϋγειονοµείο.
Θα περάσω στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, άρθρο 5, που καταθέσατε σε αυτό το
νοµοσχέδιο, µε την οποία επεκτείνετε τη διάταξη των πενήντα
ενσήµων για το τακτικό επίδοµα εργασίας που ισχύει στον επισιτισµό, τουρισµό και σε άλλα εποχικά επαγγέλµατα. Δεν αποσαφηνίζετε τίποτα, δεν λύνετε τίποτα, για άλλη µια φορά. Μέχρι και
το ποια είναι αυτά τα «άλλα εποχικά επαγγέλµατα» το πληροφορηθήκαµε από τον Υφυπουργό λίγο νωρίτερα και χθες από διαρροές και ανακοινώσεις στον Τύπο. Σίγουρα πάντως δεν
περιλαµβάνονται στην τροπολογία. Μία καλή πρόθεση, καλά κάνατε. Πολύ αργά, όµως, το κάνατε και επεκτείνετε την τακτική
επιδότηση. Εδώ, όµως, έχουµε µια ρύθµιση που πάσχει και προσθέτετε και άλλους κλάδους και άλλες εργασιακές κατηγορίες
σε αυτή τη ρύθµιση, χωρίς να λύσετε τα προβλήµατα που επιχειρήσαµε εµείς να λύσουµε µε τις τροπολογίες µας.
Και να φρεσκάρω, λοιπόν, λίγο τη µνήµη σας, διότι αυτό που
παίζεται είναι το ψωµί διακοσίων χιλιάδων ανθρώπων. Μάλλον
δεν το έχετε συνειδητοποιήσει. Ούτε είκοσι µέρες δεν πάνε, σε
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που καταθέσαµε δύο τροπολογίες, επιχειρώντας να λύσουµε τα βασικά προβλήµατα, ακούγοντας τα αιτήµατα των εργαζόµενων ανθρώπων
στον τουρισµό και τον επισιτισµό, οι οποίοι δεν µπορούνε να πάρουνε το τακτικό επίδοµα ανεργίας. Τι κάνατε; Τις απορρίψατε.
Πώς τις απορρίψατε; Χωρίς καµµία εξήγηση. Τι είπε σήµερα ο
Υφυπουργός; Δεν συµπεριλαµβάνονται. Διακόσιες χιλιάδες εργαζόµενοι στον τουρισµό και τον επισιτισµό δεν έχουν εισόδηµα,
εξαιτίας της Κυβέρνησης και της ανικανότητάς της.
Η πρώτη µας τροπολογία αφορούσε τους απασχολούµενους
σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλµατα, που για πρώτη φορά
ζητούν οι άνθρωποι να λάβουνε τακτική επιδότηση ανεργίας, την
οποία δικαιούνται. Η συµπλήρωση του απαραίτητου αριθµού ενσήµων προφανώς είναι ανέφικτη. Ζητούµε να ισχύσει ό,τι και για
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τους υπόλοιπους που βγαίνουν σε επίδοµα ανεργίας. Δηλαδή,
να µειωθούν τα ένσηµα από εκατό σε πενήντα για το 2021 και σε
πενήντα από ογδόντα, για τα δύο προηγούµενα έτη. Την απορρίψατε.
Δεύτερη τροπολογία. Προτείναµε να προσµετρηθούν τα ένσηµα των µονοµερών αναστολών των ετών ’20 και ’21 για τη χορήγηση της τακτικής επιδότησης ανεργίας, τα οποία δεν έχουν
εµφανιστεί, καθυστερούν να εµφανιστούν στο σύστηµα του
ΕΦΚΑ, µε απόλυτη ευθύνη και υπαιτιότητα της Κυβέρνησής σας,
του Υπουργείου Εργασίας. Οι εργαζόµενοι στον τουρισµό, επισιτισµό είναι θύµατα αυτής της ανικανότητας και είναι και θύµατα
της εµµονής σας να απαξιώνετε διαρκώς και συστηµατικά τις
υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Δύο χρόνια, λοιπόν, οι εποχιακά εργαζόµενοι, κυρίως, περιµένουν να φανούν αυτά τα ένσηµα. Δεν συζητώ για το 2021, αλλά ούτε του 2020.
Σήµερα, λοιπόν, δεν παίρνουν επίδοµα ανεργίας. Έχουν δηµιουργηθεί τεράστια προβλήµατα, ούτε παροχές του ΕΦΚΑ, ούτε
επιδόµατα, δεν µπορούν να γράψουν τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθµούς, δεν µπορούν να βγουν στη σύνταξη. Επιτέλους!
Εσείς δεν προτρέψατε αυτούς τους εργαζόµενους να µπουν σε
µονοµερή αναστολή; Το κράτος έγινε εργοδότης και έγινε κακός
εργοδότης. Και συνεχίζετε σήµερα να τους τιµωρείτε;
Με την απόρριψη των τροπολογιών µας, για να συνεννοηθούµε, η Κυβέρνηση αυτό που έκανε ήταν να αποκαλύψει για
άλλη µια φορά το σκληρό, το ανάλγητο πρόσωπο που έχει απέναντι στον κόσµο της εργασίας.
Ξέρετε πραγµατικά τι θα πει απόγνωση, κυρίες και κύριοι της
Κυβέρνησης; Γνωρίζετε τι θα πει να µην µπορούν να βγάλουν τον
µήνα αυτοί οι άνθρωποι; Και όχι µόνο αυτοί, όλη η ελληνική κοινωνία, µένουν ανάµεσα στις συµπληγάδες τους ρεύµατος και
του σουπερµάρκετ; Να µην εµφανίζονται ένσηµα εξαιτίας της
ανικανότητας της Κυβέρνησής σας, να µην παίρνει το επίδοµα
ανεργίας και να µην µπορούνε να φέρουνε εισόδηµα στο σπίτι
τους και να πλησιάζουν και Χριστούγεννα;
Λοιπόν, εµπαίζετε χωρίς όριο, µε κυνισµό, τους εποχικά εργαζόµενους στον τουρισµό, επισιτισµό µε τη στάση σας. Και σήµερα αποδεικνύετε αυτό που όλοι ήδη ξέρουµε, ότι είναι πάρα
πολύ συνειδητά που τους γυρνάτε την πλάτη. Πολύ συνειδητά
αφήνετε το πρόβληµα να διαιωνίζεται. Αυτό είναι το ευχαριστώ
της Κυβέρνησής σας στους ανθρώπους που έβαλαν πλάτη στον
τουρισµό, για να επαίρεστε εσείς για τα τουριστικά έσοδα. Συνειδητά αφήνετε διακόσιες χιλιάδες ανθρώπους, όχι Χριστούγεννα να µην µπορούν να κάνουνε, να µην µπορούν να
επιβιώσουν στην καθηµερινότητά τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εµείς ευχαριστούµε,
κυρία Νοτοπούλου, και για την τήρηση του χρόνου.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Γιώργος Αµανατίδης από τη Νέα Δηµοκρατία και να ετοιµάζεται και ο κ. Χαράλαµπος Παπαδηµητρίου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Υπουργοί, κύριε Παπαθανάση, µε
την ευκαιρία αυτή επιτρέψτε µου και µένα να προσθέσω στα όσα
ακούστηκαν για το σχέδιο νόµου και την πολύ σηµαντική δουλειά
την οποία έχετε κάνει και γι’ αυτούς που γνωρίζουν ότι είναι µια
ολοκληρωµένη, µια ολιστική προσέγγιση στα θέµατα της διοίκησης έργων. Να προσθέσω, επίσης, ότι χαιρετίζω και τους αγαπητούς συναδέλφους που παρευρίσκονται εδώ.
Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ότι η ενεργειακή µετάβαση εξυπηρετεί, όπως είναι γνωστό, τον στόχο για µία κλιµατική ουδετερότητα το 2050. Η χώρα µας αποτελεί βέβαια τµήµα µιας
παγκόσµιας προσπάθειας. Βρίσκεται δε στην πρωτοπορία µε
άλλα κράτη, αφού στο εθνικό σχέδιο για το κλίµα και την ενέργεια προβλέπεται πλήρης απολιγνιτοποίηση µέχρι το 2028 και
εποµένως η µείωση των εκποµπών διοξειδίου κατά 55% σε σχέση
µε το 1990.
Για να γίνει αυτό εφικτό, τι χρειάζεται; Ισχυρή πολιτική βούληση και µάλιστα στο ανώτατο επίπεδο. Αυτή η ισχυρή πολιτική
βούληση διατυπώθηκε από τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κ.
Κυριάκο Μητσοτάκη, το 2019 από το βήµα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί και η Συµφωνία των
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Παρισίων, το 2015, η οποία υπογράφηκε το 2016. Είχε ανοίξει,
δηλαδή, ο δρόµος στα ζητήµατα αυτά και γι’ αυτό κάνουν λάθος
αυτοί που λένε ότι δεν γνώριζαν.
Από το 2019 όµως και µετά, άρχισε να ξεδιπλώνεται η υλοποίηση όλων των πρόδροµων ενεργειών, έτσι ώστε η µετάβαση στο
νέο καθεστώς να είναι επιταχυνόµενη. Επιπρόσθετα ο στόχος
ήταν και είναι να έχει στο επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες, που
επί πολλά χρόνια στήριξαν, αλλά και στηρίχθηκαν, από τη ΔΕΗ.
Παράλληλα, θα πρέπει αυτή η µετάβαση να είναι δίκαιη προς τις
περιοχές που καλούνται να µετεξελίξουν το παραγωγικό τους
µοντέλο σε ένα νέο µοντέλο, που θα προσφέρει θέσεις εργασίας
και εισόδηµα, σε ένα φυσικό περιβάλλον εντελώς διαφορετικό,
µε καλύτερες, δηλαδή, συνθήκες διαβίωσης και µε διαφοροποιηµένη οικονοµική βάση, ικανή να συγκρατήσει τους ανθρώπους
στον τόπο τους. Εποµένως αυτές οι περιοχές θα πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο των πολιτικών. Συνεπώς η προσπάθεια αυτή
πρέπει και είναι εθνική προσπάθεια.
Ποιες είναι τώρα οι προϋποθέσεις για αυτή την εθνική προσπάθεια; Κατ’ αρχάς η ύπαρξη κεντρικού στόχου, του οράµατος.
Διατυπώθηκε από τον Πρωθυπουργό. Τα προγράµµατά µας και
η στρατηγική µας εµφανίζονται στο master plan, το οποίο ήδη
έχει εγκριθεί και αποτελεί προϊόν µιας συνεχούς διαβούλευσης.
Και επιτρέψτε µου στο σηµείο αυτό να πω ότι συνήθως αυτοί που
δεν συµµετέχουν στη διαβούλευση λένε ότι δεν έγινε.
Σχετικά µε τις πηγές χρηµατοδότησης, η χώρα µας, ακριβώς
λόγω της απόφασης για εµπροσθοβαρή υλοποίηση του προγράµµατος της µετάβασης, δέσµευσε αναλογικά πολύ περισσότερους πόρους. Είπε ο κ. Βολουδάκης νωρίτερα, 877 ευρώ ανά
κάτοικο της περιοχής, όταν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι 450 ευρώ. Επίσης, ενέταξε τη στρατηγική για τη µετάβαση,
ως εθνική στρατηγική -που είπα νωρίτερα- και αυτό αποτυπώθηκε στην διαµόρφωση του ΕΣΠΑ 2021 - 2027, όπου αυτή η
στρατηγική εµφανίζεται ως διακριτός άξονας.
Και βέβαια θα πρέπει να υπάρχουν τα κίνητρα για αυτή τη µετάβαση. Ο πρόσφατος νόµος, ο ν.4864 που ψηφίσαµε, ο αναπτυξιακός νόµος που επίκειται η ψήφισή του, ο νόµος για τα δηµόσια
έργα στις περιοχές σε απολιγνιτοποίηση και το παρόν σχέδιο
νόµου, που θα γίνει νόµος, αποτυπώνουν πραγµατικά ότι η Κυβέρνηση όχι µόνο σχεδιάζει, αλλά δίνει και όλα τα αναγκαία εργαλεία, προκειµένου αυτή η µετάβαση να είναι οµαλή και κατά
το δυνατόν συντοµότερη.
Και, βέβαια, µαζί µε όλα αυτά απαιτείται κι ένα σύστηµα διοίκησης το οποίο να είναι αποτελεσµατικό και να οδηγεί στην επίτευξη του στόχου. Ποιος είναι ο στόχος; Όπως είπα νωρίτερα,
είναι η οµαλή αναπτυξιακή µετάβαση. Αυτό το σύστηµα διοίκησης περιλαµβάνει όλες τις φάσεις από τον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, την υλοποίηση των διαδικασιών, τις διεπαφές και
την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή
Μετάβαση.
Τώρα, πιο συγκεκριµένα, να σταχυολογήσω µερικά ζητήµατα
του σχεδίου νόµου. Στα θέµατα οργάνωσης και διοίκησης συστήνεται η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.
Είναι µία αυτοτελής υπηρεσία µε λήξη στις 31-12-2032. Αυτή η
υπηρεσία θα µεριµνά για τον σχεδιασµό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση του προγράµµατος ΕΣΠΑ Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης 2021 - 2027.
Η υπηρεσία αυτή αποτελείται από επιµέρους τµήµατα και µε
πολλή ικανοποίηση άκουσα ότι διατυπώθηκε από τον κύριο
Υπουργό η άποψη ότι οι υπηρεσίες αυτές και ειδικά σε ό,τι έχει
σχέση µε το Παρατηρητήριο θα έχει τοπική παρουσία στις περιοχές της απολιγνιτοποίησης. Να τονίσω, επίσης, ότι ο διοικητής αυτής της ειδικής υπηρεσίας θα προκύπτει ύστερα από
απόφαση του Πρωθυπουργού και του αρµόδιου Υπουργού. Να,
λοιπόν, ένα ακόµα δείγµα ότι το θέµα της απολιγνιτοποίησης έχει
φτάσει στο ανώτατο επίπεδο και έχει γίνει πραγµατικά εθνική
στρατηγική και προτεραιότητα, βέβαια, υψίστης σηµασίας.
Προβλέπεται η στελέχωση αυτής της υπηρεσίας µε είκοσι
άτοµα και περιγράφεται και ο τρόπος µε τον οποίο αυτή η στελέχωση θα γίνει. Συστήνονται επιτροπές αξιολόγησης των
έργων. Προβλέπεται κινητροδότηση για την υλοποίηση των
έργων που υλοποιούνται σε περιοχές µετάβασης.
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Συστήνεται η Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, η «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.». Είναι ένας οργανισµός δηµοσίου δικαίου, µε ό,τι σηµαίνει αυτό στον τρόπο λειτουργίας,
στελέχωσης, κ.λπ.. Κι εδώ επίσης είναι πολύ θετική η δυνατότητα
που δίνει πλέον ο Υπουργός να µπορεί να συµβάλλεται, πέραν
των άλλων φορέων, και µε αναθέτοντες φορείς.
Σε σχέση µε τις ρυθµίσεις για τα ειδικά πολεοδοµικά σχέδια,
δίνονται πραγµατικά δυνατότητες χρήσεων γης που ανήκουν στη
ΔΕΗ. Προβλέπεται, επίσης, η υλοποίηση κατά προτεραιότητα
έργων ΑΠΕ στις περιοχές σε απολιγνιτοποίηση, προκειµένου
πραγµατικά να προχωρήσει ο στόχος της απολιγνιτοποίησης.
Δίνεται η δυνατότητα σύστασης της Διαδηµοτικής Εταιρείας
Τηλεθέρµανσης των οικισµών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα αργήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεχίστε. Είστε και
από την περιοχή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ.
Με τη σύσταση αυτής της εταιρείας γίνεται πράξη αυτό που
και τα προηγούµενα χρόνια και εγώ πίστευα µε τους συνεργάτες
µου, ότι η θερµική ενέργεια ως δηµόσιο αγαθό πρέπει να µπορεί
να µεταφέρεται και να παρέχεται στους καταναλωτές όταν το
έχουν ανάγκη. Αυτή, λοιπόν, η διαδηµοτική επιχείρηση που προβλέπεται στο παρόν σχέδιο νόµου καλύπτει αυτή την προϋπόθεση. Οι υπόλοιπες εταιρείες διαχείρισης τηλεθέρµανσης θα
κάνουν αυτό που έκαναν µέχρι τώρα.
Να πω και κάτι ακόµα πολύ σηµαντικό, το οποίο έγινε αντικείµενο συζήτησης και στην περιοχή µου, στον Νοµό Κοζάνης. Προβλέπεται ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία οι περιοχές οι οποίες
απαλλοτριώθηκαν για δηµόσιο όφελος, που είναι η παραγωγή
του δηµόσιου αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας, θα µπορούν
πλέον να χρησιµοποιούνται και για άλλες παραγωγικές, επιχειρηµατικές δηλαδή δραστηριότητες.
Αγαπητοί συνάδελφοι, γίνεται κατανοητό ότι η απόφαση του
Πρωθυπουργού το 2019 κινητοποίησε µια σειρά διαδικασιών και
µια σειρά εργαλείων. Σεβόµαστε τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών που επηρεάζονται. Έχουµε προτεραιότητα την αλλαγή του
παραγωγικού µοντέλου. Θέλουµε και προστατεύουµε το περιβάλλον. Ζητούµε και δίνουµε λόγο στις τοπικές κοινωνίες, προκειµένου να συµµετέχουν ενεργά. Έτσι θέλουµε να
δηµιουργήσουµε ένα µέλλον πιο αισιόδοξο και πιο φιλικό για κατοικία και για εργασία.
Τονίζω -ακούστηκε και νωρίτερα- ότι η διαδικασία της απολιγνιτοποίησης δεν είναι καινούργια. Ξεκίνησε εδώ και δέκα χρόνια. Αν δει κανείς τις δραστηριότητες, τις προσλήψεις, τον τζίρο
που έχει η ΔΕΗ στην περιοχή, φαίνεται πολύ ξεκάθαρα αυτό το
ζήτηµα. Επίσης να σας πω ότι την προηγούµενη πενταετία είχαµε
µείωση 55%, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, και απώλεια θέσεων εργασίας, χωρίς να γίνει απολύτως τίποτε. Καµµία πρωτοβουλία. Αναφέρθηκε, επίσης, ότι µιλούµε για 1,7 δισεκατοµµύριο
ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης, που µπορεί µε
τη µόχλευση να φτάσει τα 7 δισεκατοµµύρια, και ασφαλώς τα
συγκρίνουµε µε τα 60 εκατοµµύρια της δίκαιης µετάβασης.
Επιτρέψτε µου επίσης να προσθέσω ότι όσοι πίστευαν ότι η
απολιγνιτοποίηση αφορά άλλους, τώρα αντιλαµβάνονται ότι
τους αφορά. Όσοι γνώριζαν τα προηγούµενα χρόνια και έχουν
την ευθύνη, γιατί δεν προετοίµασαν την περιοχή σε αυτά που θα
ακολουθήσουν. Η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός απέδειξαν
ότι είναι για τα δύσκολα. Κοίταξαν κατάµατα την πραγµατικότητα. Αποφάσισαν για κάτι που θα έπρεπε να είναι ήδη σε εξέλιξη
από τα προηγούµενα χρόνια. Με όραµα, λοιπόν, µε σχέδιο, στοχεύουµε να κάνουµε πράξη το εγχείρηµα της µετάβασης στην
απολιγνιτοποίηση και παράλληλα, όµως, φέρνουµε στο επίκεντρο τις πολιτικές για την ανάπτυξη σε όλες εκείνες τις περιοχές
οι οποίες επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση.
Με τις σκέψεις αυτές υπερψηφίζω το παρόν σχέδιο νόµου,
όπως είναι φυσιολογικό, γιατί πραγµατικά αποτυπώνει την πραγµατικότητα και απαντάει στις πραγµατικές ανάγκες των περιοχών
και των πολιτών.
Επιτρέψτε µου κλείνοντας να προσθέσω -αξιοποιώντας και την
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ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε- ότι έγινε αναφορά από προηγούµενη
οµιλήτρια στο ότι «οι τηλεθερµάνσεις στην περιοχή δεν προχώρησαν καν». Αυτή ήταν η έκφραση. Αυτή τη στιγµή η Πτολεµαΐδα
θερµαίνεται µε τη νέα επένδυση των ηλεκτρολεβήτων που λειτουργεί. Το έργο της σύνδεσης της τηλεθέρµανσης Πτολεµαΐδας µε τη µονάδα Πτολεµαΐδα 5 είναι σε εξέλιξη. Η ΔΕΗ
δηµοπράτησε το έργο 100 εκατοµµυρίων ευρώ για τη µονάδα
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού θερµότητας που θα διασυνδέσει
όλες τις τηλεθερµάνσεις µεταξύ τους. Εποµένως καλό θα είναι
στην Αίθουσα αυτή να ακούµε αλήθειες και πραγµατικά γεγονότα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Αµανατίδη.
Όπως παρατηρήσατε, στους συναδέλφους από την περιοχή
είµαι λιγάκι ελαστικός. Βέβαια, γενικά εγώ είµαι ελαστικός, αλλά
νοµίζω ότι το δικαιούνται.
Καλείται στο βήµα ο κ. Χαράλαµπος Παπαδηµητρίου από τη
Νέα Δηµοκρατία και να ετοιµάζεται ο κ. Κωνσταντίνος Μπλούχος
από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει κάποια στιγµή να συµφωνούµε στα αυτονόητα. Μου
επιτρέπεται να µιλώ και ως κάτοικος της πρωτεύουσας κι έχουµε
έναν λόγο να µιλήσουµε εµείς, γιατί εµείς κυριολεκτικά είναι που
καταναλώνουµε το τι συµβαίνει εκεί πάνω.
Πρέπει, όµως, να πω στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι όταν
αντιλαµβάνεστε ότι χάσατε, αντί να λέτε «όχι», να προσπαθείτε
να γίνετε πιο θετικοί. Γιατί να ξεφύγουµε από αυτό που η ανθρωπότητα έχει βάλει µπροστά, να απαλλαγεί από το κάρβουνο, αποκλείεται.
Είχατε την ευκαιρία. Δεν είχατε κανένα εµπόδιο. Το µνηµόνιο
δεν σας έβαζε κανένα εµπόδιο σε αυτό. Σας έλεγαν όλοι κάντε
το, ακολουθήστε αυτό που κάνουν όλα τα έθνη. Το είπε ο συνάδελφος, ήδη η Συµφωνία του Παρισιού ήταν εξαιρετικά σαφής.
Η µικροπολιτική και ο λαϊκισµός σάς εµπόδισαν. Αλλά και πιο
πρόσφατα, σε αυτό τουλάχιστον, είχατε τον χρόνο να προσαρµοστείτε. Διότι είδατε ότι όταν ο Πρωθυπουργός πήγε στον ΟΗΕ
και το είπε, ήταν µια δέσµευση πλέον της χώρας. Τι έννοια έχει
να πηγαίνετε κόντρα σε κάτι το οποίο η χώρα έχει πλέον δεσµευθεί και το οποίο, υποθέτω, ότι δεν µπορείτε και εσείς να πείτε ότι
δεν το θέλετε.
Άρα πρόκειται περί µιας σχιζοφρενούς κατάστασης στην
οποία πέφτει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, χωρίς µάλιστα να βλέπει την ευκαιρία. Ποια είναι η ευκαιρία; Όλα τα άλλα τα είπαν οι
συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας πολύ καλά, τα είπαν και οι
Υπουργοί. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Δεν έχω τίποτε να προσθέσω. Έχω µόνο να υπογραµµίσω ένα πράγµα. Εδώ έχουµε µία
ευκαιρία να πούµε ότι η Ελλάδα είναι ικανή να αποκαταστήσει το
όνοµα ως χώρα που έχει ιδέες, έχει τόλµη και τα καταφέρνει.
Άρα έχουµε ένα πρόβληµα, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια
φαινόταν ότι κάποια στιγµή θα φτάσει σε ένα σηµείο που δεν θα
µπορούµε να πάµε παρακάτω. Θα τελείωνε το κάρβουνο. Δεν
είναι µόνο ότι δεν συµφέρει ο λιγνίτης, είναι ότι τελειώνει.
Το ξέρουν καλύτερα οι συνάδελφοι που είναι στην περιοχή και
εκλέγονται στην περιοχή -πού θα πάει θα το «µάθει» και ο Υπουργός, όπως τον παροτρύνουν άλλοι συνάδελφοι- ότι ήδη η ποιότητα του λιγνίτη, του κάρβουνου δηλαδή, γιατί κάρβουνο είναι,
δεν είναι επαρκής. Οι ποσότητες δεν είναι επαρκείς.
Αυτό έπρεπε να το έχετε λύσει. Έπρεπε να το έχετε κάνει ως
εκ πεποιθήσεως πολιτικής και ιδεολογικής. Και, όµως, δεν κάνατε
τίποτα. Απόδειξη ότι σας πήρε σβάρνα ο Άδωνις Γεωργιάδης και
σας τα είπε κανονικά. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά είπε και πράγµατα που ήθελα να πω εγώ και µε πρόλαβε.
Έχουµε πρώτοι ένα σχέδιο και έχουµε για πρώτη φορά ένα
σχέδιο. Θέλετε αλλαγές; Εδώ είστε, παντού είστε. Πείτε τες.
Έχουµε µια εταιρεία και έναν ικανότατο άνθρωπο επικεφαλής να
το πάρει και να το πάει παρακάτω. Και έχουµε -και αυτό είναι
πολύ σπουδαίο και δεν πρέπει να το παραλείπουµε- µια ΔΕΗ που
έχει καθαρίσει, που έχει επανέλθει σε θετικά αποτελέσµατα, έχει
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λεφτά στα ταµεία της, έχει ένα σχέδιο συµβατό µε το σχέδιο της
πολιτείας για το τι πρέπει να γίνει στις περιοχές του λιγνίτη, διότι
η ΔΕΗ δεν εγκαταλείπει τον ηλεκτρισµό και πιστεύω και εγώ ότι
πολύ καλά κάνει. Ο ηλεκτρισµός είναι το καύσιµο του µέλλοντος.
Το πώς θα τον εξασφαλίζουµε είναι το ζητούµενο.
Όµως, είναι άλλο το θέµα του ηλεκτρισµού, άλλο το θέµα της
παραγωγής. Δώσαµε -καλώς έδωσε η πατρίδα- δωρεάν το κάρβουνο, για να µπορέσει να αναπτυχθεί η χώρα. Σωστό. Δώσαµε
και πήραµε τις εκτάσεις εκείνες. Καταδικάσαµε, όµως, µια τεράστια περιοχή -όχι απλώς να εξαρτάται από τον λιγνίτη, δεν είναι
εκεί το θέµα-, µια περιοχή που έχει τροµακτικές δυνατότητες και
ήταν τόσες δεκαετίες σαν ξεχασµένη. Δεν πέρναγε κανείς από
την περιοχή. Αν δεν γινόταν η Εγνατία Οδός, δεν θα πέρναγε ο
κόσµος να βλέπει πώς είναι αυτή η περιοχή. Δεν θα έφτανε ποτέ
να τη δει πόσο σπουδαία είναι, πόσο όµορφη είναι, πόσο φορτωµένη είναι µε ικανότητες, ευκαιρίες και ιστορία βαριά. Απλώς
συνεχίσατε στη γραµµή «άσ’ το καλύτερα, εκεί είναι όλα µαύρα».
Νοµίζω, άρα, ότι το σηµαντικό που έχουµε να κάνουµε τώρα
και για αυτό είναι σηµαντική αυτή η προσπάθεια της λεγόµενης
«απολιγνιτοποίησης» -πρέπει να βρούµε ένα άλλο όνοµα- είναι
να αναδείξουµε την περιοχή της δυτικής Μακεδονίας, την περιοχή της Μεγαλόπολης, που είχε παρόµοια µοίρα, αλλά και τις
περιοχές στα νησιά, όπου ήταν ο βρώµικος πετρελαϊκός σταθµός, στην Κρήτη, που έµεινε σε αυτή την εξάρτηση και επιβάρυνε
τον εαυτό της, αλλά και εµάς τους υπόλοιπους. Αυτή η προσπάθεια θα αναδείξει την ικανότητα να κάνουµε την Ελλάδα ένα
trademark, ένα φωτεινό παράδειγµα του τι µπορείς να πετύχεις
όταν παίρνεις µια περιοχή παρατηµένη από τους ανθρώπους,
από λάθη, δυστυχώς, κοµµατικής τακτικής και την κάνεις και την
αναδεικνύεις σε κάτι άλλο.
Αρκεί να πάτε στους αµπελώνες της περιοχής για να δείτε πώς
η προσπάθεια των ανθρώπων, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, κατάφερε να αναδείξει αυτή την περιοχή, γιατί για αυτούς τους λόγους την επισκεφτήκαµε, πέραν κάποιων άλλων ιστορικών, που
είναι πολύ σηµαντικοί επίσης.
Άρα έχουµε το δεδοµένο ότι το φυσικό αέριο θα είναι το καύσιµο της µετάβασης, µε όλες περιπέτειες που θα τραβήξουµε και
τις ζούµε, ήδη, τώρα. Νοµίζω και ελπίζω ότι οι συνοµιλίες του
Πρωθυπουργού µε τον Πρόεδρο της Ρωσίας θα είναι ωφέλιµες
και θα επαναληφθεί αυτό που είχε γίνει το 1980, που και τότε επικρίθηκε η προσπάθεια, δηλαδή να συνδεθούµε µε το αέριο. Το
αέριο είναι ρωσικό στην Ευρώπη. Τι να κάνουµε;
Νοµίζω ότι και αυτό θα µας επιτρέψει να επιτύχουµε στο σχέδιο το οποίο έχετε βάλει µπροστά και εξυπηρετείτε, κύριε
Υπουργέ, µε την πρότασή σας, εδώ, την οποία προφανώς υπερψηφίζουµε.
Άρα ας το δούµε θετικά και ας βάλουµε την επόµενη γενιά να
συµµετάσχει. Δεν φαντάζοµαι, άλλωστε, τα παιδιά των ανθρώπων που δούλεψαν τον λιγνίτη να θέλουν να ξαναµπούν στα ορυχεία. Ας τους δώσουµε µια άλλη ευκαιρία. Αυτό είναι το καθήκον
µας και αυτό θα κάνουµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εµείς ευχαριστούµε
και για την τήρηση του χρόνου, κύριε Παπαδηµητρίου.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Κωνσταντίνος Μπλούχος από τη Νέα
Δηµοκρατία, ο Δραµινός, και να ετοιµάζεται ο κ. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης, ο έτερος Κοζανίτης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός µιλά προεκλογικά και αµέσως µετά τις εκλογές για απολιγνιτοτοποίηση
και για ανόρθωση της διαλυµένης ΔΕΗ, διαλυµένης από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, µε µηδαµινή αξία επί των ηµερών σας, µηδαµινή η µεγαλύτερη εταιρεία της Ελλάδος, µηδαµινή η ίδια η
Ελλάδα.
Αναλογιζόµουν την πολιτική εντιµότητα ανθρώπων σαν τον κ.
Γεωργιάδη και σαν τον κ. Παπαθανάση, που τους λοιδορείτε, οι
οποίοι µε τα απλούστερα ελληνικά, µε αφοπλιστική επιχειρηµατολογία, χωρίς βαριές φιλοσοφίες, κάνοντας χρήση του ορθολογισµού, χωρίς ακατανόητα οικονοµικά νούµερα µας εξηγούν
τι είναι η απολιγνιτοποίηση, τι είναι η επένδυση στις ανανεώσιµες
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πηγές ενέργειας στον σχεδιασµό της µετάβασης, κοιτώντας στα
µάτια όλους αυτούς που δικαίως αγωνιούν και νιώθουν αβέβαιο
το µέλλον τους.
Μιλήσατε για βίαιη προσαρµογή, κυρίες και κύριοι. Όταν τα
προβλήµατα αµελούνται, όταν δεν επιδεικνύονται κατάλληλα και
έγκαιρα αντανακλαστικά, όταν δεν καλλιεργούµε χρόνια τώρα
γόνιµη προδιάθεση, όταν δεν επιδιώκουµε χρόνια τώρα τη δέουσα προπαρασκευή, όταν επιλέγουµε αναβλητικότητα και απώθηση στη λήψη αποφάσεων ή την έλλειψη εθνικού στρατηγικού
σχεδιασµού, τότε, ναι, για κάποιους σαν εσάς είναι βίαιη. Ποια;
Η αναγκαιότητα να έρθετε πλέον αντιµέτωποι µε τον προβληµατισµό που προκαλεί το µέγεθος ενός τέτοιου εγχειρήµατος. Αυτό
είναι κλασικός δείκτης της µόνιµης πλέον αριστερίζουσας εκκρεµότητας.
Και θα δανειστώ µια φράση του Κωνσταντίνου Καραµανλή λακωνική, αλλά µε απόλυτη απόδοση της αντιπολιτευτικής σας
πρακτικής: «Στον τόπο µας έχουµε τη συνήθεια να συζητούµε
πολύ, για να µην παίρνουµε αποφάσεις που συνεπάγονται ευθύνες.».
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, προσηλωµένη στην
εθνική στόχευση, µε συνέπεια στις επιλογές της, προχωρά στην
τροχοδρόµηση τη νοµοθετική µε θάρρος και γενναιότητα και
αναλαµβάνει τις ευθύνες της, το χρέος της στον τόπο. Εσείς κρυφτείτε.
«Όχι στις ανεµογεννήτριες», ειπώθηκε από ειδικό αγορητή «σε
περιοχές “NATURA”, που τσιµεντώνουν το φυσικό περιβάλλον.».
Ο ίδιος εν προκειµένω τάσσεται υπέρ της απολιγνιτοποίησης µε
ενεργή διατήρηση της χρήσης λιγνίτη, έως ότου υπάρξει αρεστό
στον ίδιο πρόγραµµα κλιµατικής αποκατάστασης και µη ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ και των εγκαταστάσεών της στη δυτική Μακεδονία.
Σύγχυση. Τελικά πώς παράγεται το ρεύµα; Όχι στην ανεµογεννήτρια, όχι στον λιγνίτη, όχι στον υδρογονάνθρακα. Τρία όχι,
τρεις αρνήσεις, άγονο συµπέρασµα.
Και ο κατά τα άλλα απολαυστικός κ. Βαρουφάκης, πάντα, µίλησε περί «νεοκακοποίησης» και «πράσινα» πλυντήρια, µιλώντας
για «νεοκολίγους» και «νεοασάφεια» -θα έλεγα εγώ- στη µετάβαση και «νεορήξεις» µε τους Ευρωπαίους.
Και ανασύρω από το πρόσφατο παρελθόν ενστάσεις επί ενστάσεων εναντίον συγκεκριµένης επένδυσης που καταστρέφει
το περιβάλλον, λυσσαλέα πολεµική, παρά την κερδοφόρα επένδυση που προσφέρει δουλειά σε εκατοντάδες ανθρώπους στη
συγκεκριµένη περιοχή, ενώ στο παρόν ερωτηµατικά εναντίον της
απολιγνιτοποίησης, η οποία, όµως, έχει προχωρήσει σε ποσοστό
54% στην πενταετία ΣΥΡΙΖΑ.
Όµως, κύριε Καιρίδη, µπορεί να επικαλεστήκατε την επαπειλούµενη κλιµατολογική κατάρρευση και να χλευαστήκατε από
τους παρόντες. Εδώ πλέον έχουµε να κάνουµε µε τον καταρρέοντα δηµαγωγό ΣΥΡΙΖΑ, γιατί µάλλον έχουν εξαντληθεί τα ιδεολογικά ενεργειακά του αποθέµατα.
Στην κυβερνητική θητεία της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης προσπαθώ να ξεδιαλύνω και να διακρίνω τις φάσεις στις οποίες η
τότε Κυβέρνηση µοίρασε το έργο της. Η πρώτη ήταν η φάση της
καταστροφικής διαπραγµάτευσης, µε την απίστευτη επίδειξη
ερασιτεχνισµού και ελαφρότητας µε άποψη. Η τρίτη φάση ήταν
η περίοδος των τελευταίων µηνών, όπου διακρίθηκε για τη βιαστική υπερνοµοθέτηση. Καλή ή κακή, έγινε πολύ γρήγορα, υπό
συνθήκες ψυχολογικού πανικού. Αλλά µεσολάβησε η καθαυτή
τετραετία σας, που διακρίθηκε από τον αυτόµατο πιλότο τού
«όπως να ’ναι ότι να ’ναι». Και η ΔΕΗ βρέθηκε διαλυµένη. Και, βέβαια, οι µνηµονιακές σας υποχρεώσεις δεν έβγαιναν µε καµµία
πραγµατική αναπτυξιακή προσπάθεια, µόνο η υπερφορολόγηση
και η ΔΕΗ στα δεκανίκια που την καταδικάσατε.
Και τώρα; Τώρα αντιστρέφετε την πραγµατικότητα. Σας λέει
ο Υπουργός τρία αντικειµενικά δεδοµένα:
Οι λιγνιτικές µονάδες και η απόφαση της Κυβέρνησης να κλείσουν δεν επηρεάζουν τις σηµερινές αυξήσεις τιµών ενέργειας
γιατί δουλεύουν.
Οι λιγνιτικές µονάδες είναι οικονοµικά ασύµφορες, άρα η οικονοµική λογική του κλεισίµατός τους είναι απολύτως αυτονόητη
και επιβεβληµένη.
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Η µισή και παραπάνω απολιγνιτοποίηση ήδη έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ,
χωρίς να ληφθεί όµως κανένα απολύτως µέτρο, καµµία οργανωµένη προσπάθεια µε στόχο την προάσπιση των κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων στην τοπική κοινωνία.
Όµως, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, και ιδίως δε της
Μείζονος, για πολλοστή φορά διαπιστώνει και ο πλέον σκεπτικιστής απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι µε τέτοια συνέπεια
λόγων και έργων των αντιπολιτευόµενων, µε τέτοια υιοθέτηση
του ανορθολογισµού και απόκρυψη της αλήθειας η Κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη καλύπτει ξεκάθαρα µια αδήριτη
ανάγκη: και το προνόµιο της πρωτοβουλίας, και το πλεονέκτηµα
της αποτελεσµατικής και αξιόπιστης πολιτικής δύναµης. Είναι οι
βάσεις και η υλοποίηση ενός εθνικού οράµατος, γιατί περί τέτοιου πρόκειται, κοινού οράµατος χιλιάδων πολιτών, που, ναι, αισθάνονται προβληµατισµένοι, αλλά µε µία βεβαιότητα πλέον ότι
παίρνουµε µεγάλες αποφάσεις, δύσκολες, χρήσιµες όµως για
τον τόπο και τους συµπολίτες µας. Και αυτό έχει µια µεγάλη υπογραφή, κύριε Φάµελλε: Κυριάκος Μητσοτάκης.
Πρέπει να σταµατήσετε να κάνετε και τους αποστόλους και
τους προφήτες, τους κινδυνολογούντες καταστροφολόγους ή
τις αριστερολογούσες µοιρολογίστρες. Και φυσικά και η χώρα,
κύριοι της Ελάσσονος, και τα προβλήµατα δεν µπορούν να περιµένουν τις διαδικασίες του ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι των Αντιπολιτεύσεων -µια παρένθεση τώρα, κύριε Πρόεδρε-, κρίνονται ανεκτά τα οποιαδήποτε µέχρι τώρα άλογα ή παράλογα ή ακόµα και γόνιµα, αν το
επιθυµείτε, για τη διαχείριση της πανδηµίας. Αλλά και, επειδή
συµµερίζοµαι την αγανάκτηση του Υπουργού Υγείας σήµερα,
έχουµε καταφύγει σε µια απίστευτη «ΜΕΘολογία» -συγχωρήστε
µου τον αδόκιµο όρο ή τον νεολογισµό-, που έχει κατακλύσει τον
δηµόσιο διάλογο. Με απογοητεύει το γεγονός, ανεξαρτήτως των
κινήτρων του οποιουδήποτε. Ειλικρινά δεν αντιλαµβανόµαστε
πόσο κακό κάνει αυτό και πόσο επιτείνει τη δεδοµένη αγωνία των
συµπολιτών µας. Και µου είναι αδιανόητα αυτά που ειπώθηκαν
περί κλειστών ΜΕΘ και VIP. Μου είναι αδιανόητο να δεχθώ ότι
µπορεί να συµπεριφερθούν έτσι συνάδελφοι υγειονοµικοί. Κάποια στιγµή πρέπει να µπουν κάποια όρια σε κάποια πράγµατα.
Ας επανέλθω όµως προς το παρόν. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ την
ανοχή σας.
Η πράσινη ενέργεια είναι µονόδροµος και σίγουρα δεν είναι
κάτι που προκύπτει από το µηδέν ούτε και γίνεται γρήγορα. Είναι
µια διαδικασία η οποία στόχο έχει τη στρατηγική επένδυση σε
κύριους ανά χώρα τοµείς, έτσι ώστε συνολικά να υπάρξει µείωση
του ενεργειακού αποτυπώµατος. Σαφώς και δεν είναι δίχως προβλήµατα, αλλά γι’ αυτό υπάρχει η συντεταγµένη πολιτεία, για να
δώσει λύσεις εκεί που πρέπει.
Το πρόβληµα είναι σε εσάς, οι οποίοι δεν είστε µία φωνή, µία
λογική, τουλάχιστον µία συνισταµένη απόψεων. Και µε βάση όλα
όσα άκουσα διερωτώµαι: Το όποιο µοντέλο διαχείρισης µπορεί
a priori και προκαταβολικά να καταγγελθεί ως αναποτελεσµατικό;
Οι στρεβλώσεις της διοίκησης, που παρά τις µεταρρυθµίσεις
υφίστανται ακόµα, δεν πρέπει να παρακαµφθούν; Η αοριστολογία, η γενικολογία, η µόνιµη καταγγελία τι άλλο σηµαίνει εκτός
από αποποίηση ευθυνών;
Μια δίκαιη µετάβαση από τον λιγνίτη σε πράσινες µορφές
ενέργειας συνιστά αποκλειστικά και µόνο συνθήκες και όρους
υπεραναπλήρωσης; Και αν υποτεθούν ανακολουθίες σε έναν µακρόπνοο σχεδιασµό, το στοίχηµα δεν είναι πάντα η ευελιξία και
η προσαρµοστικότητα; Και αν µας προβληµατίζει το µοντέλο της
καταγγελλόµενης από εσάς πολυαρχίας, γιατί να µη µας προβληµατίζει η πολυσυµµετοχικότητα στη διαµόρφωση όρων και
συνθηκών σε ένα πολύπλοκο και τόσο εξειδικευµένο ζήτηµα; Παραδοξότητες, κύριοι συνάδελφοι.
Με όρους απώθησης δεν αναγνωρίζονται και η κατάδηλη σηµαντικότητα και η επιτακτική αναγκαιότητα και η επαπειλούµενη
ενεργειακή ολισθηρότητα, αν δεν επιλέγουν γόνιµες στρατηγικές. Η κλιµατική κρίση είναι µια τεράστια πληγή για τον πλανήτη
και δεν υπάρχει χρόνος να µείνουµε πελαγωµένοι. Δεν πρόκειται
για µια φυσική βιολογική διαδικασία και δεν υπάρχει η πολυτέλεια του άπειρου χρόνου, που είναι ταυτοτικό χαρακτηριστικό
των διαδικασιών σας.
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Το δυσανάλογο µέγεθος του προβλήµατος απαιτεί ακόµη µεγαλύτερες και καλύτερες ιδέες, στρατηγικές και τακτικές και τέτοιες έχουµε εξαγγείλει, µε την απαγόρευση των κινητήρων
πετρελαίου στα καινούργια αυτοκίνητα, πολύ νωρίτερα από
άλλες χώρες, µε την επιδότηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων και
άλλων.
Το επιχείρηµα συναδέλφου για τις τιµές της ενέργειας σήµερα
είναι αυτό το οποίο στην οικονοµία λέγεται «σφάλµα σύνθεσης»,
δηλαδή διακρίνοντας την παροδική αύξηση της ενέργειας σήµερα σε µικροοικονοµική κλίµακα θεωρείτε εσείς ότι και στο µέλλον θα παραµείνει η ίδια, άρα και σε µακροοικονοµικό επίπεδο
θα παραµείνει σε εφιαλτικά σήµερα επίπεδα.
Πρώτον, κυρίες και κύριοι, η κρίση αυτή είναι παροδική. Δεύτερον, δεν είναι µόνο ελληνική, είναι παγκόσµια. Και τρίτον, η κλιµατική αλλαγή είναι από µόνη της µια µακροοικονοµική απειλή
που απαιτεί την κατάλληλη προετοιµασία µας, ειδικά επειδή σήµερα έχουµε αυτή την κρίση. Αυτή που έρχεται είναι τεραστίων
διαστάσεων και δεν σηκώνει µικροπολιτικές τακτικές. Είναι αδύνατο να µιλάµε για ένα τόσο σοβαρό θέµα µε τόσα ασόβαρα επιχειρήµατα.
Και µη βασίζεστε στην πολυπλοκότητα και πολυπλευρότητα
του θέµατος για να επωφεληθείτε, όπως η αντικατάσταση µε το
φυσικό αέριο. Ναι, είναι µια κίνηση που αυτή τη στιγµή είναι καλύτερη, µε βάση τις υφιστάµενες συνθήκες. Και όλες οι ΑΠΕ
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό όµως απαιτεί νέες υποδοµές και βελτίωση των υφισταµένων, κάτι που έχει να γίνει πολλές δεκάδες χρόνια σε τούτη εδώ τη χώρα. Είναι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και η Κυβέρνησή µας που µε ενεργό τρόπο έχει ξεκινήσει αυτές τις δοµικές αλλαγές. Αν θέλετε να είστε µε το
σωστό µέρος της ιστορίας, η ευκαιρία είναι εδώ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να είστε καλά, κύριε
Μπλούχο.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης από τη Νέα
Δηµοκρατία και να ετοιµάζεται ο κ. Εµµανουήλ Κόνσολας, επίσης
από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας εγκαλεί η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Μας εγκαλούσε µέχρι χθες γιατί
δήθεν δεν είχαµε σχέδιο. Μας εγκαλεί σήµερα ότι δεν της αρέσει
το σχέδιο που έχουµε καταθέσει. Μας εγκαλεί, επίσης, µας κατηγορεί ότι δήθεν έχουµε καθυστερήσει σε αυτά τα δύο χρόνια
και έναν µήνα από τότε που ο Πρωθυπουργός της χώρας από το
βήµα του ΟΗΕ έθεσε το χρονοδιάγραµµα για τη µετάβαση και
όχι για την απολιγνιτοποίηση, η οποία πράγµατι τρέχει εδώ και
δεκαπέντε χρόνια.
Αλλά, κύριε Φάµελλε, έχετε µήπως καταθέσει κάποιο σχέδιο
διακυβέρνησης; Έχετε καταθέσει κάποιο master plan; Έχετε καταθέσει εδαφικά σχέδια καλύτερα από αυτά που έχουµε καταθέσει εµείς; Έχετε καταθέσει ειδικά επενδυτικά κίνητρα για την
περιοχή καλύτερα από αυτά που έχει καταθέσει ο παριστάµενος
Αναπληρωτής Υπουργός, για να επιλέξουµε εκείνα; Από αυτό και
µόνο το γεγονός φαίνεται ότι επενδύετε σε µία στείρα αντιπολίτευση, η οποία τελικά σάς γυρνάει µπούµερανγκ. Άνθρακας, λοιπόν, ο θησαυρός.
Πράγµατι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λιγνίτης αποτέλεσε
για εµάς ευχή και κατάρα. Έδωσε δουλειές, έζησε γενιές, σπούδασε παιδιά, έφερε στην περιοχή τεχνογνωσία, συνέβαλε στην
αναβάθµιση, στη βελτίωση του βιοτικού µας επιπέδου. Από την
άλλη προκάλεσε περιβαλλοντική υποβάθµιση, δηµιούργησε εφησυχασµό στην τοπική κοινωνία, ευνούχισε τον ανήσυχο και δηµιουργικό πολίτη του τόπου, τον ντόπιο και τον πρόσφυγα, µε
ισχυρό επιχειρηµατικό και εµπορικό ένστικτο, µε εργατικότητα
και νοικοκυροσύνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λιγνίτης δεν άλλαξε µόνο το
παραγωγικό µοντέλο της δυτικής Μακεδονίας, αλλά και την
κουλτούρα, µέχρι και το ανάγλυφο του τόπου. Κύριε Υπουργέ,
δείξατε κάποιες φωτογραφίες στην τοποθέτησή σας. Λίµνες, εύφορα χωράφια, χωριά καταστράφηκαν. Μέχρι πριν από τριάντα
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χρόνια στη φωτογραφία που δείξατε, εκεί βρισκόταν το χωριό
µου, ο Κλείτος Κοζάνης, και µετεγκαταστάθηκε. Μέχρι σήµερα
από την ανεπάρκεια τη διαχρονική των κυβερνήσεων, από την
κωλυσιεργία και τη γραφειοκρατία, αυτό το χωριό ακόµα δεν έχει
κοιµητήριο, όπως και άλλα χωριά έχουν βασικές, βασικότατες
ελλείψεις στις υποδοµές τους. Ζωντανές κοινωνίες ξεριζώθηκαν
και στη θέση τους δηµιουργήθηκαν τεράστια ορυχεία.
Επειδή όµως σήµερα πρέπει να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά
τους, να µιλάµε τη γλώσσα της αλήθειας, ο τόπος ήταν εδώ και
χρόνια -και όχι σήµερα- πρώτος σε ανεργία και τελευταίος σε ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια. Έχω τα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ. Το 2019, το πρώτο τρίµηνο δεν κυβερνούσε η Νέα
Δηµοκρατία, κύριε Φάµελλε. Το πρώτο τρίµηνο του 2019 είναι
πρώτη ήδη η δυτική Μακεδονία σε ανεργία τότε. ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ
καταγγελία στις 8-4-2019, δεν κυβερνούσε η Νέα Δηµοκρατία
τότε: «Στον αέρα χίλιες πεντακόσιες θέσεις εργασίας», κυρίες
και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Θα πει κάποιος: Μα, καλά, δεν βλέπατε το τέλος; Όχι. Αλλά
σε αυτό ευθύνονται και οι κυβερνήσεις. Όταν πριν από λίγα χρόνια αποφασιζόταν η κατασκευή µιας λιγνιτικής µονάδας αξίας 1,2
δισεκατοµµυρίου ευρώ, όταν πουλιόταν σε ιδιώτες η «µικρή»
ΔΕΗ, η οποία στο portfolio της είχε µέσα και λιγνιτικές µονάδες,
όταν ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχόταν µια απολιγνιτοποίηση σε ορίζοντα δεκαπέντε και είκοσι χρόνων και συζητούσε µε Κινέζους για την κατασκευή και νέας λιγνιτικής µονάδας κι έπεσαν οι υπογραφές της
ΔΕΗ µε την κινεζική CMEC το 2016, αυτή ήταν η απολιγνιτοποίησή σας. Η απολιγνιτοποίησή σας ξέρετε ποια ήταν; Όταν το
2019 ψηφίζατε για την πώληση τεσσάρων λιγνιτικών σταθµών σε
ιδιώτες. Γιατί τα δίνατε σε ιδιώτες; Για να τα κλείσετε; Όχι, γιατί
δεν ξέρατε. Πατούσατε σε δύο βάρκες. Θέλατε να κλείνετε το
µάτι στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί, λοιπόν, µε αυτές τις συνθήκες,
µε αυτά τα δεδοµένα, ο κάτοικος της περιοχής να πίστευε ότι
πλησίαζε µε ταχύτητα το τέλος του άνθρακα;
Δεν είναι, λοιπόν, µόνο που δώσαµε τα σωθικά µας για τον εξηλεκτρισµό και την εκβιοµηχάνιση της χώρας. Δεν υπήρξε και µία
έντιµη στάση της πολιτείας και µία έγκαιρη προειδοποίηση, µια
ενηµέρωση, ένα πρόγραµµα προετοιµασίας των ανθρώπων για
το τσουνάµι που θα προκαλούσε η κλιµατική κρίση. Και ας είναι
η µοναδική περιφέρεια που δεν βρέχεται από θάλασσα.
Και τη µεγαλύτερη ευθύνη γι’ αυτό την έχει, πράγµατι, η κυβέρνηση Τσίπρα, γιατί στην περίοδό της, κυρία Πέρκα, έγινε απολύτως εµφανής η µη ανταγωνιστικότητα του εγχώριου λιγνίτη,
αλλά ο κ. Τσίπρας προτιµούσε να γεµίζει µε ελλείµµατα τη ΔΕΗ,
αντί να πάρει υπεύθυνες αποφάσεις.
Και µπορεί να θέλουν κάποιοι σήµερα να κρύψουν την αλήθεια. Είπε ο καλός συνάδελφος προηγουµένως ότι µετά την
εκλογή της η νέα Κυβέρνηση µε παρρησία παρουσίασε το πρόγραµµά της. Όχι, το ακριβές είναι ότι το έκανε πριν από τις εκλογές.
Τόλµησε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ να αναφερθεί στην παρουσία του σηµερινού Πρωθυπουργού στη Φλώρινα τον Μάιο του
2019. Διαβάζω, λοιπόν, τι έλεγε τότε ο κ. Μητσοτάκης. Θα τα
ακούσετε όλα, λέξη-λέξη. «Θα στηρίξουµε τη ΔΕΗ. Συµφωνούµε
στην ανάγκη να σωθεί η µεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας, η
οποία οδηγείται σε απαξίωση.». Αυτά έλεγε. «Η µεταλιγνιτική
εποχή δεν θα έρθει από τη µία στιγµή στην άλλη, γιατί ο λιγνίτης
παραµένει το καύσιµο το οποίο στηρίζει την ενεργειακή παραγωγή της χώρας,…».
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Κύριε συνάδελφε,… (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Πέρκα, σας παρακαλώ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: «…αλλά θα είναι αµαρτία,
πραγµατικά, να µην µπορέσουµε να διεκδικήσουµε, όπως το κάνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πόρους που θα βοηθήσουν τη
µετάβαση µιας ολόκληρης περιοχής σε ένα καινούργιο ενεργειακό µοντέλο.». Για µετάβαση µιλούσε ο Πρωθυπουργός έναν
µήνα πριν από τις εκλογές. «Εδώ έχουµε τα δίκτυα, εδώ έχουµε
το τεχνικό προσωπικό.». Ακούστε έντιµη στάση. «Όνειρό µου θα
ήταν η µεγαλύτερη εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στην Ελλάδα
να γίνει στις εκτάσεις της ΔΕΗ. Εκεί που παλιά βγάζαµε λιγνίτη,
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τώρα να πάρουµε καθαρή ενέργεια και να δώσουµε µε αυτόν τον
τρόπο νέες δουλειές στους ανθρώπους που µπορεί να αισθάνονται ότι απειλείται το µέλλον τους. Είµαστε, λοιπόν, εδώ για να
στηρίξουµε τις κοινωνίες σε αυτή τη µετάβαση.». Αυτά έλεγε.
Πού και πότε τα έλεγε; Έναν µήνα, µέσα στη δυτική Μακεδονία,
πριν από τις εκλογές. Έδωσε ορίζοντα δεκαετίας το 2019 για το
2028 και εφάρµοσε αυτά που είπε.
Συνεπώς ποιος έλεγε αλήθεια και ποιος ψέµατα; Ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας, όταν το 2018 αποεπένδυε, χάριζε τέσσερις λιγνιτικές µονάδες ή όταν στην πρόσφατη επίσκεψή του στην
Κοζάνη δήλωνε ότι η Κυβέρνηση οδήγησε σε ξαφνικό θάνατο τις
λιγνιτικές µονάδες;
Αλήθεια, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, έκλεισε µέχρι σήµερα
κάποια µονάδα της ΔΕΗ ο κ. Μητσοτάκης; Κύριε Φάµελλε, κυρία
Πέρκα, έκλεισε ο Μητσοτάκης κάποια µονάδα της ΔΕΗ;
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Το Αµύνταιο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Όχι, το Αµύνταιο το κλείσατε
εσείς. Κυρία Πέρκα, µε στοιχεία µιλάω. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση
κλείνει οριστικά το Αµύνταιο», 15 Φεβρουαρίου 2018. Με µονοµερή παράταση λειτουργούσε από εσάς.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μην κάνετε διάλογο,
σας παρακαλώ. Κι εσείς µην προκαλείτε, κύριε Κωνσταντινίδη,
σας παρακαλώ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Απρίλιος του 2019. «Τίτλοι
τέλους για το Αµύνταιο από τη ΔΕΗ». Δεν κυβερνούσαµε εµείς,
κύριε Φάµελλε και κυρία Πέρκα.
Είχατε κάποια πρόβλεψη, όµως, µήπως για εκείνους που δούλευαν σε αυτές τις µονάδες, είτε ήταν εργαζόµενοι της ΔΕΗ είτε
ήταν εργολαβικοί είτε οκταµηνίτες, για την αποµείωση που είχε
υποστεί η λιγνιτική παραγωγή κατά τη θητεία σας; Να θυµίσω:
55% επί των ηµερών σας. Παραλάβατε τη λιγνιτική δραστηριότητα το 2014 στις 22.000 GWh. Την παραδώσατε το 2019 στις
10.400. Κάνατε τίποτε γι’ αυτή την απώλεια;
Αλλά θέλετε τελικά να µας πείτε κάτι; Πότε πρέπει κατά τη
γνώµη σας να κλείσουν οι λιγνιτικές µονάδες;
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Χθες!
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Μπράβο, κυρία Πέρκα. Είναι
έντιµο αυτό που κάνετε. Αυτή είναι η θέση σας, ότι θέλετε να
κλείσουν χθες.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Με σχέδιο. Εσείς;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Η Κυβέρνηση, λοιπόν, λέει
το 2023. Εσείς λέτε «χθες». Ξέρετε γιατί το κάνετε αυτό; Αυτό
έκανε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός σας, στην επίσκεψή του. Γιατί γνωρίζετε ότι οι µονάδες είναι ζηµιογόνες. Γιατί
γνωρίζετε ότι µένουν εκτός συστήµατος λόγω του κόστους. Γιατί
γνωρίζετε ότι η ΔΕΗ…
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μη γελάτε. Είναι σοβαρά θέµατα.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Εσείς δεν είστε σοβαρός.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Γιατί γνωρίζετε ότι η ΔΕΗ,
το οµολογήσατε στην επιτροπή, κυρία Πέρκα, είναι υποχρεωµένη
από τον ανταγωνισµό να πουλάει στους ανταγωνιστές της κάτω
του κόστους. Είναι αλήθεια ή ψέµατα, κυρία Πέρκα, αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
Κωνσταντινίδη, µην κάνετε διάλογο, µην προκαλείτε. Πείτε αυτά
που θέλετε να πείτε.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ξέρετε τι δήλωνε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, στις 29 Ιουλίου του 2020 από το έδρανο της
Αντιπολίτευσης ο κ. Τσίπρας; «Μακάρι να µπορούσαµε να τελειώσουµε άµεσα.».
Αλλά, όµως, εάν συµφωνούµε στον χρόνο απεξάρτησης από
τον λιγνίτη, τότε σε τι διαφωνούµε; Στον χρόνο που έπρεπε να
έχει ξεκινήσει η προετοιµασία. Αυτό σάς λέµε, ότι έπρεπε να είχατε προετοιµάσει τη χώρα και τις περιοχές γι’ αυτό που θα συµβεί, αλλά δεν το κάνατε.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως της δυτικής Μακεδονίας, τι ψήφισαν οι Ευρωβουλευτές του κόµµατός σας στον
πρόσφατο κλιµατικό νόµο; Ψήφισαν την επιτάχυνση της απεξάρτησης από τον άνθρακα, από τον λιγνίτη. Αυτό ψήφισαν. Άλλα
πράγµατα λέτε στην Ευρώπη και άλλα λέτε στη χώρα.
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Συµφωνεί ο Υπουργός µε αυτά που
λέτε;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Εσείς διαφωνείτε, κύριε Φάµελλε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείστε, κύριε Κωνσταντινίδη.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Το θέατρο του παραλόγου θα συνεχίζεται πολύ εδώ µέσα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Φάµελλε, σας
παρακαλώ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Καταψήφισαν τον κλιµατικό
νόµο, γιατί θέλανε υψηλότερους στόχους; Ναι ή όχι; Απαντήστε,
κύριε Φάµελλε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείστε, κύριε Κωνσταντινίδη, και µην κάνετε διάλογο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Αλλά κοντά σε όλα τα άλλα,
κυρίες και κύριοι, ιδίως οι προερχόµενοι από την περιοχή, µπλέκετε σε όλη αυτή την υπόθεση και την Ακρινή, στην οποία επί
τεσσεράµισι χρόνια είναι ένας οικισµός, που, ενώ είχε δεσµευθεί
η πολιτεία για τη µετεγκατάστασή του, δεν το έκανε µέχρι σήµερα. Στην Ακρινή επί τεσσεράµισι χρόνια δεν βάλατε ένα λιθαράκι πάνω σε αυτό το ζήτηµα κι όµως έχετε σήµερα το θράσος
να έρχεστε και να εγκαλείτε τη σηµερινή Κυβέρνηση, ενώ επί της
θητείας σας η ΔΕΗ ανακάλεσε µία απαλλοτρίωση η οποία ήταν
στοιχείο αναγκαίο για την εξέλιξη της µετεγκατάστασης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και κλείστε, σας παρακαλώ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Τελευταίο αυτό.
Είπε η κ. Πέρκα ότι η Νέα Δηµοκρατία δήθεν µείωσε τους πόρους από το Πράσινο Ταµείο για την περιοχή. «Είχαµε», λέει,
«εµείς εγκρίνει 6%, ήρθε ο Χατζηδάκης το έκανε 1% και ήρθε ο
Σκρέκας και το έκανε 4,5%.».
Κυρία Πέρκα,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μην προκαλείτε. Αφήστε τη ήσυχη.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Το 6% το δικό σας ήταν περισσότερο ή λιγότερο σε απόλυτα νούµερα από το 4,5% του κ.
Σκρέκα; Ήταν πολύ λιγότερο, κυρία Πέρκα. Το 4,5% του κ.
Σκρέκα σήµερα αντιστοιχεί σε 50 εκατοµµύρια.
Μιλάτε, τέλος, για συµφέροντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Κωνσταντινίδη,
σας παρακαλώ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Υπάρχει µεγαλύτερο συµφέρον για τον ανταγωνιστή από το να αγοράζει χαµηλότερα του
κόστους παραγωγής ρεύµα από τη ΔΕΗ και να το µεταπωλεί σε
πολίτες, στους ιδιώτες, στους καταναλωτές;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας τα λέω όλα αυτά, για να καταλάβετε ότι κάνετε πολύ µεγάλο λάθος και ότι αυτή σας η πολιτική στρέφεται κατά των συµφερόντων της χώρας και του
τόπου µας.
Εγκαταλείψτε, λοιπόν, οριστικά αυτή τη στάση, συνταχθείτε
στην προσπάθεια της Κυβέρνησης να ανατάξει, να κερδίσει τον
χαµένο χρόνο όλων των προηγούµενων ετών και καταθέστε θετικές προτάσεις. Είµαστε εδώ για να διεκδικήσουµε την εκπλήρωσή τους από µια υπεύθυνη Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κωνσταντινίδη. Διπλάσιο χρόνο µιλήσατε, κάνατε κατάχρηση. Είστε από την περιοχή, το καταλαβαίνω βέβαια.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ Σωκράτης Φάµελλος έχει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Φάµελλε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παίρνω αναγκαστικά την τριτοµιλία µου ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος,
παρ’ ότι αναφέρθηκε επανειληµµένα και στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα, και σε
εµάς προσωπικά -εννοώ και στην εισηγήτρια αλλά και σε µένα-,
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αλλά θα χρησιµοποιήσω την τοποθέτησή µου ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, γιατί πρέπει και ο Υπουργός να ξεκαθαρίσει,
αν µιλήσει στο τέλος, κάτι το οποίο κυριολεκτικά µάς έχει µπερδέψει.
Καταλαβαίνουµε την αγωνία των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας στις λιγνιτικές περιοχές. Δεν τους συµπονούµε όµως,
διότι έχουν δηµιουργήσει τα αδιέξοδα απέναντι στην κοινωνία,
στην οποία οφείλουν να απολογηθούν και να κριθούν. Για αυτό
και έχουν αυτή την ένταση και αυτόν τον παραλογισµό πολλές
φορές σε αυτά που λένε. Όµως, από τις τοποθετήσεις τους,
επειδή προσπαθούν να τα ρίξουν όλα στον ΣΥΡΙΖΑ, προκύπτει
ένα ερώτηµα. Μας κατηγορούν γιατί κλείνουν οι µονάδες λιγνίτη
εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ ή γιατί δεν κλείνουν οι µονάδες του λιγνίτη;
Γιατί ακούµε περίεργα πράγµατα. Και για το ένα µάς κατηγορούν
και για το άλλο µάς κατηγορούν. Δηλαδή, συµφωνεί τελικά µε
την απολιγνιτοποίηση η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας ή όχι; Γιατί βλέπουµε τους Βουλευτές να τοποθετούνται κατά, λέει, του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έκλεινε τις λιγνιτικές µονάδες
και ζητούν παρατάσεις και µε τροπολογίες που έχουµε στα χέρια
µας. Εµείς δεν κάνουµε αυτό το παιχνίδι εντυπώσεων που έκανε
ο κ. Γεωργιάδης, θέλουµε να βοηθήσουµε σοβαρά τη χώρα µας.
Δεν είναι σοβαρή η Κυβέρνηση, αλλά εµείς πρέπει να µείνουµε
σοβαροί.
Μας κατηγορεί στη συνέχεια γιατί η Ευρωκοινοβουλευτική µας
Οµάδα θέλει πιο απαιτητικούς στόχους στην Ευρώπη. Ας το ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν, για να ξέρετε ποια είναι η θέση µας. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ -σας τα κατέθεσα, δεν ήσασταν εδώ, δεν
διαβάζετε, εντάξει τέτοιοι είστε, αλλά εν πάση περιπτώσει- έχει
κάνει και ερώτηση στη Βουλή γραπτή, την έχουµε υπογράψει µε
την κ. Πέρκα και άλλους Βουλευτές, που σας την κάναµε πολύ
νωρίς το 2019 και σας γράφαµε τι κάναµε σε συµβούλια Υπουργών, ποιες οδηγίες δηµιουργήσαµε ή πιέσαµε να γίνουν το 2017
και το 2018, πώς ήρθε η Παγκόσµια Τράπεζα εδώ, τι ακριβώς κάναµε µε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα, µε το
Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης και µε τη δέσµευση του Αλέξη Τσίπρα
στο Συµβούλιο Κορυφής τον Ιούνιο του 2019 για την κλιµατική
ουδετερότητα.
Να σας θυµίσω ότι η Νέα Δηµοκρατία, ως τότε αντιπολίτευση,
δεν είχε τοποθετηθεί για την κλιµατική ουδετερότητα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νοµίζω, έφτασε στις Έκθεση, µετά τις εκλογές, για να το πει, δεν το είχε πει. Άλλα έλεγε στη Φλώρινα για
τη ΔΕΗ και τα έχουµε γραµµένα στα δελτία Τύπου.
Όµως, τώρα πρέπει να πούµε κάτι πολύ συγκεκριµένο. Στην
Έκθεση του 2019 ο Αλέξης Τσίπρας ρωτήθηκε για την απολιγνιτοποίηση και είπε: Ακόµα και αύριο συµφωνούµε µε την απολιγνιτοποίηση, µε τρεις όρους. Ο πρώτος όρος είναι η ενεργειακή
ασφάλεια της χώρας. Την έχετε κατά κάποιον τρόπο, ας πούµε,
αποδείξει; Όχι. Το αντίθετο. Μας δεσµεύετε σε εισαγόµενο καύσιµο. Δεύτερον, το κόστος ενέργειας για την παραγωγή, για τα
νοικοκυριά, για την ενεργειακή φτώχεια. Το έχετε κάνει; Όχι. Και
τρίτον, η δίκαιη µετάβαση των λιγνιτικών περιοχών. Το έχετε πετύχει; Όχι. Τρεισήµισι χιλιάδες θέσεις ανεργίας είναι στην περιοχή. Άρα δεν µπορείτε να κατηγορείτε τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί άνοιξε
σε µια δύσκολη µνηµονιακή περίοδο τη χρεοκοπία της χώρας,
που εσείς δηµιουργήσατε, τον δρόµο για το θέµα της κλιµατικής
πολιτικής. Το 2016 ήρθε η Συµφωνία των Παρισίων σε αυτή την
Ολοµέλεια και εγκρίθηκε µε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Αλλά πρέπει να δείτε λίγο τις δικές σας ευθύνες. Εµείς είµαστε
ξεκάθαροι για το περιβαλλοντικό κλιµατικό ίχνος. Και ναι, εµείς
στο Ευρωκοινοβούλιο ζητήσαµε πολύ πιο απαιτητικό πρόγραµµα
για το 2030 και το «Fit for 55». Και ζητούσαµε και 60% και 65%.
Δεν έχουµε εµείς πρόβληµα για την πράσινη ταυτότητά µας.
Το θέµα είναι πώς µπορεί η Νέα Δηµοκρατία να χρησιµοποιεί την
απολιγνιτοποίηση ως σύνθηµα, για να γράψει κάποια επικοινωνιακά οφέλη ο κ. Μητσοτάκης, να καταστρέφει τις λιγνιτικές περιοχές και να τις αφήνει τελείως απροστάτευτες και τους πολίτες
και ταυτόχρονα δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ και
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να κάνει συµφωνίες µε ιδιωτικές
εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου και να δεσµεύει
την ηλεκτροπαραγωγή για δεκαετίες σε ένα ορυκτό, εισαγόµενο
και ακριβό καύσιµο. Γι’ αυτό σάς κατηγορούµε. Παιχνίδι κάνετε
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µε την απολιγνιτοποίηση επικοινωνιακό, υποκριτικό και στερείτε
από την Ελλάδα το δικαίωµα να είναι και ανταγωνιστική και πράσινη. Γιατί δεν θα το βγάλετε πέρα το χρονοδιάγραµµα. Ο
ΑΔΜΗΕ από τώρα σας ζητά να βάλετε απολιγνιτικές µονάδες για
να έχετε επάρκεια.
Αυτό είναι το πραγµατικό πρόβληµα της Ελλάδας. Εµείς γι’
αυτό λέµε ότι εσείς είστε το πρόβληµα της χώρας. Γιατί οι Βουλευτές σας, για να υπερασπιστούν κάτι το οποίο δεν βγαίνει στην
περιοχή -και φταίτε εσείς που δεν βγαίνει, θα µπορούσαµε όλοι
να βάλουµε πλάτη να γίνει γρήγορα απολιγνιτοποίηση, άρα το
δυναµιτίσατε µόνοι σας-, βγαίνουν και µας κατηγορούν και γιατί
είµαστε απαιτητικοί και γιατί έχουµε τον λιγνίτη. Τελικά τι είµαστε; Στο τέλος θα µας πείτε ότι φταίµε γιατί πήγε ο κ. Μητσοτάκης χωρίς να το ξέρουν οι Υπουργοί του στον ΟΗΕ και είπε κάτι
το οποίο δεν είχε κανένα σχέδιο. Γιατί η εξαγγελία για απολιγνιτοποίηση του 2019 ήταν µια πρωτοβουλία επικοινωνιακή, για την
οποία δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ξέρετε δεν είναι το πρόβληµα ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Το πρόβληµα είναι οι κάτοικοι των λιγνιτικών περιοχών. Αυτοί δεν
φταίνε, κύριε Παπαθανάση. Και αυτοί έχουν το πρόβληµα σήµερα. Και γ’ αυτούς εµείς έχουµε αυτή την αγωνία. Αφήστε, λοιπόν, αυτόν τον παραλογισµό, να κατηγορείτε για όλα τον
ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην Αντιπολίτευση δύο χρόνια και κάποιους µήνες. Εσείς είστε Κυβέρνηση. Εσείς µπορείτε να αποδείξετε µία νέα θέση εργασίας; Μπορείτε να αποδείξετε µια νέα
επένδυση; Φτάσατε στο σηµείο µε πόρους που σας αφήσαµε στο
Ταµείο και έτοιµο ΦΕΚ µε την υπουργική απόφαση των κλάδων
επιχορήγησης να το προκηρύξετε µετά από δύο χρόνια; Είναι
δυνατόν να έχετε παγωµένα στο Ταµείο 60 εκατοµµύρια για δύο
χρόνια και να λέτε ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ; Ούτε αυτό δεν µπορέσατε
να κάνετε. Δεν καταλαβαίνετε την αγωνία µας; Εδώ, λοιπόν, εγώ
θεωρώ ότι προκύπτει ένα ζήτηµα. Τελικά η Νέα Δηµοκρατία τι πιστεύει; Να δουλεύουν ή να µη δουλεύουν οι λιγνιτικές; Μας έχετε
µπερδέψει. Δεν θα βγει κανένα χρονοδιάγραµµα. Το κακό, όµως,
είναι ότι δεν θα βγει η χώρα µε εσάς που έχουµε µπλέξει. Αυτό
είναι το πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείστε, σας παρακαλώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Γι’ αυτό και βάζουµε όλα τα ζητήµατα ξεκάθαρα και έντονα. Μπορείτε να κάνουµε απολιγνιτοποίηση ακόµα και αύριο; Εµείς είµαστε εδώ. Έχετε τα κότσια; Δεν
τα έχετε, γιατί είστε υποκριτές, παίζετε θέατρο στη Βουλή. Αυτό
είναι το πρόβληµα της περιοχής. Πληρώνουν το θέατρο που παίζετε. Ξυπνήστε επιτέλους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Φάµελλε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Υποκριτής είναι αυτός ο οποίος µιλά και δεν εννοεί αυτά που
λέει. Εµείς καθ’ όλη τη διάρκεια και των επιτροπών και στη σηµερινή συζήτηση αποδείξαµε µε στοιχεία αυτά τα οποία έχουµε
κάνει για δύο χρόνια σήµερα, έτσι ώστε να µπορέσουµε µε συνεκτικό σχέδιο να µεταβούµε στη νέα εποχή.
Να θυµίσω στον κ. Φάµελλο ότι και κατά τη σηµερινή συζήτηση
και κατά τη διάρκεια των επιτροπών καταθέσαµε και µπορεί πολύ
εύκολα µπαίνοντας στην ιστοσελίδα του sdam.gr να δει όλα όσα
λέµε σήµερα. Υποκριτής, λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος δεν έχει
να δείξει τίποτα. Δείξτε µας, λοιπόν, τι έχετε κάνει, παρουσιάστε
µας τα σχέδια του προγράµµατος δίκαιης αναπτυξιακής µετάβασης, αυτή που τεσσεράµισι χρόνια κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής σας ούτε καν είδατε καθόλου. Δείξτε µας τα εδαφικά
σχέδια, το ενδιάµεσο πρόγραµµα το οποίο αναπτύξατε έτσι ώστε
να στηρίξετε εν τη πράξει τις περιοχές αυτές και το νέο πρόγραµµα το οποίο εσείς οραµατιζόσασταν.
Επιστρέφω, λοιπόν, τον χαρακτηρισµό. Υποκριτές είστε εσείς.
Γιατί αυτά που λέτε δεν τα εννοείτε. Προφανώς είστε στριµωγµένοι από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αυτά που λέει τα κάνει πράξη. Το
αποδείξαµε και σήµερα, µε το νοµοσχέδιο αυτό, θέτουµε τον µη-
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χανισµό υλοποίησης όλων όσα έχουµε σχεδιάσει. Τρέχει, λοιπόν,
το ενδιάµεσο πρόγραµµα. Υπάρχει σχέδιο για το επόµενο πρόγραµµα 7 δισεκατοµµυρίων που παρουσιάσαµε και το αναλύσαµε και σας είπα να κρατήσετε σηµειώσεις. Κι εδώ θα είµαστε,
για να µας πείτε την επόµενη µέρα αν έχουµε πετύχει αυτό το
οποίο έχουµε στοχεύσει. Σας διαβεβαιώ, λοιπόν, ότι δεν είµαστε
εµείς υποκριτές, εσείς είστε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Καλείτε στο Βήµα ο κ. Εµµανουήλ Κόνσολας από τη Νέα Δηµοκρατία. Βάσει του Κανονισµού απευθυνόµαστε στο Προεδρείο, ούτε σε συναδέλφους ούτε σε Υπουργούς, για να µην
υπάρχει διάλογος.
Να ετοιµάζεται η κ. Πούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες,
χρόνια πολλά, κύριε Υπουργέ, για τη γιορτή σας. Σε όλους όσοι
γιόρταζαν στην Ελλάδα µας.
Κύριε Υπουργέ, να εκφράσω την ικανοποίησή µου για έναν
πρόσθετο λόγο. Γιατί σήµερα µε το νοµοσχέδιο αυτό δώσατε την
ευκαιρία στην ελληνική κοινωνία να κινηθεί η σκέψη της στην περιβαλλοντική συνείδηση που στοχεύουµε όλοι να έχουµε. Και
αυτό το έχετε καταφέρει. Και το λέω µε πολύ µεγάλη παρρησία
και µε σεβασµό και σε σας και στους συναδέλφους µου, γιατί
όλοι µιλάµε για βιώσιµη ανάπτυξη, όλοι συζητάµε εντός και εκτός
Κοινοβουλίου για τη δυνατότητα µετεξέλιξης των ενεργειακών
αποθεµάτων σε βιώσιµα αποθέµατα και από αυτή, λοιπόν, τη
σκοπιά και µόνο σάς διαβεβαιώ ότι, ναι, αυτό το νοµοσχέδιο συζητείται σήµερα σε όλη την επικράτεια. Και για έναν ακόµη πρόσθετο λόγο. Εάν έχουµε βάλει ως κεντρικό στόχο την υιοθέτηση
περιβαλλοντικής συνείδησης µέσα από περιβαλλοντικές πολιτικές, αυτό το έχετε καταφέρει.
Διότι επιτρέψτε µου να πω -και απευθύνοµαι µε πολλή εκτίµηση και στον κ. Φάµελλο και στην Αξιωµατική Αντιπολίτευσηότι, αναζητώντας πληροφορίες από τα Πρακτικά της Βουλής των
προηγούµενων χρόνων για θεµατικές συζητήσεις που αφορούν
αυτή ακριβώς τη στόχευση του νοµοσχεδίου, δεν έχω διαπιστώσει να έχει συζητηθεί ποτέ άλλοτε στην Εθνική Αντιπροσωπεία
ένα σχέδιο νόµου, µια πρόταση κυβερνητική που να έχει αρχή,
µέση και τέλος, που να έχει στόχευση, να υπάρχει περιεχόµενο
για την υλοποίηση αυτών των σκοπών και των επιδιώξεων και,
κυρίως, να υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο υλοποίησής τους µε
συγκεκριµένες και µετρήσιµες πολιτικές. Άρα θέλω να πω ότι
από την αρχή κατανοούµε όλοι ότι αυτή η συζήτηση είναι εξαιρετικά επίκαιρη στην ελληνική κοινωνία.
Να εκφράσω την ικανοποίησή µου και στον κ. Καιρίδη, διότι
νοµίζω ότι αυτά τα θέµατα που έθεσαν πάρα πολλοί συνάδελφοι
από την Αντιπολίτευση, έχουν εύστοχα απαντηθεί και έχουν αναλυθεί και στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ένα είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θέλουµε να
απεξαρτηθούµε από τη χρήση του λιγνίτη και του πετρελαίου;
Αυτό µού ψιθύρισε ο κύριος Υπουργός ανεβαίνοντας στο Βήµα.
Δεν είναι µόνο ο λιγνίτης που συζητάµε σήµερα. Ξέρετε τι γίνεται
στα µικρά νησιά; Πόσο κοστίζει, πόσο ενεργειακό κόστος έχει
αυτή η µεταφορά του πετρελαίου και η χρήση πετρελαίου για
την ενεργειακή επάρκεια που χρειάζονται τα νησιά, ιδιαίτερα για
την τουριστική περίοδο; Φαντάζοµαι ότι το γνωρίζετε και πρέπει
σήµερα να το αναδείξουµε και αυτό στη συζήτησή µας.
Άρα είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένας φιλόδοξος στόχος όλα
αυτά τα χρόνια για την απεξάρτηση, αλλά δυστυχώς δεν απολογείστε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουµε υποχρέωση της δηµόσιας
λογοδοσίας µας στους πολίτες, να πούµε πραγµατικά πώς µπορεί αυτός ο εµβληµατικός στόχος που έχει τώρα αυτό το σχέδιο
που ο κ. Παπαθανάσης και οι συνεργάτες του, το Εθνικό Σχέδιο
Ενέργειας και Κλίµατος, έχει θέσει ως βασικό στόχο, την απεξάρτηση αυτής της παραγωγής ενέργειας από τον λιγνίτη και το
πετρέλαιο. Και το νοµοσχέδιο που καλείται σήµερα να ψηφίσει
το ελληνικό Κοινοβούλιο, εµείς δηλαδή, περιλαµβάνει τον σχε-
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διασµό, περιλαµβάνει και τα µέτρα για δίκαιη αναπτυξιακή µετάβαση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο ουσιαστικά -επιτρέψτε µου να το πω- είναι ένα master plan. Ένα στρατηγικό σχέδιο βιώσιµης ανάπτυξης για τις λιγνιτικές περιοχές, αλλά και για
τις περιοχές που η παραγωγή ενέργειας εξαρτάται από τη χρήση
του πετρελαίου στην κατεύθυνση της δηµιουργίας και ενίσχυσης
ενός νέου βιώσιµου αναπτυξιακού προτύπου. Και αφορά στις περιοχές, όπως -το είπαν οι προηγούµενοι συνάδελφοι- για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι δήµοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης,
Γορτυνίας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αλλά και τους Δήµους Οιχαλίας, Μεσσηνίας, που εξαρτώνται από την εξόρυξη για
χρήση λιγνίτη. Ακούστε, όµως, να το τονίσω για άλλη µια φορά:
Αφορά και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και όλους τους δήµους του νότιου, ανατολικού και βόρειου Αιγαίου, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Γιατί το Αιγαίο εξαρτάται από τη χρήση
πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και γνωρίζετε τα προβλήµατα που έχουν υποστεί τα νησιά και οι δήµοι
τους από αυτή τη χρήση.
Η δίκαιη, λοιπόν, αναπτυξιακή µετάβαση συνδέεται παράλληλα
και µε σηµαντικούς στόχους και επιτρέψτε µου να τους επισηµάνω και εγώ, δίνοντας απαντήσεις έτσι και σε συγκεκριµένους
συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Πρώτος στόχος. Το νοµοσχέδιο διασφαλίζει την απασχόληση
και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στις συγκεκριµένες περιοχές.
Δεύτερος στόχος. Αντισταθµίζει και την αντιµετώπιση επίσης
επιπτώσεων από την απολιγνιτοποίηση στις συγκεκριµένες περιοχές στον οικονοµικό αλλά και στον κοινωνικό ιστό.
Τρίτος στόχος. Διασφαλίζει την ενεργειακή αυτάρκεια της
χώρας και των συγκεκριµένων περιοχών. Έχει, δηλαδή, τοπικό,
υπερτοπικό, αλλά και εθνικό στόχο.
Η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης θα αναλάβει αυτόν τον κεντρικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό των
πολιτικών για τις λιγνιτικές περιοχές, άρα δεν θα είναι αποσπασµατικές πολιτικές. Θέλω να σας καλέσω να δείτε αυτές τις πολιτικές, που στο παρελθόν πολλές κυβερνήσεις στη χώρα έχουν
καταθέσει εδώ, στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Για πρώτη φορά,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιµετωπίζεται ολιστικά αυτό το
πρόβληµα. Και αυτό είναι το απαραίτητο και σηµαντικό στοιχείο,
προκειµένου να υπάρχει συντονιστικό εργαλείο και µηχανισµός
στο σύνολο των εµπλεκοµένων φορέων, αλλά και να υπάρχει ταχύτητα στην υλοποίηση πολιτικών και δράσεων.
Η σύσταση της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» αναλαµβάνει το
έργο αφ’ ενός της αποκατάστασης των περιοχών που ήταν δεσµευµένες για την εξόρυξη λιγνίτη, αφ’ ετέρου της προσέλκυσης
επενδυτικών σχεδίων, αλλά και της υποστήριξης της αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τρία εδαφικά
σχέδια µετάβασης. Σχέδια για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σχέδια στην περιοχή της Μεγαλόπολης και σχέδια για τα
νησιά του Αιγαίου και της Κρήτης και επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, και λόγω της εκπροσώπησης των νησιωτών, να µου δώσετε
δύο λεπτά ακόµα.
Στα σχέδια αυτά περιγράφονται η διαδικασία µετάβασης, η αιτιολόγηση της επιλογής των επιλέξιµων εδαφών, η τεκµηρίωση
των αναγκών οικονοµικής διαφοροποίησης, η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και η περιβαλλοντική αποκατάσταση που χρειάζονται
αυτά τα σχέδια για τα οποία µιλάµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τί διαπιστώνουµε, λοιπόν, όλοι από αυτή τη συζήτηση; Είναι
µια αναγκαία διαδικασία, προκειµένου να µπορούν να χρηµατοδοτηθούν πολιτικές, δράσεις και επενδύσεις σ’ αυτές τις περιοχές.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να εκφράσω για έναν λόγο την ικανοποίησή µου στο πρόσωπό σας, αλλά και στην πολιτική του Υπουργείου σας. Γιατί ήσασταν η κινητήρια δύναµη, ώστε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να εντάξει τα νησιά του Αιγαίου στις περιφέρειες που
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θα υποστηριχθούν από τα Ευρωπαϊκά Ταµεία Δίκαιης Μετάβασης. Αν για κάποιους συναδέλφους δεν λέει κάτι σηµαντικό αυτή
η παράµετρος, σας οµολογώ ως νησιώτης ότι είναι µέγιστος στόχος, όχι πολιτικός µόνο, αλλά και κοινωνικός για την ανάπτυξη
των περιοχών.
Στα Δωδεκάνησα, σύµφωνα µε τις µελέτες για τη σύνταξη του
εδαφικού σχεδίου, υπάρχουν εκτιµήσεις ότι το δυνητικό όφελος
από τη στροφή στον βιώσιµο τουρισµό και την πράσινη ενέργεια
θα ανέλθει σε 43,8 εκατοµµύρια ευρώ προστιθέµενη αξία, καθώς
και στη δηµιουργία χιλίων εκατόν εξήντα θέσεων εργασίας σε
ετήσια βάση.
Η ένταξη της πρωτοβουλίας “GReco Island” του Υπουργείου
Περιβάλλοντος στο εδαφικό σχέδιο δίνουν τη δυνατότητα σε
µικρά νησιά να αναπτύξουν τον οικολογικό τουρισµό και την κυκλική οικονοµία. Να δηµιουργηθούν υβριδικοί σταθµοί παραγωγής ενέργειας, να στηριχθεί η κυκλική γεωργία. Να αναπτυχθούν
νέες ψηφιακές υποδοµές, να µπορούν να δηµιουργηθούν υποδοµές ηλεκτροκίνησης, ποδηλατόδροµοι, να χρηµατοδοτηθούν
έργα αφαλάτωσης και διαχείρισης αποβλήτων και επίσης µπορούν να χρηµατοδοτηθούν επιχειρησιακές προτάσεις και σχέδια
σε αυτά τα νησιά, µε σηµείο αναφοράς την καινοτοµία, τον ψηφιακό µετασχηµατισµό, τη µείωση του ενεργειακού κόστους στις
εγκαταστάσεις σε νέες, πράσινες µορφές ενέργειας, αλλά και
στην ενίσχυση του αγροδιατροφικού τοµέα. Για τις λιγνιτικές περιοχές προβλέπονται, επίσης, αυξηµένα επενδυτικά κίνητρα.
Κύριε Υπουργέ, εκτιµώ ότι το νέο αναπτυξιακό σχέδιό σας
στον νόµο που συµπεριλαµβάνετε και προτάσεις που έχουµε
ακούσει εδώ και από εσάς και από άλλους συναδέλφους, φαντάζοµαι ότι θα µπείτε στον κόπο να εξετάσετε και τις προτάσεις
που είχαµε από κοινού συζητήσει στο Υπουργείο και έχω καταθέσει και σχετίζεται πρώτον, µε την αύξηση των ποσοστών ενίσχυσης και επιχορήγησης για τα νησιά της Περιφέρειας του
Νοτίου Αιγαίου, µέσω της αναθεώρησης του χάρτη των περιφερειακών ενισχύσεων είτε µέσω της απαλοιφής της έντασης ενίσχυσης, δεύτερον, µε την αύξηση του ορίου ενίσχυσης για τις
µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι πενήντα άτοµα σε
δέκα εκατοµµύρια ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και τέλος, µε την
ένταξη των τουριστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο που προβλέπεται επιχορήγηση µέχρι και του ποσοστού του 100% των επενδυτικών σχεδίων ως καθεστώς ενίσχυσης.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ανοχή σας,
αλλά παράλληλα θέλω, κλείνοντας, να πω ότι ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, η ενεργειακή µετάβαση, αλλά και η πράσινη οικονοµία έχουν ως σηµείο αναφοράς το µέλλον και θέλω παρά τις
καλές προθέσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και της Αντιπολίτευσης να τους καλέσω σε µια πανστρατιά αυτής της επόµενης µέρας που είναι η ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου.
Και πάλι σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστώ.
Καλείται στο Βήµα η κ. Παναγιού Πούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία.
Να ετοιµάζεται η κ. Τελιγιορίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία και θα κλείσουµε µε τον κ. Μπουρνού.
Κυρία Πούλου, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το πεδίο της ενέργειας αποτελεί ακόµη ένα ιδανικό πεδίο απορρύθµισης και εκποίησης, ένα πραγµατικό
«ελντοράντο» για τα ιδιωτικά συµφέροντα που η ίδια εξυπηρετεί
µε συγκινητική αφοσίωση.
Σηκώσατε τα µανίκια, κύριοι της Κυβέρνησης, και µέσα σε λιγότερο από δυόµισι χρόνια προλάβετε να ιδιωτικοποιήσετε, δηλαδή να ξεπουλήσετε τους σηµαντικότερους δηµόσιους φορείς
ενέργειας της χώρας, από τη ΔΕΠΑ Υποδοµών και το Διοικητικό
Συµβούλιο των ΕΛΠΕ µέχρι τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ και φυσικά
την ίδια τη ΔΕΗ. Και, βέβαια, µετά από τόση δουλειά ήρθαν τα
βραβεία και οι πρωτιές. Πρώτη σε όλη την Ευρώπη η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά µόνο εκεί που για το καλό της
χώρας θα έπρεπε να είναι τελευταία. Τον Δεκέµβριο η Ελλάδα
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βρίσκεται και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης ως προς τη χονδρική τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ήταν και τον Αύγουστο.
Αυτή η πρωτιά σας, όµως, κύριοι Υπουργοί, έχει ως συνέπεια
να βυθίζει την ελληνική κοινωνία στην ανέχεια. Τα νοικοκυριά, οι
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ακόµα και οι βιοµηχανίες στενάζουν
κάτω από το αυξανόµενο κόστος της ενέργειας. Οι αριθµοί είναι
αµείλικτοι. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, η εστίαση, τα ξενοδοχεία, οι φούρνοι, οι αγρότες επιβαρύνονται µε 1.000 έως 1.500
ευρώ επιπλέον για το ηλεκτρικό κάθε µήνα, ενώ η βιοµηχανία επιβαρύνεται µε αύξηση 150 εκατοµµυρίων ευρώ στο ρεύµα χαµηλής και µέσης τάσης το µήνα, αλλά και µε αύξηση του κόστους
παραγωγής από 20% έως και 40%.
Με τέτοια εκτόξευση στα κόστη παραγωγής δεν απορεί κανείς
που τα νοικοκυριά αντιµετωπίζουν πρωτοφανές κύµα ανατιµήσεων σε όλα τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα, που µια απλή
επίσκεψη στο σουπερµάρκετ της γειτονιάς έχει µετατραπεί σε
εφιάλτη για τους πολίτες. Εδώ, όµως, οι συνάδελφοι της Νέας
Δηµοκρατίας αλληλοσυγχαίρονται για το σπουδαίο έργο τους.
Ούτε βέβαια απορεί κανείς που οι προµηθευτές βρήκαν ευκαιρία να αισχροκερδήσουν µέσα στο 2020, εν µέσω πανδηµίας, πωλώντας τέσσερις φορές πάνω από τη χονδρική τιµή του
ρεύµατος, αφού κανείς δεν τους ελέγχει, ενώ η ιδιωτική πλέον
ΔΕΗ στέλνει τον έναν µετά τον άλλον τους «φουσκωµένους» λογαριασµούς στα νοικοκυριά.
Μέσα σε αυτό, λοιπόν, το ασφυκτικό πλαίσιο που εσείς δηµιουργήσατε, κύριοι Υπουργοί, έρχεστε τώρα να µας παρουσιάσετε ένα σχέδιο για την δήθεν πράσινη µετάβαση στην ενέργεια.
Ας το εξετάσουµε προσεκτικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Με το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα η Κυβέρνηση Μητσοτάκη στήνει και πάλι ένα φανταχτερό επικοινωνιακό σκηνικό
πάνω στο οποίο τοποθετεί τις φωτεινές επιγραφές της απολιγνιτοποίησης και της δίκαιης αναπτυξιακής µετάβασης. Τι βρίσκουµε, όµως, πίσω από αυτό το σκηνικό της παραπλάνησης;
Βρίσκουµε το πρώτο και µεγαλύτερο ψέµα της, που αφορά φυσικά στην ίδια την απολιγνιτοποίηση, που υποτίθεται πως θα οδηγήσει την Ελλάδα στην εποχή της πράσινης ενέργειας.
Ισχύει, όµως, αυτό που λέει; Όχι, βέβαια. Κύριοι Υπουργοί, η
απολιγνιτοποίηση, όπως την σχεδιάζετε, δεν σηµαίνει απανθρακοποίηση, δεν σηµαίνει σταδιακή απεξάρτηση της χώρας από τα
ορυκτά καύσιµα. Εσείς θέλετε να εγκαταλείψουµε ένα εγχώριο
ορυκτό καύσιµο, τον λιγνίτη, όχι για να υιοθετήσουµε ένα βιώσιµο µείγµα από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όπως θα έπρεπε,
αλλά ένα εισαγόµενο ορυκτό καύσιµο, το φυσικό αέριο, που θα
τροφοδοτεί τις ιδιωτικές µονάδες παραγωγής, που θα επιβαρύνει την οικονοµία µε µεγάλο κόστος και θα δεσµεύσει τη χώρα
για πολλά χρόνια. Με δική σας ευθύνη η χώρα αποµακρύνεται
από τον πράσινο δρόµο που άνοιξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -και όσο
κι αν δεν θέλετε να το ακούτε, θα το επαναλάβω-, ήδη από το
2015, µε τη δέσµευση του Αλέξη Τσίπρα για την κλιµατική ουδετερότητα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια από το 2016 µε τον πρώτο νόµο για το κλίµα που
ενσωµάτωσε στο εγχώριο Δίκαιο τη Συµφωνία των Παρισίων για
την κλιµατική αλλαγή.
Ας έρθουµε τώρα στα άρθρα 2 έως 15 του παρόντος, στο προτεινόµενο µοντέλο δηλαδή διακυβέρνησης απολιγνιτοποίησης
που περιλαµβάνει την Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τη «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», για
τη σύσταση των οποίων µάλιστα χρειαστήκατε δυόµισι χρόνια
προετοιµασίας. Λογικό όµως φαίνεται αυτό, αφού ούτε για το
χρονικό ορίζοντα της απολιγνιτοποίησης είχατε καταλήξει. Ξεκινήσατε µε όριο της µετάβασης στο 2028, περάσετε στο 2023,
µετά πάλι στο 2025 και πάλι πίσω στο 2028. Χρειαστήκατε, λοιπόν, δυόµισι χρόνια για ένα σχήµα που τελικά δεν πληροί καµµία
ευρωπαϊκή και διεθνή προδιαγραφή. Δεν πληροί ούτε τον κανονισµό για το Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης, ούτε τον κανονισµό για
τις κοινές διατάξεις των ταµείων, ούτε την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διακυβέρνηση της µετάβασης, ούτε
τις οδηγίες της Παγκόσµιας Τράπεζας. Δυόµισι χρόνια για ένα
µοντέλο εξαιρετικά περίπλοκο, µε γκρίζες ζώνες, κατά την προσφιλή σας µέθοδο, µε πλήρη παραγκωνισµό του Υπουργείου Πε-
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ριβάλλοντος, µε πολλές επικαλύψεις αρµοδιοτήτων, µε παράλληλες δοµές στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τη «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.»,
µε υπερεξουσίες χωρίς έλεγχο, µε µια αλλοπρόσαλλη πολυαρχία
ανάµεσα στον Υπουργό, στον συντονιστή, στον διοικητή, στον
διευθύνοντα σύµβουλο, στον εντεταλµένο σύµβουλο. Δυόµισι
χρόνια για µια δοµή που αποκλείει την κοινωνία των πολιτών, που
αγνοεί και πάλι προκλητικά τους φορείς της αυτοδιοίκησης και
τις ενεργειακές κοινότητες φυσικά, που εξαφανίζει συνολικά την
περιφερειακή διάσταση της µετάδοσης.
Με το άριστο µοντέλο σας δηµιουργείτε τρεισήµισι χιλιάδες
θέσεις ανέργων στις λιγνιτικές περιοχές, στη δυτική Μακεδονία
και τη Μεγαλόπολη, χωρίς σχέδιο για την εργασιακή αποκατάστασή τους. Και όµως, δεν τους δίνετε καν εκπροσώπηση στη
νέα δοµή, ακριβώς γιατί δεν θέλετε να ακουστεί η φωνή τους και
να υπάρχει κοινωνικός έλεγχος.
Ταυτόχρονα, φυσικά, δεν παραλείψατε να προβλέψετε τουλάχιστον εβδοµήντα οκτώ θέσεις στην ειδική υπηρεσία και απροσδιόριστο αριθµό διευθυντών στην εταιρεία, χωρίς σαφή κριτήρια
πρόσληψης, αλλά µε διατάξεις για χρυσοφόρα µπόνους και ειδικά µισθολόγια όπως κάνατε και στη ΔΕΗ. Είµαστε σίγουροι ότι
θα βρεθούν πολύ σύντοµα τα γαλάζια golden boys που θα καλύψουν αυτές τις θέσεις.
Αυτά δεν τα ξεχάσετε, λοιπόν, αλλά ξεχάσατε τη δηµιουργία
των κατάλληλων µηχανισµών θεσµικού και κοινωνικού ελέγχου
της όλης δοµής. Δεν θεσπίζετε αυτόνοµο Παρατηρητήριο Δίκαιης Μετάβασης, ούτε σαφείς διαδικασίες ελέγχου στη «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τη συντονιστική
και την κυβερνητική επιτροπή, ούτε καν από τη Βουλή. Όλοι σχεδόν οι φορείς σάς επεσήµαναν στην ακρόαση αυτές τις ελλείψεις
και τις στρεβλώσεις, όπως και το ότι εκκρεµεί η διευθέτηση του
ζητήµατος της αποκατάστασης και αξιοποίησης των εδαφών
στις λιγνιτικές περιοχές, ενώ οι συνεχιζόµενες εκκρεµότητες στο
χωροταξικό σχεδιασµό παρατείνουν την αγωνία των τοπικών κοινωνιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ένα λεπτό. Ζητώ την ανοχή σας,
παρακαλώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ενεργειακή µετάβαση που
σχεδιάζει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε πράσινη είναι ούτε αναπτυξιακή. Εγκλωβίζει την ελληνική κοινωνία και την οικονοµία σε
ένα στρεβλό µοντέλο αφ’ ενός µε την εντελώς άναρχη και αναποτελεσµατική ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και
αφ’ ετέρου µε την απολιγνιτοποίηση, που δεν µας απαλλάσσει
όµως από τα ορυκτά καύσιµα. Κατάφερε να δηµιουργήσει σε όλη
τη χώρα τοπικά κινήµατα κατά των ΑΠΕ, αφού αντί να ολοκληρώσει τον ειδικό χωροταξικό σχεδιασµό και να θέσει προδιαγραφές και κριτήρια, επιχειρεί τις ανεξέλεγκτες και καταστροφικές
για το περιβάλλον εγκαταστάσεις τους σε περιοχές «NATURA»,
σε παρθένα δάση, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε περιοχές φυσικού κάλλους, σε περιοχές ήπιου τουριστικού εναλλακτικού
τουρισµού, παντού, ανεξέλεγκτα, όπου και όπως εξυπηρετούνται
τα ιδιωτικά συµφέροντα που εκπροσωπεί.
Σε αυτό το πλαίσιο χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγµα
της καταστροφής που έχει προκαλέσει και συνεχίζει να προκαλεί
στη Βοιωτία όσον αφορά τις ΑΠΕ, µην έχοντας κανένα καθεστώς
προστασίας αλλά και την εξάρτηση από το φυσικό αέριο, αφού
η Βοιωτία καλύπτει µε έξι µονάδες φυσικού αερίου και την
έβδοµη, που ετοιµάζεται τώρα, το 32% της εγχώριας συνολικής
παραγωγής, δηλαδή περίπου δυόµισι χιλιάδες µεγαβάτ. Για ποιο
ενεργειακό βιώσιµο µείγµα µιλάµε; Για ποια αρχή της αναλογικότητας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µία πραγµατική και δίκαιη πράσινη µετάβαση, µε επάρκεια στον ενεργειακό εφοδιασµό, µε διαφάνεια, µε συµµετοχή της κοινωνίας και µε την προστασία των
ευάλωτων καταναλωτών διαφεύγει της πολιτικής επιλογής της
Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αποτελεί, όµως, στρατηγικό στόχο της
επόµενης προοδευτικής κυβέρνησης, που θα κληθεί για δεύτερη
φορά να συµµαζέψει τα καταστροφικά αποτελέσµατα της νεοφιλελεύθερης λαίλαπας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να είστε καλά. Δεν το
έχετε ζητήσει και πολλές φορές.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Παπαθανάσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, ακούγοντας την κ.
Πούλου επιστρέφω στην υπόθεση της υποκρισίας και της διγλωσσίας. Μα είναι δυνατόν σε αυτό το κόµµα να µην συνεννοείστε; Όταν πουλήθηκε ο ΑΔΜΗΕ, κυρία Πούλου µπροστά σας
ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός που έβαλε την υπογραφή.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τη διακόψαµε την πώληση του
ΑΔΜΗΕ…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Εµείς, λοιπόν, ξεκινήσαµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, δεν
διέκοψε κανέναν.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Σας πειράζει πολύ που διακόψαµε
την πώληση της πλειοψηφίας, γιατί εσείς είστε ψεύτες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Φάµελλε, σας
παρακαλώ!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Γιατί εµείς σταµατήσαµε την πώληση της πλειοψηφίας του ΑΔΜΗΕ. Σας στενοχωρεί πάρα πολύ
αυτό! Πάρα πολύ σας πειράζει! Σας πειράζει, γιατί η Ελλάδα έχει
την πλειοψηφία του ΑΔΜΗΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Φάµελλε, σας
παρακαλώ, µην τα χαλάσουµε τώρα στο τέλος. Σταµατήστε, σας
παρακαλώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Όχι, δεν θα σταµατήσω! Δεν ντρέπονται να λένε ψέµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ! Δεν
διέκοψε κανέναν ο άνθρωπος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Να µην έχετε πολυφωνία σε αυτό το
κόµµα…
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Εµείς; Εσάς οι Βουλευτές σας
ζητάνε παράταση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν έχετε τον λόγο,
κυρία Πέρκα. Σας παρακαλώ.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Ζητούν παράταση της λιγνιτοµονάδας οι Βουλευτές σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ!
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Εδώ µας κατηγορεί ότι κλείσαµε
τις µονάδες.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ!
Τον λόγο έχει η κ. Ολυµπία Τελιγιορίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η υποκρισία, η παραπληροφόρηση και η συκοφαντία είναι χαρακτηριστικά του δηµόσιου λόγου της Νέας
Δηµοκρατίας και σας επιστρέφουµε τον χαρακτηρισµό. Κουραστήκαµε από το πρωί να ακούµε από τους συναδέλφους της
Νέας Δηµοκρατίας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτή
την κρίσιµη στιγµή, δεν έχει καταθέσει καµµία πρόταση, δεν
ακούσατε τίποτα από εµάς, δεν συµµετείχαµε σε καµµία διαβούλευση. Όταν αυτό ακούγεται από κάποιους που δεν γνωρίζουν
µπορούµε να πούµε ότι οφείλεται σε άγνοια. Όταν, όµως ακούγεται από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας στη δυτική Μακεδονία µε τους οποίους συµµετείχαµε από κοινού, τότε πρόκειται
για συκοφαντία και για παραπληροφόρηση. Όποτε κληθήκαµε,
συµµετείχαµε, αλλά δεν ήρθαµε ως άκριτοι χειροκροτητές σας.
Επισηµάναµε τα λάθη, τις ανεπάρκειες και καταθέσαµε συγκεκριµένες προτάσεις. Αν δεν είµαστε ευχάριστοι σε εσάς, αυτό
είναι κάτι που δεν αφορά ούτε εµάς ούτε την τοπική κοινωνία.
Εξηγούµαι. Ιούνιος 2020. Πρώτη σύσκεψη, µε τον κ. Μουσουρούλη στο Εκθεσιακό Κέντρο Γούνας στην Καστοριά. Από αυτά
που ακούστηκαν επεσήµανα ότι οδηγούµαστε σε άδικη µετάβαση και κατέθεσα συγκεκριµένες παρατηρήσεις και προτάσεις.
Ζήτησα, για παράδειγµα, σε αυτή τη µεταβατική περίοδο να
µη συνεχιστεί η οπισθοδρόµηση στην περιοχή και να µη σταµα-
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τήσει ο σχεδιασµός του ΣΥΡΙΖΑ για την επόµενη µέρα, τουλάχιστον αναφερόµενη στην δική µου περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς, όπου ξεκινήσαµε ένα άλλο µοντέλο ανάπτυξης, όχι στα
χαρτιά, αλλά στην πράξη.
Ενδεικτικά ζήτησα να µην καταργηθεί ο Φορέας Διαχείρισης
Προστατευόµενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας µε έδρα την
Καστοριά που αποτελούσε ένα σηµαντικό εργαλείο για την ανάδειξη της περιοχής, για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, για
την ανάδειξή της ως τουριστικό πόλο έλξης σε ένα διαφορετικό
παραγωγικό και αναπτυξιακό µοντέλο. Το καταργήσατε.
Νέα πανεπιστηµιακά τµήµατα, ώστε να µπορέσουν να συνδεθούν µε την παραγωγή και να δώσουν µια άλλη προοπτική. Τα
καταργήσατε.
Ένταξη αρδευτικών έργων στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα παγώσατε.
Εικοσιτετράωρη λειτουργία του Κέντρου Φυσικής Αποκατάστασης στο Άργος Ορεστικό. Ειπώθηκε σε αυτή την σύσκεψη ότι
αυτό δεν σχετίζεται µε την µεταλιγνιτική εποχή. Μετά από τρεις,
µόλις, µήνες παρουσιάσατε στο master plan ως εµβληµατικό
έργο τη Δηµιουργία Κέντρου Φυσικής Αποκατάστασης στη δυτική Μακεδονία µε ΣΔΙΤ, γιατί για εσάς η υγεία είναι εµπόρευµα.
Σιδηροδροµική σύνδεση Αεροδροµίου Καστοριάς µε το Πόγραδετς που έδινε µία εξωστρέφεια στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας που συνορεύει µε βαλκανικές χώρες για την ανάπτυξη του εµπορίου, των µεταφορών, της έρευνας και της εκπαίδευσης. Το σταµατήσατε και αρχίσατε µία συζήτηση από
µηδενική βάση. Από τη µία θα το πάτε σύνδεση σιδηροδροµική
µε την Πτολεµαΐδα, την άλλη µε την Βέροια, την τρίτη µε την Καλαµπάκα, την τέταρτη θα το περάσετε από το τούνελ της Κλεισούρας -όταν τελειώσει- και την πέµπτη από τα τούνελ της
Καλαµπάκας που ονειρεύεστε.
Τοπικά στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας, µπροστά στον κ. Μουσουρούλη µου έλεγαν και ανοίγω εισαγωγικά: «Το σχέδιο θα το
κάνουµε εµείς. Εµείς είµαστε Κυβέρνηση και δεν θα µας πείτε
εσείς τι θα κάνουµε».
Ποιος υποκρίνεται, λοιπόν, σήµερα; Τα διαλύσατε όλα και εδώ
έρχονται οι Βουλευτές µε πολιτικό θράσος σήµερα, να πουν ότι
αρνηθήκαµε να συµβάλουµε στη διαµόρφωση.
Κατέθεσα συγκεκριµένη πρόταση σε όλους τους φορείς στις
19 Οκτωβρίου 2020 και µε δελτίο Τύπου. Αδιαφορήσατε. Συµµετείχα µαζί µε τις άλλες συναδέλφους της δυτικής Μακεδονίας,
την κ. Πέρκα και την κ. Βέττα σε όλα τα περιφερειακά συµβούλια
που κληθήκαµε. Τραγελαφικές καταστάσεις.
Στις 26 Νοεµβρίου 2020 κληθήκαµε στην πρώτη συνεδρίαση
του περιφερειακού συµβουλίου για να γίνει η πρώτη συζήτηση,
ώστε να καταθέσουµε προτάσεις για το master plan. Την ώρα
της συνεδρίασης διαπιστώνουµε ότι βγαίνει δελτίο από το
Υπουργείο Ενέργειας που λέει ότι η κυβερνητική επιτροπή ενέκρινε ήδη το master plan την προηγούµενη, µόλις, ηµέρα. Σε
ερώτησή µου στον κ. Μουσουρούλη γι’ αυτόν τον εµπαιγµό δεν
πήρα απάντηση. Υπάρχει, κύριε Υπουργέ, το σχετικό βίντεο που
µπορείτε να το αναζητήσετε στο ίντερνετ και να το αναζητήσει ο
καθένας.
Να τονίσω ότι το σχέδιο που ενέκρινε η κυβερνητική επιτροπή
στις 25 Νοεµβρίου, έγινε µε έγκριση και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας ο οποίος ήταν µέλος της συντονιστικής επιτροπής του ΣΔΑΤ και µας καλούσε, υποκριτικά, µε τον κ.
Μουσουρούλη µία ηµέρα µετά, για να συνδιαµορφώσουµε το
master plan που ήδη η Κυβέρνηση είχε εγκρίνει. Κοροϊδεύατε
εµάς, τα µέλη του περιφερειακού συµβουλίου και το σύνολο του
λαού της δυτικής Μακεδονίας.
Στις συνεχείς παρεµβάσεις µας, ως Βουλευτές, αλλά και ο αντίστοιχος τοµέας του κόµµατός µας, για τις αδικίες που υπήρχαν,
δεν πήραµε απάντηση. Ειδικά για τον αποκλεισµό της Καστοριάς
και των Γρεβενών που όλα τα προηγούµενα χρόνια είχαν δυσµενείς επιπτώσεις από την λιγνιτική δραστηριότητα και τα είπαµε
και στην επιτροπή, µας έλεγε και ο κ. Μουσουρούλης ότι δεν
ισχύει κανένας αποκλεισµός. Και µετά από λίγες µέρες είπε ότι:
«ναι, αποκλείονται, αλλά θα δούµε πώς θα αντισταθµιστεί αυτό
από το ΠΕΚ της περιφέρειας.
Στις 26 Νοεµβρίου 2020, σε δελτίο Τύπου από το Υπουργείο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ενέργειας ανακοινώνεται πως προχωράτε σε σχεδιασµό προγράµµατος 107 εκατοµµυρίων για τη στήριξη της απασχόλησης.
Πρώτον, δεν περιλαµβάνει όλη τη δυτική Μακεδονία. Δεύτερον,
δεν υπήρχε ούτε για την Κοζάνη και τη Φλώρινα πως θα αφορά
ανέργους δυτικής Μακεδονίας. Και τρίτον, σχεδίαζε επιχείρηση
εταιρειών που θα µπορούσαν να κάνουν υποκατάστηµα ή ΕΠΕ
στη δυτική Μακεδονία και να προσλαµβάνουν και να επιχορηγούνται για τη διαµονή και µετεγκατάσταση ανέργων από οπουδήποτε στον κόσµο και από τις γερµανικές, ακόµη, εταιρείες
όπως έλεγε ο κ. Μητσοτάκης στην εφηµερίδα «BILD» ότι θα ωφεληθούν από την απολιγνιτοποίηση.
Πρόσφατο πρόγραµµα του ΟΑΕΔ αφορά όλες τις επιχειρήσεις
της δυτικής Μακεδονίας αλλά όχι όλους τους ανέργους της περιοχής. Αναγκάζει επιχειρήσεις από την Καστοριά και τα Γρεβενά
να απολύουν κόσµο για να παίρνουν ανέργους από Φλώρινα και
Κοζάνη που εντάσσονται σε αυτό το πρόγραµµα. Μετακυλίετε
το πρόβληµα που δηµιουργείται σε δύο περιφερειακές ενότητες,
Καστοριά και Γρεβενά, που έχουν το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να δηµιουργήσετε νέες θέσεις
εργασίας.
Και έρχεστε σήµερα εδώ, η Κυβέρνηση µε περισσό πολιτικό
θράσος να µας κουνάτε και το δάχτυλο και να τάζετε αόριστα
και για το µέλλον ότι θα µας βοηθήσετε. Σας ενηµερώνουµε ότι
οι πολίτες της δυτικής Μακεδονίας δεν είµαστε ιθαγενείς για να
µας τάζετε καθρεφτάκια. Δηµιουργείτε δυνητικά από τον ευρύτερο κύκλο εργασιών της ΔΕΗ είκοσι πέντε µε τριάντα χιλιάδες
θέσεις ανέργους. Μιλάτε για πέντε µε οκτώ χιλιάδες δυνητικά
θέσεις εργασίας, οι οποίες όµως θα τελειώσουν µετά την εγκατάσταση των φαραωνικών φωτοβολταϊκών πάρκων. Δεν λέτε τίποτε για τον πρωτογενή τοµέα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Τελιγιορίδου.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Τελειώνω, σας παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε, γιατί εκπροσωπώ µια περιοχή που θίγεται πολύ από
αυτή την πολιτική της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κατανοητό.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Δεν λέτε τίποτε για το πού θα αποδοθούν τα ορυχεία µετά την αποκατάστασή τους, πώς θα αναδείξετε τα ΠΟΠ και ποια προϊόντα, πώς θα αξιοποιήσετε τον
υδροφόρο ορίζοντα, πώς θα µειώσετε το κόστος ενέργειας στις
αγροτικές εκµεταλλεύσεις, πώς θα οδηγήσετε σε νέες τεχνικές
και πώς βέβαια θα συνδέσετε όλα αυτά µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας που απαξιώσατε από την πρώτη στιγµή.
Δεν έχετε πολιτική γης. Δεν έχετε πολιτική δηµογραφικής ανανέωσης. Δεν έχετε πολιτική εκσυγχρονισµού. Δεν έχετε σοβαρή
πολιτική. Αδιαφορείτε για την κοινωνία. Είστε «κεκλεισµένων των
θυρών» και νοµοθετείτε σήµερα µια διοικητική δοµή για να βρουν
εργασία τεχνοκράτες και golden boys. Και µας κουνάτε και το
δάχτυλο, όταν δεν ακούτε ούτε τους Βουλευτές της περιοχής
ούτε τους φορείς ούτε την τοπική αυτοδιοίκηση ούτε τον λαό της
δυτικής Μακεδονίας. Συζητήσατε µόνο µε εκατό οικογένειες που
θα πάρουν τη µερίδα του λέοντος από τα κονδύλια της απολιγνιτοποίησης. Αυτό έχει καταγραφεί στη συνείδηση του λαού της
δυτικής Μακεδονίας και γνωρίζουν τον υπεύθυνο. Ο υπεύθυνος
έχει όνοµα και είναι η δική σας Κυβέρνηση. Είναι η δική σας παράταξη, είναι το κόµµα σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Τελιγιορίδου.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Μπουρνούς από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρ’ ότι προερχόµενος από νησιωτική περιοχή που δεν διασυνδέθηκε ποτέ µέχρι σήµερα µε το δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδας, στη δική µου γενιά από τότε που θυµόµαστε τον εαυτό
µας ξέρουµε ότι η ενέργεια, το φως έρχεται στην πλειοψηφία
της χώρας από τα µεγάλα λιγνιτικά εργοστάσια της ΔΕΗ στη δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη. Ολόκληρες περιοχές της
χώρας ταυτίστηκαν µε αυτή τη βιοµηχανία. Οι κάτοικοι έδωσαν
τη ζωή τους γι’ αυτήν κυριολεκτικά πολλές φορές και πλήρωσαν
τις συνέπειες του λιγνίτη στην υγεία τους και στο περιβάλλον
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τους. Για να έχουν εργασία και να µην ακολουθήσουν τη µοίρα
της ελληνικής επαρχίας, δηλαδή τη µετανάστευση, δέχτηκαν να
ζήσουν και να κάνουν οικογένειες σε περιβάλλον πολύ σοβαρής
περιβαλλοντικής υποβάθµισης. Τώρα κινδυνεύουν να µείνουν
µόνο µε τη ρύπανση και τα εγκαταλελειµµένα ορυχεία. Αξίζουν
περισσότερα από εµάς. Αξίζουν σεβασµό και σοβαρή δουλειά,
χωρίς αιφνιδιασµούς και ιδιοτελείς σχεδιασµούς σαν αυτούς που
περιέγραψε πριν από εµένα η Ολυµπία Τελιγιορίδου. Αξίζανε περισσότερη διαβούλευση από µία εβδοµάδα κατ’ αρχάς. Αξίζανε
ένα µοντέλο διοίκησης και διαχείρισης της πράσινης µετάβασης
και της απολιγνιτοποίησης που θα τους περιλαµβάνουν.
Προφανώς συντασσόµαστε µε τους ευρωπαϊκούς στόχους της
κλιµατικής ουδετερότητας. Η κυβέρνησή µας άλλωστε ήταν αυτή
που ίδρυσε το πρώτο Εθνικό Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης το 2018.
Η απολιγνιτοποίηση, όµως, δεν είναι παιχνίδι δηµοσίων σχέσεων.
Εµπλέκονται δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και κοινότητες που κινδυνεύουν µε µαρασµό. Δεν µπορούµε να πηγαίνουµε µπρος
πίσω τις ηµεροµηνίες τελικής απολιγνιτοποίησης ανάλογα µε τις
επικοινωνιακές προτεραιότητες του κ. Μητσοτάκη. Σήµερα θέλει
να εµφανιστεί µε πράσινες ευαισθησίες, αύριο ότι νοιάζεται για
τις θέσεις εργασίας, µεθαύριο για τη φτηνή ενέργεια, οπότε µπορεί να βάλει µπρος τις λιγνιτικές µονάδες, πάντα βέβαια ταυτισµένος µε τα συµφέροντα του φυσικού αερίου που θα
αντικαταστήσει το λιγνίτη και για την πραγµατικά πράσινη µετάβαση µε ΑΠΕ το βλέπουµε. Διότι ασφαλώς η αντικατάσταση ενός
ορυκτού καυσίµου µε ένα άλλο δεν είναι πράσινη και δεν είναι
απανθρακοποίηση. Το αποτέλεσµα φυσικά είναι η ακριβότερη
ενέργεια στην Ευρώπη, σε µία χώρα που τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις έχουν ήδη ρηµαχτεί από τη λιτότητα και τη χρεοκοπία
που η παράταξή σας έφερε.
Η συνάδελφός µου η Πέτη Πέρκα στην εισήγησή της σας επεσήµανε ότι η Ελλάδα βρέθηκε στην ένατη θέση στην κατανοµή
πόρων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Δίκαιης Μετάβασης πίσω από
Βουλγαρία ή Ρουµανία, παρ’ ότι η Ελλάδα έχει περιφέρειες απολύτως εξαρτηµένες από τον λιγνίτη και ήδη µε πρόβληµα υψηλής
ανεργίας.
Και δεν µπορείτε να κρύβετε την ανεπαρκή χρηµατοδότηση
προσθέτοντας τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος που έτσι και αλλιώς θα πήγαιναν στην
περιοχή στη λογική «µη µιλάτε, τόσα σας δίνουµε». Μόλις 300 εκατοµµύρια προβλέπονται για απολιγνιτοποίηση από τα δισεκατοµµύρια πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.
Με το σχέδιό σας θα απολιγνιτοποιείτε από την Αθήνα, µακριά
από την περιοχή, µε αποφάσεις δεκάδων διευθυντών, διοικητών
και διευθυνόντων που θα καθορίζουν τις τύχες των περιοχών του
λιγνίτη. Παντελής απουσία εµπλοκής τοπικών φορέων στο µοντέλο διακυβέρνησης, αλλά πολλές αλληλοεπικαλύψεις αρµοδιοτήτων γιατί ο στόχος σας είναι η συναλλαγή για θέσεις, για
golden boys και όχι η συγκέντρωση της ευθύνης και της λογοδοσίας, µε συνέπειες φυσικά και για την απορροφητικότητα,
γιατί η επικάλυψη αρµοδιοτήτων και οι σχετικές ίντριγκες προκαλούν καθυστερήσεις.
Για ποιο λόγο δεν συµµετέχει η τοπική κοινωνία στο συµβούλιο
και τη γενική συνέλευση της «ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Α.Ε.»; Δεν θα έπρεπε
να είναι στην Πτολεµαΐδα η έδρα της «ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Α.Ε.», για να
διασφαλίζεται και ο τυπικός και ο άτυπος κοινωνικός έλεγχος
στην εταιρεία αλλά και η πραγµατική συµµετοχή των τοπικών φορέων, για παράδειγµα, µε µόνιµες περιφερειακές επιτροπές,
δοµές που ενσωµατώνουν τοπικές αρχές και φορείς της τοπικής
κοινωνίας;
Και η µελέτη της Παγκόσµιας Τράπεζας προέβλεπε συµµετοχή
τοπικών φορέων και αυτές είναι οι υποδείξεις της επιτροπής και
των διεθνών οργανισµών. Είναι πάγια διεθνής πρακτική λογοδοσίας και αποτελεσµατικότητας. Διασφαλίζει ότι δεν θα χειραγωγηθεί η προσπάθεια από συµφέροντα και από συστήµατα
εξουσίας που αντλούν τη νοµιµοποίησή τους µακριά από τον
τόπο που αφορά η µετάβαση. Δεν προβλέπεται καν να εργαστούν στον νέο φορέα άνθρωποι από την περιοχή που τη γνωρίζουν και θα ζήσουν µε τις συνέπειες. Για εσάς καµµία ευκαιρία
δεν πάει χαµένη για πελατειακή συναλλαγή και ευνοιοκρατία
«ηµετέρων».
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Με την ίδια λογική αποκλείονται οι ενεργειακοί δήµοι και οι περιφέρειες να είναι συµβαλλόµενα µέρη στις προγραµµατικές
συµβάσεις του άρθρου 17 µεταξύ Υπουργείων, «ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Α.Ε.» και ΔΕΗ, να έχει λόγο δηλαδή η τοπική κοινωνία στις συµβάσεις για τα ειδικά πολεοδοµικά σχέδια στις περιοχές επέµβασης. Και δεν φαίνεται καθόλου αθώος ο αποκλεισµός που
επιχειρείται. Ούτε διασφαλίζεται η κλιµατική βιωσιµότητα και το
βιώσιµο κόστος της τηλεθέρµανσης για τους κατοίκους της δυτικής Μακεδονίας την ώρα που µπαίνουµε σε εποχές ενεργειακής επισφάλειας.
Με δυο λόγια, αφήνετε την Εύβοια να καεί, εγκαταλείπετε την
Ήπειρο, το ανατολικό Αιγαίο, τη Θράκη, αλλά θα κάνετε ταχεία
απολιγνιτοποίηση. Προβλέπονται είκοσι πέντε χιλιάδες άνεργοι
στη δυτική Μακεδονία, χίλιοι εξακόσιοι στη Μεγαλόπολη και
εσείς βάζετε ως στόχο τις οκτώ χιλιάδες θέσεις εργασίες. Κανένα στρατηγικό και αναπτυξιακό σχέδιο δεν είδαµε για τις λιγνιτικές περιοχές, ούτε καν ένα γενναίο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ή
χρηµατοδότηση ενεργειακών κοινοτήτων που είναι όντως ευρωπαϊκή καλή πρακτική. Η τοπική κοινωνία αγνοείται. Τους προορίζετε για ωφελούµενους των ταµείων που θα πειθαρχήσουν σε
κάθε συναλλαγή που θα τους έρχεται έτοιµη από την Αθήνα.
Πρέπει να δεσµευτούµε για κάθε θέση εργασίας που χάνεται
από την απολιγνιτοποίηση. Και όχι να επαίρεστε πως θα ανακηρυχθούµε πρωταθλητές σε όλα. Στις ιδιωτικοποιήσεις της ενεργειακής βιοµηχανίας, στην ανεργία των ακριτικών περιοχών και
ταυτόχρονα στην ακριβή ενέργεια.
Ούτε δίκαιη ούτε αναπτυξιακή είναι η µετάβαση που κάνετε.
Μετάβαση στην ανεργία κάνετε, άδικη και αυθαίρετη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μπουρνούς και για την τήρηση του χρόνου.
Και πάµε τώρα στους εισηγητές. Θα ξεκινήσω πρώτα από τον
κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη, από το ΜέΡΑ25.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να είµαι πάρα πολύ σύντοµος και να σεβαστώ
τον χρόνο.
Η Κυβέρνηση µε αυτό το νοµοσχέδιο δηµιουργεί µια κοινωνική
τρύπα στη δυτική Μακεδονία και στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης. Θέλει την απολιγνιτοποίηση, η οποία είναι αυτονόητη στο πλαίσιο της αντιµετώπισης της κλιµατικής
κατάρρευσης, όµως δεν είναι αυτονόητη η ερηµοποίηση που
φέρνει. Είναι, όµως, βολική για την Κυβέρνηση, για να εξυπηρετήσει συγκεκριµένες επιχειρήσεις και επιχειρηµατίες.
Θα είµαι σαφής. Τρία πράγµατα που πρέπει να γίνουν. Ένα:
Αποκατάσταση των εδαφών. Αυτό σηµαίνει ότι όλοι οι εργαζόµενοι που δουλεύουν σε λιγνιτωρυχεία θα έχουν δουλειά. Δεν θα
µείνουν άνεργοι, δεν θα µείνουν χωρίς εισοδήµατα, δεν θα µείνουν µε τα δάνεια να τρέχουν. Δύο: Τι κάνει µε τους εργαζόµενους στις λιγνιτικές µονάδες; Πρέπει να γίνει µετατροπή των
µονάδων σε µονάδες θερµικής αποθήκευσης. Αυτό επιτρέπει να
διατηρηθούν αυτές οι θέσεις απασχόλησης. Τρία: Με ένα πρόγραµµα απ’ το Ταµείο Ανάκαµψης, «Εξοικονοµώ Κατ’ Οίκον» για
όλα τα νοικοκυριά στη δυτική Μακεδονία και την ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης. Με παράλληλη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες, θα µπορούσαµε τα νοικοκυριά να γίνονται
αυτοπαραγωγοί, να ενισχύονται τα εισοδήµατα τους αντί να µειωθούν. Θα µπορούσαµε να έχουµε την κινητοποίηση υδραυλικών, µπογιατζήδων, ηλεκτρολόγων, αλουµινάδων και όλα τα
επαγγέλµατα, για την ενεργειακή εξοικονόµηση και την ανακαίνιση αυτών των σπιτιών. Ένα οικονοµικό boom στην περιοχή, µία
ανάπτυξη που θα πάει στις µικρές επιχειρήσεις και στους αυτοαπασχολούµενους.
Η Κυβέρνηση δεν προχωράει µε αυτό. Δεν δίνει χρόνο, αυτή
τη δεκαετία που θα µας έπαιρνε η αποκατάσταση των εδαφών,
για να σχεδιαστεί το νέο µοντέλο ανάπτυξης της περιοχής και
δεν έρχεται µε κανένα σχέδιο.
Τώρα, το ΜέΡΑ25 καταθέτει δύο τροπολογίες. Είµαι µάρτυρας
υπεράσπισης αύριο στη δίκη της ONEX εναντίον των πολιτών
που υπερασπίζονται το περιβάλλον εκεί πέρα. Καταθέτουµε ξανά
την τροπολογία για τα slap, για τις στρατηγικές αγωγές και µηνύσεις εναντίον πολιτών που υπερασπίζονται το περιβάλλον. Κα-
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ταθέτουµε τροπολογία ξανά για τη µείωση του ΦΠΑ στα νησιά,
στα προ µνηµονίου επίπεδα.
Και θέλω να κάνω και µια αναφορά στην προσωπική επίθεση
που έκανε ο κ. Γεωργιάδης. Είπε ότι σηκώθηκα κι έφυγα από την
Αίθουσα όταν ανέφερε ότι είµαι εναντίον στο φυσικό αέριο,
επειδή υπερασπίζοµαι, λέει, τα πυρηνικά. Θέλω να πω ότι όχι
µόνο δεν έφυγα από την Αίθουσα, ήταν εντελώς ψευδές. Είναι
ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης! Δεν έφυγα από την Αίθουσα. Παρενέβηκα κατά τη διάρκεια της οµιλίας του, του είπα ότι είναι ψευδές
αυτό που λέει, ζήτησα τον λόγο από το Προεδρείο αµέσως µε
την οµιλία του και στη συνέχεια από το Βήµα της Βουλής του
απάντησα, µε την πρώτη ευκαιρία που είχα. Εγώ είµαι εναντίον
των πυρηνικών και παλεύω -το ξέρει και ο κύριος Πρόεδρος και
οι συνάδελφοι- εναντίον και του πυρηνικού σταθµού στο Ακουγιού.
Ο κ. Γεωργιάδης, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, εάν του έρθει
ένας επιχειρηµατίας και του πει, θέλω να κάνω πυρηνικά, τούµπα
θα κάνει και θα πει ναι. Αυτοί είστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο κ. Δελής, από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκινήσω µε τις τροπολογίες κατ’ αρχάς. Για την τροπολογία 1164 που αφορά τον ΟΑΕΔ, θέλουµε να δηλώσουµε από εδώ,
ότι µε την ψήφο µας δεν θα σταθούµε φυσικά εµπόδιο να στηριχθούν και άλλοι εποχικά εργαζόµενοι. Όµως δεν µπορούµε να
µη σηµειώσουµε ότι η συντριπτική πλειονότητα των ανέργων µένουν εκτός του επιδόµατος. Αν σκεφτούµε ότι µε βάση τα επίσηµα στοιχεία του ΟΑΕΔ, µονάχα ένας στους έντεκα ανέργους
επιδοτείται από το ελληνικό κράτος για το διάστηµα της ανεργίας του. Η θέση µας φυσικά είναι γνωστή, είναι µε βάση τον κατώτερο µισθό τα 751 ευρώ -και την επαναφορά των συλλογικών
συµβάσεων βεβαίως- το 80% αυτού, που είναι 600 ευρώ, να είναι
το επίδοµα για κάθε άνεργο.
Προχωρώ στην τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, µε γενικό
αριθµό 1165. Φυσικά και στηρίζουµε και είµαστε υπέρ της καταβολής του ποσού που προβλέπει η τροπολογία για τους εργαζόµενους στους χώρους της υγείας, παρά το ότι πρόκειται για µια
ελάχιστη ανταπόδοση της µεγάλης τους προσφοράς απέναντι
στην πανδηµία. Δεν µπορούµε, όµως, να µη σηµειώσουµε ότι µας
προξενεί κατάπληξη το γεγονός ότι αυτό το επίδοµα δεν προβλέπεται για τους εργαζόµενους στους χώρους της πρόνοιας,
που και αυτοί δουλεύουν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όπως
και στους εργαζόµενους των ιδιωτικών συνεργείων, γύρω από
το ζήτηµα της πανδηµίας.
Σε σχέση τώρα µε τα πιστοποιητικά, είναι γνωστή και δηµοσιοποιηµένη η άποψη του ΚΚΕ. Έχουµε αρνητική θέση για τα πιστοποιητικά αυτά, τα οποία αξιοποιούνται βεβαίως και για άλλες
χρήσεις, σε ό,τι αφορά το εργασιακό µέλλον των εργαζοµένων
και µιλάµε για τις απολύσεις και ούτω καθεξής.
Σε σχέση µε την τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
την οποία και καταψηφίζουµε, είναι χαρακτηριστικό ότι σε ένα
τέτοιο νοµοσχέδιο που περίσσεψαν τα λόγια από την Κυβέρνηση
για την προστασία του περιβάλλοντος, υπάρχει διάταξη σε αυτήν
ακριβώς την τροπολογία, µε την οποία διευκολύνεται ακόµη περισσότερο η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, διευρύνοντας
τον χώρο στον οποίο µπορούν αυτές να εγκατασταθούν, µέσα
στις δασικές εκτάσεις.
Σε σχέση µε το νοµοσχέδιο, νοµίζω ότι προκύπτουν ορισµένα
βασικά συµπεράσµατα. Το πρώτο είναι ότι επιβεβαιώνεται η εκτίµησή µας και µε τη συζήτηση που προηγήθηκε, ότι αυτό το αφήγηµα της λεγόµενης δίκαιης µετάβασης δεν αφορά τα
συµφέροντα των εργαζοµένων ούτε του λαού. Αφορά πιθανότατα τη µοιρασιά της πίτας ανάµεσα στους επιχειρηµατικούς οµίλους. Και από αυτή την πίτα φυσικά η «ΔΕΗ Α.Ε.» παίρνει τη
µερίδα του λέοντος, εξασφαλίζει τα εδάφη και τους πόρους για
τις δικές της επενδύσεις στις ΑΠΕ, µε τα απέραντα πάρκα φωτοβολταϊκών σταθµών και βεβαίως µε την απαλλαγή της όχι µόνο
ως προς την ακρινή, όπου το µόνο που υποχρεώνεται πια να
κάνει µε βάση αυτά που ακούµε τελευταία, είναι να «χαρίσει»
στους κατοίκους αυτού του χωριού ενός φωτοβολταϊκού πάρκου
και να γλυτώσει αρκετά εκατοµµύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα εδάφη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τώρα που θα µείνουν, αυτά που δεν θα πάρει η ΔΕΗ, µε ευθύνη
του κράτους και όλων των επιτροπών που προβλέπονται µέσα
στο νοµοσχέδιο, θα µοιραστούν στους υπόλοιπους επιχειρηµατικούς οµίλους για να επενδύσουν, όπως λένε και να ανοίξουν
νέες θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Μονάχα που αυτές οι νέες θέσεις εργασίας όταν θα ανοίξουν, όσες θα είναι -που δεν θα είναι
και πολλές, µε βάση αυτό που βλέπουµε, µέχρι στιγµής δεν έγινε
απολύτως τίποτα- οι εργαζόµενοι και ο λαός θα δουν άθλιες εργασιακές σχέσεις, χαµηλούς µισθούς. Θα δουν φτώχεια. Θα
δουν εξαθλίωση και ανεργία. Και εν πάση περιπτώσει και η ποιότητα ζωής συνολικά για την περιοχή θα υποβαθµιστεί, µε τα
σχέδια που προωθούνται -ολοταχώς µάλιστα, για την καύση των
απορριµµάτων- µε τις λύσεις που προτείνονται για την τηλεθέρµανση -που είναι βέβαιο ότι θα εκτοξεύσουν το κόστος αυτής της
τηλεθέρµανσης για τα εργατικά, τα λαϊκά νοικοκυριά- και βεβαίως για την ανεργία που, όπως είπαµε, απλώνει για τα καλά τα
φτερά της πάνω από την περιοχή.
Με βάση όλα τα παραπάνω, επαναλαµβάνουµε και τώρα στο
κλείσιµο της συζήτησης ότι καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο, οριζοντίως και καθέτως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Δελή.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Αρβανιτίδης, από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς, σήµερα σε όλη τη συζήτηση πρέπει να καταλάβουµε και να καταλάβουν όσοι τοποθετήθηκαν από τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας ότι δεν συζητάµε για την
απολιγνιτοποίηση. Αυτά τα έχουµε λύσει από τις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, τα έχουµε συζητήσει στο ΕΣΕΚ,
τα έχουµε συζητήσει απεριόριστες φορές στα δύο χρόνια σε
αυτή τη διαδικασία. Και δεν συζητάµε, βέβαια, ούτε για την κλιµατική κρίση ούτε για την «κλιµατική κατάρρευση», κατά την προσφιλή σας διατύπωση, κύριε Καιρίδη. Αυτά θα τα συζητήσουµε
στον κλιµατικό νόµο.
Συζητάµε ένα νοµοσχέδιο για το πώς θα διαχειριστούµε, µε
ποιες δοµές, την προσπάθεια ανάταξης της περιοχής και συζητάµε τι θα γίνει µε τη γη. Αυτές είναι οι ρυθµίσεις και τίποτα παραπάνω.
Ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, στην αρχή της θητείας βάζοντας έναν αυθαίρετο στόχο. Φτιάχνει ένα πράσινο περίβληµα
σε µια πολιτική που ποια είναι τα επόµενα βήµατα; Δουλειές για
φυσικό αέριο, επιλογή που θεωρήσαµε ότι αυτό θα λύσει τη µετάβαση στη χώρα. Δύο χρόνια µετά, κατάρρευση. Και το δεύτερο
το οποίο αποφάσισε το ΥΠΕΝ είναι µε διαρκείς κωλυσιεργίες
στους επενδυτές ΑΠΕ και δη τους πολλούς, τους µικρούς επενδυτές ΑΠΕ -όταν εδώ λέγαµε ότι και η εθνική οικονοµία έχει
ανάγκη από πάρα πολλά µικρά έργα και ήταν έτοιµα- διαρκείς
αλλαγές στις αδειοδοτήσεις, έστελναν τις προσπάθειες των ανθρώπων αυτών για επενδύσεις στις καλένδες. Αυτή η φιλοαναπτυξιακή πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας. Για ποιον λόγο;
Ηλεκτρικός χώρος που δεν έφτανε γιατί δεν έχουµε δίκτυα για
τους πολλούς για να χωρέσουν οι µεγάλες επενδύσεις. Αυτή
είναι η πραγµατική αλήθεια και όποιος θέλει να το συζητήσουµε.
Τι κάναµε τόσον καιρό; Ήταν ασυντήρητες οι λιγνιτικές µονάδες, τις κλείνουµε, αλλά άρον άρον το καλοκαίρι µε την κατάρρευση την ενεργειακή οδηγούµαστε να τις ξανανοίξουµε, κανείς
δεν µπορεί να πει πότε και ποιες θα δουλέψουν. Και στην Πτολεµαΐδα 5, διαρκώς εγκαλούµε ή ζητάµε -συγγνώµη που κάνουµε
κι αυτό- από την Κυβέρνηση να µας πει τι σχεδιάζει να κάνει. Φυσικό αέριο; Απορρίµµατα; Τι; Ευλόγως, λοιπόν, καθόµαστε κι
αναρωτιόµαστε τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε.
Έρχεται το ενεργειακό κόστος, λοιπόν, τα τινάζει όλα στον
αέρα. Είµαι από αυτούς που προβλέπουν ότι για πολλά χρόνια
ακόµα θα βλέπουµε να καίµε λιγνίτη, παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις
ή τους στόχους που έχει η Κυβέρνηση.
Στο νοµοσχέδιο, λοιπόν, διαχειριζόµαστε πόρους χωρίς την
τοπική κοινωνία. Κάποιος πρέπει να απαντήσει το γιατί. Δεν απαντήθηκε. Το δεύτερο που κάνουµε είναι διευθετούµε τη γη, τα καθαρά κοµµάτια στη ΔΕΗ. Σε ποια ΔΕΗ; Το 34% πλέον στο
δηµόσιο. Γιατί δεν το κάνατε πέντε µήνες πριν; Δεν είναι δώρο
αυτό στους ανθρώπους που µπήκαν στο µετοχικό κεφάλαιο µε
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άλλους όρους και τώρα παίρνουν κι ένα µπόνους; Πόσα µπόνους
έχετε δώσει στη ΔΕΗ για να µας λέτε εδώ ότι τη σώσατε; Τι να
θυµηθώ! Βεβαίως, καλά κάνατε και τη στηρίξατε, αλλά µην εγκαλείτε κιόλας. Είναι εύκολο όταν δίνεις µε τον γνωστό κρατικοκαπιταλιστικό τρόπο, διασώζω κάτι πληρώνοντας πολύ. Τι ωραία
πράγµατα. Αθωωµένη η επιχειρηµατικότητα και ό,τι υποχρέωση
έχει η ΔΕΗ, που την απαλλάσσουµε, στους πολλούς. Για να
δούµε, λοιπόν, ποιος θα πληρώσει;
Αυτά, λοιπόν, τα ζητήµατα τα οποία εύλογα προκύπτουν ως
ερωτήµατα σε κάποιον που θέλει να κάνει καλόπιστη κριτική,
πρέπει να τα απαντήσει κάποιος. Γιατί αυτές οι επιλογές; Και σας
καταγγέλλουµε ή τουλάχιστον λέµε εδώ δηµόσια ότι αντιλαµβανόµαστε ότι κάνετε δουλειές για τους λίγους και υποσχέσεις και
ψίχουλα στους πολλούς. Μπορείτε να έρθετε να µας πείτε: Αυτά
θα πάνε στους πολλούς, σε αυτά τα µέτρα. Ξεκάθαρα πράγµατα.
Αυτοί θα συνεργασθούν µε τη ΔΕΗ -για να δούµε και ποιοι θα
συνεργαστούν κιόλας στα µεγάλα φωτοβολταϊκά- και να δούµε
τι συµµετοχή θα έχει το δηµόσιο. Είναι ανοικτά ζητήµατα. Εκεί,
όµως, θα επικαλεστείτε τους κανόνες της αγοράς, στρατηγικούς
επενδυτές, υπεραξία στη ΔΕΗ. Πόσες φορές τα έχουµε ακούσει
όλα αυτά; Ας σοβαρευτούµε, λοιπόν, ή τουλάχιστον πέστε αυτό
θα κάνουµε, πάρτε την ευθύνη και µην έρχεστε εδώ να µας εγκαλείτε ότι δεν καταλαβαίνουµε κιόλας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, λίγο χρόνο -είµαι από αυτούς,
ούτως ή άλλως, που δεν τον καταχρώνται- να µιλήσω λίγο για τις
τροπολογίες.
Τροπολογία µε γενικό αριθµό 1163. Είναι εύλογες οι διατάξεις,
τελευταία στιγµή όπως πάντα, τέλος του χρόνου, ερχόµαστε να
ρυθµίσουµε θέµατα που κατά τα άλλα το επιτελικό κράτος δεν
πρόλαβε να ρυθµίσει.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1164 είναι αρµοδιότητα του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αντί, λοιπόν,
να τροποποιείτε τον οργανισµό του ΟΑΕΔ, υποτίθεται ότι αυτό
θα γινόταν συνολικά και όχι µε την µέθοδο φασόν, πάλι η ίδια
διαδικασία, κοπτοραπτική. Τελευταία στιγµή ρυθµίζουµε ζητήµατα.
Και τα δύο αυτά τα θέµατα θα τα ψηφίσουµε, αλλά οφείλουµε
να πούµε δυο λόγια.
Τροπολογία µε γενικό αριθµό 1165. Με το πρώτο άρθρο καταβάλλεται στο νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό
που υπηρετεί στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ κ.λπ. επίδοµα, οικονοµική
ενίσχυση. Εξαιρείτε τους ανεµβολίαστους. Πρέπει να σταµατήσει
η επιδοµατική πολιτική, κύριε Υπουργέ, και να εισακουστούν τα
αιτήµατα των υγειονοµικών. Χρειάζεται πλήρης αναθεώρηση της
µισθολογικής πολιτικής στον τοµέα υγείας. Κάντε το.
Ως προς την εξαίρεση των ανεµβολίαστων, θεωρούµε ότι είναι
ένα άδικο και δυσανάλογο µέτρο. Διχάζει, τιµωρεί ανθρώπους
και δεν φέρνει και αποτελέσµατα. Επίσης, σύµφωνα µε την ΠΟΕΔΗΝ πρέπει να ενταχθούν στο επίδοµα και το προσωπικό που
υπηρετεί στα ΕΚΕΨΥΕ και επίσης θα ήταν εύλογο να συµµετέχουν και να συµπεριληφθεί το προσωπικό των ΤΟΜΥ, των υγειονοµικών περιφερειών.
Στο άρθρο 4 βέβαια µειώνετε στο µισό την ισχύ του πιστοποιητικού. Με ποια εισήγηση; Την επιστηµονική; Και γιατί ίσχυε για
έξι µήνες και τώρα ισχύει για τρεις; Το λέω αυτό διότι αυτές οι
παλινωδίες είναι που διαµορφώνουν αίσθηµα έλλειψης εµπιστοσύνης. Εξαντλείστε τα όρια της πειθούς στον κόσµο. Μεταβάλλετε διαρκώς αυτά που εσείς λέτε. Αν κάποιος ψάξει τις
δηλώσεις των τελευταίων δύο χρόνων σχετικά µε την πανδηµία,
νοµίζω ότι θα κατανοήσει ότι όλο αυτό δεν αντέχει σε καµµία κριτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείστε σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Δύο τροπολογίες. Ούτε ένα λεπτό,
κύριε Πρόεδρε.
Την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1166 για τα ενεργειακά θα
την ψηφίσουµε.
Για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1167 για τον Μητροπολιτικό Πόλο του Ελληνικού και του Αγίου Κοσµά τι να πω. Πόσες
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φορές αλλάζουµε πόσα πράγµατα. Πότε θα ξεκινήσουµε κανείς
δεν µας λέει. Πόσες ειδικές διατάξεις χρειάζεστε; Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, ο κ. Σκέρτσος, µε αφορµή τη φιέστα του Ελληνικού από τον κ. Μητσοτάκη υπολόγισε ότι ως τότε
χρειάστηκαν δεκαοκτώ ειδικοί νόµοι, είκοσι τρεις υπουργικές
αποφάσεις, πενήντα δύο διοικητικές πράξεις για να ξεκινήσει το
έργο. Πέστε µας, πόσες ειδικές διατάξεις έχετε θεσπίσει εσείς
που λέγατε ότι σε µια βδοµάδα θα ξεκινήσει το έργο και οι
µπουλντόζες στο Ελληνικό.
Ας σοβαρευτούµε, κύριε Υπουργέ. Αντιλαµβάνοµαι ότι κάνετε
τα πάντα και προσπαθείτε, αλλά όχι κάθε φορά στα αδιέξοδα
που έρχεστε να εγκαλείτε εµάς. Βελτιωθείτε, προσπαθήστε, ανεβάστε τους ρυθµούς και πετύχετε αποτελέσµατα.
Από προθέσεις σε αυτή τη χώρα οι πολίτες έχουν χορτάσει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει η κ.
Πέρκα.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι δικαιούµαι να µιλήσω λίγο παραπάνω και γιατί είµαι εισηγήτρια του
νοµοσχεδίου και πολλές µέρες σύντοµα κιόλας, πολύ συνεπτυγµένα, συµµετείχα στις επιτροπές, αλλά και γιατί κατάγοµαι και
εκπροσωπώ τον κόσµο της Φλώρινας που µε τίµησε.
Ξεκινώ, λοιπόν, γιατί σήµερα πραγµατικά -θα το πω µε µια
λαϊκή έκφραση- µας τρελάνατε. Πραγµατικά όµως. Και αρχίζω.
Πρώτον, είπε ο κ. Καιρίδης: «Είναι ταξική η κλιµατική κρίση» ή
«δεν πρέπει όλοι µαζί να συµφωνήσουµε για την κλιµατική
κρίση»;
Ακούστε λίγο τώρα. Είναι η πρόκληση του 21ου αιώνα. Αν τη
βάλουµε εκτός πολιτικής, θα πρέπει να πούµε ότι δεν έχει σηµασία πώς µετακινούµαστε, ποιο είναι το επιχειρηµατικό µοντέλο,
ποια είναι η προτεραιότητα στις φυσικές καταστροφές, τι γίνεται
µε τους κλιµατικούς πρόσφυγες. Είναι πολιτικότατο. Είναι πολιτική η διαφοροποίηση και σας το είπα και στις επιτροπές.
Υπάρχει πολιτική διαφοροποίησης στην παγκόσµια πολιτική
σκηνή στο πώς αντιλαµβανόµαστε και πώς αντιµετωπίζουµε την
κλιµατική κρίση. Δεν την καταργούµε την ταξική πάλη, δυστυχώς.
Θα παροµοιάσω αυτόν τον µετασχηµατισµό που λέγεται «πράσινη µετάβαση» µε τη Βιοµηχανική Επανάσταση. Αν πούµε ότι η
Βιοµηχανική Επανάσταση ήταν εκτός πολιτικής, κάνουµε τεράστιο λάθος. Τότε διαµορφώθηκαν οι πολιτικοί πόλοι στην παγκόσµια πολιτική σκέψη: Μαρξ, Άνταµ Σµιθ, Ρικάρντο από τη
Βιοµηχανική Επανάσταση. Τώρα θα πούµε ότι η πράσινη µετάβαση απλώς θα γίνει και είµαστε όλοι µαζί; Δεν είµαστε όλοι µαζί.
Για αυτό επί της αρχής, κύριε Υπουργέ, δεν ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο, γιατί πάει ακριβώς σε αυτό το µοντέλο που µας έφερε
εδώ, γιατί η αποπολιτικοποίηση της κλιµατικής καταστροφής και
του τρόπου που γινόταν η παραγωγή, το µοντέλο, ο νεοφιλελευθερισµός µας έφερε σε αυτή την κατάσταση.
Η αποπολιτικοποίηση, λοιπόν, της κλιµατικής καταστροφής ευθύνεται για το σηµείο που είµαστε σήµερα. Νοµίζω ότι αυτό είναι
καθαρό, για να µην πω παραδείγµατα άλλα. Φτάνει. Πολιτικό το
θέµα είναι, λοιπόν.
Άρα το ερώτηµα το σωστό δεν είναι αν έχουµε κλιµατική κρίση
και αν θέλουµε απολιγνιτοποίηση.
Και χθες, κύριε Κωνσταντινίδη, θέλαµε. Αυτό είπε και ο Αλέξης
Τσίπρας. Είναι πώς, µε ποιον τρόπο, ποιος θα µείνει πίσω, πώς
θα γίνει το νέο παραγωγικό µοντέλο, αν θα είναι δυο-τρεις µεγάλες επενδύσεις ή αν θα είναι οι τοπικές κοινωνίες και όλα αυτά
που αναλύσαµε όλες αυτές τις µέρες στις επιτροπές. Αυτό είναι
το διακύβευµα.
Πάµε, λοιπόν, σε αυτό το νοµοσχέδιο και πριν από όλα να
κάνω και µια παρατήρηση. Απογοητεύτηκα για δεύτερη φορά σήµερα. Τόσο ανενηµέρωτοι είστε και δεν µας ακούτε; Τι συγκρίνετε; Μας είπε ο κύριος Υπουργός ότι δεν έγινε κουβέντα, δεν
είχαµε πλάνο κ.λπ.. Η κουβέντα για την απολιγνιτοποίηση µε το
Ταµείο της Δίκαιης Μετάβασης ξεκίνησε το 2019 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2021 έγινε το Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης.
Έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016, 2017, 2018 να σκεφτεί; Θέλετε να µας
πείτε ότι εσείς κάνατε το ταµείο;
Θα σας απαντήσω τι έκανε παρ’ όλα αυτά. Τα έχουµε πει, αλλά
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θα τα επαναλάβω µήπως τα εµπεδώσετε. Συγκρίνετε το ταµείο,
το πρώτο εθνικό Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης -και αυτό έχει σηµασία και συµβολική- που είχε 60 εκατοµµύρια, που απευθυνόταν
σε συγκεκριµένες περιοχές, που το έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχε ορίζοντα απολιγνιτοποίησης δεκαπενταετίας.
Αυτοί ήταν οι στόχοι τότε. Αυτούς ακολουθούσαµε. Τώρα, βεβαίως, συµφωνούµε µε πιο φιλόδοξους. Εµείς στην Ευρώπη παλεύουµε το 65% αντί για το 55% και εσείς στην Ευρώπη παλεύετε
να µπει και η αποθήκευση του άνθρακα και του φυσικού αερίου.
Αυτό παλεύετε. Τα µαθαίνουµε. Αυτά γίνονται. Και έρχεστε στη
χώρα και κάνετε µονάδες φυσικού αερίου.
Και µε απογοήτευσαν ιδιαιτέρως οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας στη δυτική Μακεδονία. Πολύ χαµηλές φιλοδοξίες
έχουν. Εγώ λέω ότι θέλω κέντρο καινοτοµίας. Εγώ θέλω όταν κόβεται η τηλεθέρµανση στη Φλώρινα, να βγουν όλοι επάνω, έξω
και να πουν είναι state of the art αυτό. Γελάει η Ευρώπη. Φυσικό
αέριο στα σπίτια το οποίο δεν χρηµατοδοτείται από τα ευρωπαϊκά ταµεία, άρα από τους εθνικούς πόρους που λείπουν από
αλλού. Σοβαρά;
Ένας Βουλευτής µας είπε: «Συνέχεια λειτουργίας του λιγνίτη»,
ο άλλος µας κατηγόρησε ότι κλείσαµε τον λιγνίτη. Θα µας τρελάνετε. Αλήθεια µας τρελάνατε. Αποφασίστε. Ξεκάθαρα. Πόσες
φορές πρέπει να το πούµε; Είµαστε µε την πράσινη µετάβαση.
Αναγνωρίσαµε την κλιµατική κρίση και, µάλιστα, τη χρεώνουµε
στο νεοφιλελεύθερο µοντέλο παραγωγής, διακίνησης, διανοµής
κ.λπ.. Αυτή η αποπολιτικοποίηση µας έφερε εδώ.
Και πάµε τώρα στην επόµενη µέρα: Είναι πολύ βαρύς ανασχηµατισµός και, κύριε Υπουργέ, πραγµατικά έχετε πάρει καυτή πατάτα και την έχετε πάρει και πολύ αργά. Δυόµιση χρόνια έκανε
µια εξαγγελία ο Πρωθυπουργός, δεν διαπραγµατεύτηκε ούτε
καν. Για τους σπόρους δεν θέλω να µιλήσω ξανά. Τα είπαµε και
τα ξαναείπαµε. Πείτε 15 δισεκατοµµύρια. Αν έχετε τόσα λεφτά,
δώστε λίγα στους ανέργους. Πεθαίνει ο κόσµος. Είναι ξαφνικός
θάνατος για την περιοχή. Πότε θα το καταλάβετε; Θα παγώσετε
τουλάχιστον τα χρέη των ανθρώπων που δεν µπορούν να πληρώσουν και θα τους πάρουν το σπίτι; Είναι ξαφνικός θάνατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Όχι, δεν ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε,. Με συγχωρείτε. Είπαµε. Έχω πάρα πολλούς λόγους.
Αναφέρθηκαν, δηλαδή, και τόσοι αδιάβαστοι: «Πουλήστε τις
µονάδες» και «γιατί τις πουλήσατε, αφού εσείς δεν είστε..» Καλά,
δεν ξέρετε την υπόθεση anti- trust. Την ξέρετε την υπόθεση antitrust από το 2003 που έγινε καταγγελία; Αυτό δεν έγινε ούτε µε
µνηµόνιο ούτε µε τίποτα, γιατί η ΔΕΗ είχε την προνοµιακή σχέση
µε τους λιγνίτες και έπρεπε να ισορροπήσει η αγορά και το 2008
έγινε καταγγελία και επιδικάστηκε το 2018. Δεν ντρέπεστε; Είναι
χειρότερο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Σήµερα δεν ισχύει αυτό;
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Το βολέψατε εσείς σε προηγούµενο νοµοσχέδιο. Αν είστε αδιάβαστος. Το δικαιολογώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι διάλογο, κύριε
Κωνσταντινίδη. Σας παρακαλώ.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
Δώδεκα λεπτά µίλησε ο κ. Κωνσταντινίδης, επειδή είναι από την
Κοζάνη. Να µιλήσω και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε δίκιο.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Τη «µικρή» ΔΕΗ εσείς την κάνατε.
Όµως, εγώ κατάλαβα -και αυτό είναι τραγικό για τη χώρα, όχι
για εµάς, εµείς γελάµε- ότι για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα,
ότι ήρθαν τα µνηµόνια που επέβαλαν το ένα, ότι καταστράφηκε
η οικονοµία κ.λπ.. Δεν πάµε έτσι µπροστά. Δεν εξυπηρετούµε τον
τόπο. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό;
Υπήρξε ένας Φουκουγιάµα, ο οποίος ξέρετε τι είπε; Έκανε ένα
βιβλίο κάποια στιγµή που είπε ότι η ιστορία τελείωσε το 1992 και
δεν υπάρχει και ταξική πάλη και δεν υπάρχει και πρόβληµα ούτε
πόλεµοι, τελειώσαµε. Ωραία. Και µετά έγινε µια σύνοδος και αποφασίσαµε ότι έχουµε κλιµατική κρίση και πάει και το βιβλίο του
και πάνε όλα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Υπουργέ, οι συνεδριάσεις της συντονιστικής επιτροπής
δεν είναι διαβούλευση. Τις παρακολουθώ όλες. Και όταν αργούσαν να αναρτήσουν κάτι, κάναµε παρέµβαση.
Για τα ΕΣΔΙΜ, λοιπόν, από τον Ιούνιο έχει τελειώσει η διαβούλευση. Κάναµε ερώτηση και τώρα πριν από λίγες µέρες τον Νοέµβρη αναρτήθηκαν. Δεν είναι διαβούλευση. Ζητούσαµε να
παρουσιαστούν στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. Συζητάµε σήµερα την απολιγνιτοποίηση, που ουσιαστικά συζητάµε το
µοντέλο απολιγνιτοποίησης, και δεν ήρθε στη Βουλή. Μας το είχε
πει ο πρόεδρος της επιτροπής µια βεβαίωση να έρθουν. Να βοηθήσουµε θέλουµε. Θέλουµε να βοηθήσουµε τον τόπο. Θέλουµε
να βοηθήσουµε τις περιοχές.
Διαβούλευση, επίσης, δεν είναι ένα ερωτηµατολόγιο που δίνουν οι περιφερειακές αρχές σε όποιον θέλουν και συµπληρώνεται. Είδα τις ηµεροµηνίες. Τα έχω παρακολουθήσει όλα. Ούτε
είναι διαβούλευση να µπαίνει ο πολίτης σε ένα site που είναι
αναρτηµένα όλα αυτά -εγώ µπαίνω- για να λέει την άποψή του.
Δεν είναι αυτό διαβούλευση ούτε εµπλοκή της κοινωνίας.
Είπατε ότι θα συµµετέχουµε στις επιτροπές παρακολούθησης.
Αυτό είναι υποχρεωτικό από τον κανονισµό κοινών διατάξεων
των ταµείων. Τι µας λέτε; Είναι υποχρεωτικό. Είπατε ότι ενισχύεται η συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης επειδή ένας υπάλληλος του ΠΕΠ θα ασχολείται µε το ΚΔΑΜ. Αλήθεια; Δεν
συµµετέχουν καν οι ενεργειακοί δήµοι ούτε στη συντονιστική επιτροπή. Οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, βεβαίως, αντιµετωπίζονται µε ΜΑΤ.
Να πω, όµως, λίγο για το Παρατηρητήριο. Το κάνατε αυτοτελές τµήµα, το πήγατε από εδώ, το πήγατε από εκεί στη δηµόσια
διοίκηση. Ο ΙΟΒΕ είχε κάνει ολόκληρη παρουσίαση µε οργανόγραµµα, αρµοδιότητες κ.λπ.. Δεν τις έχετε δει; Στις ηµερίδες
συµµετείχε ο κ. Μουσουρούλης. Είχαν συµφωνήσει όλοι. Οι τοπικοί φορείς µιλούσαν για ανεξάρτητο όργανο κ.λπ.. Ούτε αυτό
είναι ελάχιστο. Μου κάνει εντύπωση ένα Παρατηρητήριο να παρακολουθεί και έχουν γίνει ηµερίδες, συµφώνησαν όλοι.
Είπατε ότι θα ενισχυθεί το προσωπικό των ΟΤΑ, επειδή προσλαµβάνετε στη «Μετάβαση Α.Ε.» να βοηθήσει τους ΟΤΑ. Πάρτε
υπαλλήλους στους ΟΤΑ. Έχει διευθύνσεις.
Για τα εδάφη µας είπατε ότι υπάρχει έκθεση αποτίµησης.
Προς το παρόν δεν υπάρχει. Δηλαδή, νοµοθετούµε και δεν ξέρουµε τι υπάρχει; Ποια είναι η αξία των εδαφών; Ποια είναι το
κόστος των αποκαταστάσεων; Λευκό χαρτί. Δηλαδή, µας ζητάτε
σήµερα -πείτε ότι θέλουµε να το ψηφίσουµε, εσείς που θα το ψηφίσετε- λευκή επιταγή. Η έδρα της «ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Α.Ε.» πού θα
είναι; Στην Αθήνα. Εδώ γίνονται τα κονέ.
Και κάτι θέλω να πω τελευταίο για τις κρατικές ενισχύσεις. Τα
είπαµε αναλυτικά, αλλά θέλω να το πω και αυτό. Μας λέτε ότι δίνονται πολλές κρατικές ενισχύσεις στη δυτική Μακεδονία, στις
επιχειρήσεις κ.λπ..
Ποια είναι η αλήθεια, κύριε Υπουργέ; Ότι αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι λόγω της δεκαετούς οικονοµικής κρίσης, για την
οποία προφανώς έφταιγε ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κωνσταντινίδη, που
µπήκαµε στα µνηµόνια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μην κάνετε διάλογο
σας παρακαλώ.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Σε αυτή τη χώρα την πλούσια καταφέρατε να φέρετε τη χώρα στα µνηµόνια; Το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ στην περιφέρεια της χώρας µειώθηκε κάτω από τον µέσο
όρο της ΕΕ.
Εποµένως όλες οι περιφέρειες της χώρας θα έχουν κρατικές
ενισχύσεις αρκετά ψηλές. Άλλαξε η Ευρώπη για όλες τις περιφέρειές της.
Ποιο είναι το αποτέλεσµα; Οι λιγνιτικές περιοχές έχουν 10%
επάνω σε ενίσχυση. Αυτό είναι, τέλος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και κλείστε, σας παρακαλώ, κυρία Πέρκα.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εγώ σας παρακαλώ!
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Ο κ. Γεωργιάδης παραδέχτηκε
ότι είµαστε χαµηλά στην κατανοµή των πόρων, άλλα, λέει, κοιτάµε τη συνολική εικόνα δηλαδή για χρήµατα που θα πήγαιναν
έτσι και αλλιώς στην περιφέρεια, ΠΕΠ, τοµεακά. Αυτά τα µε-
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τράµε, ωραία. Παραδέχτηκε ότι χάθηκε χρόνος, αλλά έφταιγε ο
ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε το λάθος ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη χώρα να την κυβερνήσει τεσσεράµισι χρόνια. Αυτό ήταν το λάθος. Έτσι καταστράφηκε η χώρα. Έτσι έγιναν όλα τα κακά.
Σήµερα, αγαπητοί συνάδελφοι, σας έχω στείλει κάτι βιντεάκια,
γιατί µας έδειξε ο Υπουργός κάτι φωτογραφίες, µε τα λιγνιτορυχεία της Βεύης και της Αχλάδας. Έχει ενδιαφέρον να τα δείτε.
Τη µονοκαλλιέργεια του λιγνίτη, που πλήρωσε πολύ ακριβά η δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη, δεν την υποστηρίζουµε. Όχι,
δεν την υποστηρίζουµε διότι η καταστροφή είναι ορατή πια. Αλλά
θέλει ένα άλλο µοντέλο παραγωγικό. Θέλει εµπλοκή της κοινωνίας. Θέλει συνδιαµόρφωση, µια άλλη πολιτική, την οποία δυστυχώς δεν µπορείτε να την κάνετε και φαίνεται από αυτό το
νοµοσχέδιο.
Δεν είχατε το θάρρος να βάλετε σε αυτά τα όργανα που θα διοικήσουν τη µετάβαση εκπροσώπους των δήµων και των περιφερειών που είναι της δικής σας πολιτικής παράταξης. Πού να ήταν
και του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή! Είναι τροµερό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Πέρκα, µην κάνετε κατάχρηση της καλοσύνης µου. Είκοσι λεπτά µιλήσατε στην
πρωτολογία σας.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας κάνετε τουλάχιστον σωστά τις κινήσεις. Στείλατε τα εδαφικά
σχέδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην επιτροπή, τα οποία δεν συνάδουν µε αυτό το νοµοσχέδιο που φέρνετε. Το έχετε δει αυτό;
Δεν συνάδουν, δεν έχουν καµµία σχέση, έχουν διαφορές. Και
έτσι έχουµε χάσει και πόρους για τα αδρανή κεφάλαια. Πήγαινε
η χώρα για το Ταµείο Ανάκαµψης και έβαζε νέα έργα φυσικού
αερίου και έλεγε η Ευρώπη αδρανή κεφάλαια. Και πείτε στις λιγνιτικές περιοχές ότι σε λίγα χρόνια θα ξαναπεράσουν το ίδιο
σοκ, πάλι µετασχηµατισµό γιατί προωθείτε έργα φυσικού αερίου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε. Αν δεν θέλετε να σεβαστείτε εµένα, σεβαστείτε τον
θεσµό, σεβαστείτε τους κανονισµούς.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Κωνσταντινίδης µίλησε δεκαπέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο κ. Κωνσταντινίδης
όµως µίλησε µία φορά. Εσείς µιλήσατε και είκοσι λεπτά στην
πρωτολογία σας.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Ναι, αλλά είµαι εισηγήτρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, είστε εισηγήτρια,
αλλά υπάρχουν και χρόνοι.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Καιρίδης ειδικός αγορητής από
τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα σας είµαι ειλικρινής. Εµένα δεν µε πειράζει η υπέρβαση του χρόνου όταν έχει να
ειπωθεί κάτι ουσιαστικό. Αυτό που µε ενοχλεί είναι η επανάληψη
των ίδιων και των ίδιων και η αφασία που επέδειξαν κάποιοι συνοµιλητές µας σε αυτές τις τέσσερις µέρες που συζητάµε το νοµοσχέδιο, θα επανέλθω σε αυτό.
Επιτρέψτε µου να απαντήσω σε δύο-τρία σηµεία πολύ γρήγορα στην εισηγήτρια της µείζονος Αντιπολίτευσης. Ως προς τα
µνηµόνια µία φράση µόνο. Είναι µια δύσκολη συζήτηση αυτή.
Εγώ θα αντιπαρέλθω το γεγονός ότι τα µισά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
προέρχονται από την παράταξη που το 2010 υπέγραψε το µνηµόνιο. Θα αντιπαρέλθω και το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε
ένα τρίτο µνηµόνιο που συµπεριελάµβανε και το πρώτο και το
δεύτερο.
Θα πω τούτο: Πού ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στον δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό που προηγήθηκε του 2010; Ήταν η δύναµη ανάσχεσης
του εκτροχιασµού ή επιτάχυνσής του; Όταν οι παλιοί έδιναν ένα
ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε να µην το δώσουµε ή να δώσουµε πέντε; Ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε τη χρεοκοπία της χώρας όχι το 2010, αλλά το 2005,
το 2000 πιο πριν αν γινόταν. Άρα δεν είναι αθώος του αίµατος
µόνο και µόνο επειδή κάποιοι από αυτούς δεν είχαν κυβερνήσει.
Πολλοί από αυτούς είχαν κυβερνήσει και έχουν ευθύνες. Αλλά
και αυτοί που δεν είχαν κυβερνήσει µέχρι το 2015 δεν έχουν ευθύνες µε αυτά που λέγανε; Είναι µόνο στις κυβερνήσεις; Δεν ανήκει συνολικά στο πολιτικό σύστηµα, στους δηµοσιογράφους,
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στους εκτός πολιτικής, σε όλους αυτούς που µας οδήγησαν στο
2010; Αν είναι λοιπόν να την κάνουµε αυτή την κουβέντα, να την
κάνουµε ουσιαστικά, να την κάνουµε σε βάθος χωρίς απλουστεύσεις και ευκολίες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όλοι µαζί τα φάγαµε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Από κει και πέρα ως προς τη µετάβαση προφανώς είναι ζήτηµα πολιτικής. Προφανώς κανείς δεν
αρνείται την πολιτική και εγώ πρώτος. Αλλά άλλο αυτό κι άλλο η
αµφισβήτηση των επιστηµονικών δεδοµένων για την κλιµατική
κατάρρευση. Διότι εδώ ακούσαµε τρέλες από διάφορες πολιτικές πλευρές.
Και να συµφωνήσουµε για τον νεοφιλελευθερισµό. Πού τον
είδε τον νεοφιλελευθερισµό, αυτή την καραµέλα τη διαρκή; Στην
Ευρώπη να θυµίσουµε το µισό ΑΕΠ των ευρωπαϊκών χωρών αναδιανέµεται από το κράτος. Περίπου το 50% είναι η συµµετοχή
του κράτους µέσω του κρατικού προϋπολογισµού και των ασφαλιστικών ταµείων, το ίδιο και στη χώρα µας, το µισό. Η Ευρώπη
έχει τη µεγαλύτερη κοινωνική δαπάνη στον κόσµο, τόση όσο
όλος ο υπόλοιπος κόσµος µαζί. Τα πεντακόσια εκατοµµύρια των
ευρωπαίων ξοδεύουν για κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη
όσο η υπόλοιπη ανθρωπότητα µαζί. Είναι δυνατόν να συζητάµε
σε αυτή την Ευρώπη για νεοφιλελευθερισµό µε µια κρατική παρέµβαση τεράστια, η οποία αυξήθηκε ακόµη περισσότερο επί
πανδηµίας και µε τη δική µας Κυβέρνηση µε τα 43 δισεκατοµµύρια; Έλεος πια µε αυτή την τεµπελιά! Τεµπελιά και οκνηρία πνευµατική, έλλειψη επιχειρηµάτων, διαρκές αναµάσηµα λιωµένης
καραµέλας.
Και να συµφωνήσουµε και σε κάτι άλλο. Κακός, κάκιστος ο νεοφιλελευθερισµός, όπως µας λέει η Αντιπολίτευση, αλλά ακόµη
χειρότερος ο κρατικός σχεδιασµός, για να µην µπερδευόµαστε
εδώ, και στο ζήτηµα του περιβάλλοντος. Διότι κατάφερε το ανήκουστο ο κρατικός σχεδιασµός να µην έχουµε ούτε προστασία
του περιβάλλοντος ούτε ευηµερία. Δηλαδή και φτωχοποίηση και
κακό περιβάλλον. Τα εγκλήµατα τα περιβαλλοντολογικά της Σοβιετικής Ένωσης είναι πασίγνωστα. Λίµνες αποξηράθηκαν ολόκληρες, εξαφανίστηκαν, όπως η Αράλη στο µέσον της Σιβηρίας.
Είναι γνωστά αυτά. Για να µην πω για ολόκληρες περιοχές, οι
οποίες είναι µέχρι σήµερα µολυσµένες και δεν κατοικούνται, για
να µην πω για το Τσερνοµπίλ. Δηλαδή εδώ είναι γνωστά όλα
αυτά.
Το θέµα δεν είναι αυτό. Το θέµα το πολιτικό, το µείζον, στο
οποίο πρέπει να τοποθετηθούν όλες οι πολιτικές δυνάµεις -και
σήµερα αυτά καταγράφονται για τον ιστορικό του µέλλοντος και
είναι σηµαντικό- είναι αν µπορούµε να συνδυάσουµε την ευηµερία µε τη µετάβαση. Σκέτη η µετάβαση δεν αρκεί. Το να γίνουµε
όλοι φτωχοί και να ζούµε µε κεριά αυτό είναι το εύκολο. Το θέµα
είναι να διατηρήσουµε το βιοτικό µας επίπεδο και να το αυξήσουµε ει δυνατόν, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.
Να έχουµε µια φιλική προς το περιβάλλον καπιταλιστική ευηµερία.
Εµείς πιστεύουµε ως Νέα Δηµοκρατία ότι αυτό είναι εφικτό µε
τη χρήση των αγορών, µε τη χρήση της έξυπνης κρατικής παρέµβασης και µε τη χρήση της τεχνολογίας. Υπάρχουν κάποιοι
φονταµενταλιστές που θεωρούν ότι είναι αδύνατον. Υπάρχουν
αυτοί. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αρνούνται τα γεγονότα και τα
επιστηµονικά δεδοµένα.
Εµείς δεχόµαστε τα επιστηµονικά δεδοµένα, τα θεωρούµε δεδοµένα, δεν αµφισβητούµε την επιστήµη, που µας λέει ότι η θερµοκρασία ανεβαίνει και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και η Ελλάδα
θα πληγεί περισσότερο από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Αλλά πιστεύουµε ότι µε έναν έξυπνο συνδυασµό αγορών, τεχνολογίας και κρατικής παρέµβασης µπορούµε να προχωρήσουµε
µπροστά και να εξασφαλίσουµε και ευηµερία, καλύτερη ευηµερία. Και βεβαίως αυτό είναι η πολιτική, η πολιτική µας πρόταση,
την οποία έχουµε καταθέσει ξεκάθαρα και για την οποία θα κριθούµε.
Δεν σας κρύβω ότι εκπλήσσοµαι µε τον διάλογο ο οποίος προηγήθηκε σε µεγάλο βαθµό. Δεν αφορά όλους τους συναδέλφους, αλλά πολλούς από αυτούς, οι οποίοι πώς τον εννοούν
αυτόν το διάλογο; Να έρχονται εδώ επί τέσσερις µέρες, στην
πρώτη συνεδρίαση, στην τρίτη συνεδρίαση, στην τέταρτη συνε-
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δρίαση της Επιτροπής και εδώ στην Ολοµέλεια και να λένε τα
ίδια πράγµατα; Τα ίδια πράγµατα; Παράλληλοι µονόλογοι χωρίς
να ακούω τις απαντήσεις;
Εγώ έκανα µια προσπάθεια, και δείτε το και από τα Πρακτικά,
έκανα διαφορετικές οµιλίες. Προσάρµοσα ανάλογα σε αυτά που
ειπώθηκαν για να απαντήσω. Εσείς πήρατε το ίδιο τσιτάτο και
µου το επαναλάβατε τρεις φορές. Κι όχι µόνον αυτό. Πήρατε τα
ενηµερωτικά σηµειώµατα, για να είµαστε ειλικρινείς τώρα -τέτοια
τεµπελιά και οκνηρία- των εισηγητών σας και τα επαναλάβατε
όλοι εις δεκαπλούν! Τα ίδια και τα ίδια χωρίς καµµία συµβολή
στον διάλογο. Διότι έρχεστε εδώ και επαίρεστε και γκρινιάζετε
γιατί δεν γίνεται διαβούλευση, γιατί δεν γίνεται διάλογος, διαρρηγνύετε τα ιµάτιά σας και πώς τον εννοείτε αυτόν το διάλογο;
Να ακούσουµε τα ίδια και τα ίδια χωρίς να ακούτε τον συνοµιλητή; Με ποιον συνοµιλείτε; Με το υπερπέραν ή µε την ιστορία,
έχετε την ψευδαίσθηση κάποιοι από εσάς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ωραία, κλείστε σιγάσιγά, σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα κλείσω. Έχω
να πω, µε συγχωρείτε.
Δεν θεωρώ ότι είναι ψυχιατρική διαταραχή. Θεωρώ ότι είναι
τεµπελιά, ότι δεν έχετε επιχειρήµατα και αντί να έρθετε να κάνετε
εδώ µια εµπλοκή µε τον συνοµιλητή και να απαντήσετε, να καταλάβετε τι σας λέει ο άλλος επαναλαµβάνετε µονότονα το ίδιο
πράγµα.
Και µας λέτε ότι δεν υπήρξε διαβούλευση. Με συγχωρείτε,
αλλά η κ. Τελιγιορίδου από την Καστοριά, που µας είπε ότι είχε
πόσες συνοµιλίες µε τον κ. Μουσουρούλη, πόση διαβούλευση
έκανε η ίδια; Το οµολογεί. Δεν της άρεσαν οι απαντήσεις, αλλά
συνοµιλίες υπήρξαν, αποκαλύπτεται, λανθάνουσα γλώσσα λέγει
την αλήθεια. Λοιπόν αυτά προς την κ. Τελιγιορίδου.
Ακούσαµε ότι ο λιγνίτης είναι καθαρός; Μα, σοβαρά στην ελληνική Βουλή το 2021 λέγονται αυτά για το πιο ρυπογόνο από τα
ορυκτά καύσιµα; Κοροϊδεύουµε τις τοπικές κοινωνίες στα µούτρα τους; Ούτε το φυσικό αέριο είναι καθαρό, ακόµα περισσότερο το πετρέλαιο, ακόµα περισσότερο το µαζούτ, ακόµα
περισσότερο ο άνθρακας, ακόµα περισσότερο ο λιγνίτης, ακόµα
περισσότερο ο ελληνικός λιγνίτης. Αυτά είναι τα δεδοµένα τα επιστηµονικά, για να µην κοροϊδευόµαστε.
Είναι πλούτος; Τριακόσια δισεκατοµµύρια µας είπαν. Και ήρθε
µετά και ο αρχηγός του κόµµατός σας να µας το επαναλάβει, τη
στιγµή που η χρήση του λιγνίτη προκαλεί ζηµιά στη ΔΕΗ κάθε
χρόνο µισό δισεκατοµµύριο και που όταν πήγαµε να δώσουµε
αυτόν τον πλούτο δεν βρέθηκε κανένας αγοραστής να το πάρει;
Μα, δεν ακούτε; Σας τα είπαµε στην πρώτη συνεδρίαση, τα επαναλάβατε και πάλι στην τρίτη. Σας τα είπαµε στην τρίτη, τα επαναλάβατε και πάλι στην τέταρτη. Σας τα είπαµε στην τέταρτη και
ήρθατε εδώ και µας τα είπατε στην Ολοµέλεια. Και µας τα είπε
µετά και ο αρχηγός σας. Έλεος!
Υπάρχει, λέει, τεχνολογία δέσµευσης του άνθρακα; Μα δεν
ακούτε τι σας είπα; Ότι σε αυτές τις µεγάλες κλίµακες δεν υπάρχει τέτοια τεχνολογία σήµερα συµφέρουσα, που να µπορεί να
δεσµεύσει τον άνθρακα που εκλύει η καύση του λιγνίτη στην Πτολεµαΐδα, στην Καρδιά, στη Μεγαλόπολη. Δεν υπάρχει. Και όταν
βρίσκεται σε αδιέξοδο, έρχεται ο αρχηγός σας -άλλου κόµµατος
αυτός- να µας θυµίσει το παρελθόν του. Πάµε να το ξεχάσουµε
και δεν µας αφήνει. Να κάνουµε ρήξη, λέει, µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Αυτή είναι η λύση. Μας θύµισε το 2015. Η ρήξη. Να το
ξαναθυµηθούµε, αντί να µιλήσουµε σοβαρά, να πάµε ένα βήµα
παραπάνω στην κουβέντα µας, να πούµε ότι το σύστηµα τιµολόγησης των δικαιωµάτων ρύπων είναι προβληµατικό.
Να πάµε τώρα την κουβέντα λίγο σε βάθος, για να µη λέµε ευκολίες. Διότι, αντί, κύριε Πρόεδρε, να τιµολογούµε την κατανάλωση, τιµολογούµε µόνο την παραγωγή, µε αποτέλεσµα να
πληρώνει ο Έλληνας, να πληρώνει η ΔΕΗ τα δικαιώµατα ρύπων,
αλλά όταν εισάγουµε ένα προϊόν από την Τουρκία ή από χώρες
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που παράγεται ρυπογόνα, µέσα από
µια ενέργεια που είναι ρυπογόνα, δεν ενσωµατώνεται στην τιµή,
όταν εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα υπάρχει αθέµιτος
ανταγωνισµός µεταξύ των ευρωπαϊκών προϊόντων που παράγονται έχοντας ενσωµατώσει στην τιµή της ενέργειας που έχουν
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χρησιµοποιήσει τους ρύπους, ενώ εκτός Ευρώπης τα προϊόντα
που έρχονται είναι φθηνότερα και υπάρχει πρόβληµα. Αυτό είναι
το ουσιαστικό πρόβληµα το οποίο πρέπει να συζητήσουµε εδώ
σοβαρά, αν ξέρουµε τι µας γίνεται.
Θα αυξηθεί, λέει, φέτος η παραγωγή λιγνίτη. Το είπε και ο
Υπουργός. Βεβαίως, δεν το καταλάβατε αυτό, ότι υπάρχει πρόβληµα στην αγορά φυσικού αερίου και έχει ξαφνικά γίνει πιο οικονοµικός για κάποιες εβδοµάδες, για κάποιους µήνες; Θα το
δούµε πόσο, αλλά δεν είναι αυτό το µακροπρόθεσµο. Γιατί; Μα,
όταν έχεις 16% ανάπτυξη στο δεύτερο τρίµηνο και 13% ανάπτυξη το τρίτο τρίµηνο, έχεις αύξηση της ζήτησης ενέργειας και
αυτό συµβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και δεν αρκεί το φυσικό
αέριο. Και έχουν γίνει και µια σειρά από άλλα πράγµατα. Προφανώς, όταν έχεις αυτή την εκρηκτική ανάπτυξη, έχεις και ενεργειακή κρίση. Είναι τα παρεπόµενα, τα οποία πρέπει να λύσουµε,
αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι ξαφνικά ο λιγνίτης έγινε συµφέρων.
Και θα βασιστούµε, λέει, στο φυσικό αέριο. Μα, δεν διαβάσατε
το στρατηγικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει 4,5 GWh επιπλέον από
ΑΠΕ µέχρι το 2030 και από 30% της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας να φτάσει στο 70%;
Είσαστε υπέρ των ΑΠΕ. Αλήθεια; Και τότε γιατί είσαστε πάντα
πίσω από κάθε διαµαρτυρία για τις ΑΠΕ; Δεν υπάρχει µαρτυρία
στην οποία να µην υπάρχει από πίσω ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Αρσένη, εσείς αναφερθήκατε στον Υπουργό, αλλά δεν
είναι εδώ παρών να σας απαντήσει και δεν θα επιχειρήσω να σας
απαντήσω για εκείνον. Θα σας πω µόνο τούτο, επειδή ήµουν
παρών. Μιλήσατε για τη βρετανική λύση, να ακολουθήσουµε
τους Βρετανούς.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Δεν είπα µόνο για τη Βρετανία.
Είπα όλα τα παραδείγµατα παγκοσµίως.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Εγώ σας άκουσα και κατάλαβα να
ακολουθήσουµε τη Βρετανία και πώς το κάνει η Βρετανία. Εν
πάση περιπτώσει, η Βρετανία να πούµε ότι έχει φυσικό αέριο και
µάλιστα σε διπλή τιµή από την Ελλάδα, διότι είναι νησί και έχει
πρόβληµα προµήθειας, έχει καταργήσει τον άνθρακα και µάλιστα
πολύ πιο γρήγορα από εµάς και ξαναφέρνει πίσω τα πυρηνικά.
Αυτή είναι η Βρετανία. Εκεί αναφέρονταν τα πυρηνικά, για να ξέρουµε τι µας γίνεται.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Βεβαίως, και κάποιες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Γαλλία -το ξέρετε αυτό-, ξαναφέρνουν
τα πυρηνικά και ανοίγουν πυρηνικά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Και η Γερµανία…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Οι Γερµανοί όχι. Οι Γερµανοί γι’ αυτό
ρουφάνε το φυσικό αέριο και δεν φτάνει µέχρι εδώ και έχει ανέβει η τιµή του.
Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και δεν υπάρχουν παραµύθια
εδώ. Εδώ υπάρχουν δυσκολίες εξισώσεις και εξισορροπήσεις.
Και µας λέτε για το ξαφνικό και τώρα αλλάζουµε. Μα, δεν
ακούσατε ότι το καλοκαίρι του 2021 το 40% που ήταν στόχος
µέχρι το 2030 µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου
σε σχέση µε το 1990 πήγε στο 55%; Εν µία νυκτί. Αποφάσισε η
Ευρωπαϊκή Ένωση µέσα στο καλοκαίρι να αυξήσει το στόχο από
40% µείωση σε 55% µείωση. Αυτό το 15% δεν είναι µια τροµακτική αλλαγή στην οποία πρέπει και εµείς φυσικά να αντιδράσουµε; Κι αν ο στόχος για απολιγνιτοποίηση το 2028 ήταν
φιλόδοξος, πρέπει να γίνει ακόµη πιο φιλόδοξος, αν από 40%
πρέπει να πάµε στο 55%; Διότι ο λιγνίτης -τα είπαµε και να ξαναπάµε- είναι το 1/3 των εκποµπών του θερµοκηπίου στην πατρίδα
µας. Χωρίς αυτόν, χωρίς απολιγνιτοποίηση, δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσουµε το στόχο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείστε κάποια
στιγµή, σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Μας λέει η κ. Πέρκα: «Είµαστε υπέρ
των ΑΠΕ». Και υπάρχουν, πράγµατι, στα χαρτιά στην επιφάνεια
κάποιοι εδώ που είναι υπέρ των ΑΠΕ, αλλά σας είπα ξανά ότι δεν
υπάρχει διαµαρτυρία σε οποιαδήποτε τοπική κοινωνία ενάντια
σε ανεµογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, οποιεσδήποτε ΑΠΕ, που να
µην κρύβεται από πίσω και να µη βρίσκεται από πίσω ο τοπικός
ΣΥΡΙΖΑ. Και το ξέρετε και εσείς, διότι έχετε υποστεί την κριτική
και διότι αυτό που είπατε, ότι αυτές οι διαµαρτυρίες δεν είναι
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πάντοτε δικαιολογηµένες το ξέρετε ότι θα το πληρώσετε εσωκοµµατικά και ότι είναι µεγάλη υπέρβαση. Και σας το υπογράµµισα ότι είναι υπέρβαση και σας συνεχάρη για την υπέρβαση.
Αλλά από εκεί και πέρα, να είµαστε ειλικρινείς ότι εδώ έχουµε
δύο και τρεις και τέσσερις διαφορετικούς ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχουµε
στα εµβόλια, όπως έχουµε στην πανδηµία τον ΣΥΡΙΖΑ Ξανθού
και τον ΣΥΡΙΖΑ τον αψύ από τα Σφακιά.
Σας ρώτησα κάτι και έπρεπε να απαντήσετε. Γιατί δεν υπογράψατε και δεν εκδώσατε εσείς τα γενικά περιφερειακά χωροταξικά
σχέδια της δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου; Εγώ σας
έφερα στοιχεία ότι τα είχε έτοιµα ο κ. Σταθάκης. Ο κ. Σταθάκης
υπέγραψε των υπολοίπων περιφερειών. Δεν υπέγραψε των δύο
συγκεκριµένων περιφερειών, παρ’ όλο που του τα έφερε η γενική
γραµµατέας, η Ειρήνη Κλαµπατσέα, η δικιά σας γενική γραµµατέας, χωροτάξης η ίδια. Και δεν το έκανε, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις στην απολιγνιτοποίηση και δεν την προχωρήσατε. Και
έρχεστε τώρα και µας εγκαλείτε γιατί δεν τα προχωρήσαµε.
Μην κοροϊδευόµαστε και σε κάθε περίπτωση να απαντάτε στα
ερωτήµατα, όπως έχω προσπαθήσει εγώ να κάνω. Κάθοµαι, κρατάω τις σηµειώσεις µου και απάντησα και την πρώτη φορά και
τη δεύτερη φορά και την τέταρτη φορά και δεν έρχοµαι εδώ να
επαναλαµβάνω το ίδιο παραµύθι τεµπέλικα και νωχελικά.
Κλείνω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κ. Παπαθανάση για την πολύ δύσκολη δουλειά που έκανε όλο αυτό το
προηγούµενο διάστηµα, και αυτόν και τους συνεργάτες του, και
για τη συνεργασία που είχαµε την προσωπική. Αισθάνοµαι ότι
απέκτησα έναν καινούργιο φίλο, πραγµατικά, σε όλη αυτή τη διαδροµή. Και βεβαίως, να ευχαριστήσω τον Υπουργό κ. Γεωργιάδη,
που δεν είναι σήµερα µαζί µας, αλλά ήταν πάντοτε η στήριξη του
πολύτιµη, και βεβαίως τον κ. Μουσουρούλη -το είπα και στην επιτροπή- ο οποίος είναι ένας τεχνοκράτης των Βρυξελλών που
ξέρει από ευρωπαϊκά. Αυτό να του το δώσουµε τουλάχιστον,
γιατί εδώ έχουν αµφισβητήσει τα πάντα. Δούλεψε πάρα πολύ.
Να ευχαριστήσω τον κ. Τζώρτζη και όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες. Αδικώ πολλούς.
Να πω ότι θα είµαστε δίπλα στους κατοίκους. Η δυτική Μακεδονία πρόσφερε πάρα πολλά στην εκβιοµηχάνιση και στη µεγάλη
οικονοµική ανάπτυξη, σε αυτά που εσείς λέτε στην Αριστερά «πέτρινα χρόνια», τα πέτρινα χρόνια της τεράστιας ανάπτυξης, που
πήραµε την Ελλάδα το 1950 Ψωροκώσταινα και την κάναµε ισότιµο µέλος της Ευρώπης το 1980, µέσα σε τριάντα χρόνια. Μακάρι να είχαµε κι άλλα τέτοια πέτρινα χρόνια.
Θα είµαστε δίπλα τους, απολύτως δίπλα τους και στη Μεγαλόπολη και στην δυτική Μακεδονία. Και έχουµε πει τούτο, ότι για
µας είναι εµβληµατική στρατηγική, καθοριστική επιλογή, όπως
ήταν η ένταξη στην Ευρώπη, όπως ήταν οι δυο-τρεις µεγάλες
στρατηγικές επιλογές που κάναµε και µας δικαίωσαν. Έτσι κι
αυτή. Είναι ταυτοτικό ζήτηµα για τη Νέα Δηµοκρατία η προστα-
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σία του περιβάλλοντος, η απολιγνιτοποίηση µε έξυπνο τρόπο και
µε εκµετάλλευση όλων των δυνατοτήτων που µας δίνει και η
αγορά και η τεχνολογία κι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χωρίς αντιφάσεις, πίσω-µπρος, ήξεις-αφήξεις και µε τον χωροφύλακα και
µε τον αστυφύλακα, όπως επιµένετε εσείς στην Αντιπολίτευση.
Και όταν έρχεστε να κουνήσετε το δάχτυλο για οικολογία, να
έχετε κάνει τη δουλειά στο σπίτι, το homework που λέµε στα ελληνικά, να έχετε µάθει πέντε πραγµατάκια και να έρχεστε πιο
καλά διαβασµένοι, για να κάνουµε αυτόν το διάλογο για τον
οποίο κόπτεστε τόσο πολύ.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Ε, όχι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Καλά τα πηγαίνατε µέχρι τώρα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Εξαιρώ εσάς. Δεν µπορώ παραπάνω
να πω. Θα σας εκθέσω εσωκοµµατικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Πέρκα, και στην
επιτροπή και εδώ τα καλύτερα ακούσατε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Και φυσικά υπερψηφίζουµε την όλη προσπάθεια και θα είµαστε εδώ ξανά και ξανά -το ζήτηµα δεν τελειώνει εδώ σήµερα- για
να το συζητήσουµε προς όφελος και των κατοίκων και συνολικά
της εθνικής µας οικονοµίας και κοινωνίας.
Να είστε καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα εισηγηθώ να µπαίνει τελευταίος ο κ. Κακλαµάνης.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση,
ρύθµιση ειδικότερων ζητηµάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες
επείγουσες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Θέλω να επισηµάνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, τριάντα ένα άρθρα, πέντε τροπολογίες, το
ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ να κλείσει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθµιση ειδικότερων ζητηµάτων απολιγνιτοποίησης
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 4 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 6 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 7 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 9 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 10 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 14 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 15 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 17 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 20 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 21 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. τροπ. 1166/100 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. τροπ. 1167/101 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. τροπ. 1163/97 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. τροπ. 1164/98 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. τροπ. 1165/99 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθµιση ειδικότερων ζητηµάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθµιση ειδικότερων ζητηµάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείµενο
ΜΕΡΟΣ Β’: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Άρθρο 3 Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Άρθρο 4 Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης
Άρθρο 5 Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ - ΔΑΜ
Άρθρο 6 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού
Χρηµατοδότησης
Άρθρο 7 Σύσταση Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης
Άρθρο 8 Σύσταση Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης
Άρθρο 9 Διοικητής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Άρθρο 10 Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας
Άρθρο 11 Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Άρθρο 12 Στελέχωση Υπηρεσιών για την παρακολούθηση της
υλοποίησης των έργων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Άρθρο 13 Δαπάνες λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης
Άρθρο 14 Χαρακτηρισµός έργων δίκαιης αναπτυξιακής µετάβασης και µισθώσεις δηµοσίων ακινήτων
Άρθρο 15 Σύσταση Εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.»
Άρθρο 16 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’
ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ
Άρθρο 17 Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης - Τροποποίηση του άρθρου 155 του ν. 4759/2020
Άρθρο 18 Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια των περιοχών επέµβασης - Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 8 του ν.
4447/2016
Άρθρο 19 Ποσοστό δόµησης εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 32 του
ν. 4759/2020
ΜΕΡΟΣ Δ’ : ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ
Άρθρο 20 Υλοποίηση έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
εντός Ζωνών Απολιγνιτοποίησης - Τροποποίηση του άρθρου 156
του ν. 4759/2020
Άρθρο 21 Δυνατότητα απόθεσης των υλικών κατεδάφισης
εντός των ορυχείων - Χαρακτηρισµός της τέφρας συναπόθεσης
ως υποπροϊόντος
Άρθρο 22 Απόληψη λιγνιτικού κοιτάσµατος εντός των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης
Άρθρο 23 Οριοθέτηση υδατορεµάτων - Τροποποίηση της περ.
6 της παρ. Α’ του άρθρου 3 του ν. 4258/2014
Άρθρο 24 Σύσταση Διαδηµοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρµανσης
Άρθρο 25 Έγκριση χρηµατοδοτικών προγραµµάτων Πράσινου
Ταµείου - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.
3889/2010
Άρθρο 26 Εξουσιοδοτική διάταξη για την οργάνωση και λειτουργία της Διαδηµοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρµανσης Δυτικής
Μακεδονίας
ΜΕΡΟΣ Ε’: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο 27 Απόσχιση Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δηµόσιας Επιχείρησης
Ηλεκτρισµού
Άρθρο 28 Ειδικότερες ρυθµίσεις για τη µεταβίβαση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
Άρθρο 29 Εκτάσεις κυριότητας και εκµετάλλευσης της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης
Άρθρο 30 Μεταβατικές διατάξεις για την απόσχιση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
Άρθρο 31 Εξουσιοδοτική διάταξη για τους όρους δόµησης στο
πλαίσιο της απόσχισης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης
των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 32 Αναστολή καταβολής χρεώσεων για την παροχή
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας
Άρθρο 33 Διακανονισµός εξόφλησης των χρεώσεων χρήσης δυναµικότητας και ενέργειας - του Δικτύου Διανοµής φυσικού
αερίου για τους Προµηθευτές και τους Οικιακούς Πελάτες
Άρθρο 34 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών σε δασικές
εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή παραχωρήθηκαν για γεωργική ή
δενδροκοµική καλλιέργεια - Τροποποίηση της περ. γ’ παρ. 3 του
άρθρου 53 του ν. 998/1979
Άρθρο 35 Ρύθµιση εγγυητικών επιστολών αποκατάστασης λιγνιτωρυχείων
Άρθρο 36 Διαδικασία ταυτόχρονης έγκρισης Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου και Ρυµοτοµικού Σχεδίου Εφαρµογής
Άρθρο 37 Συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στις Εταιρίες
Διανοµής Αερίου - Κατάργηση του άρθρου 5 του ν. 2364/1995
ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ
Άρθρο 38 Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά - Τροποποίηση
της περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4062/2012
Άρθρο 39 Οικοδοµικές άδειες Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά - Τροποποίηση των παρ. 1α και 6 και προσθήκη
παρ. 9 και 10 του άρθρου 5 του
ν. 4062/2012
Άρθρο 40 Ειδικότερες πολεοδοµικές ρυθµίσεις του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά - Τροποποίηση της παρ.
2 και προσθήκη παρ. 6, 8 και 10 του άρθρου 5Α του ν. 4062/2012
Άρθρο 41 Εγκατάσταση λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδροµίων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά
- Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 111 του ν. 4442/2016
Άρθρο 42 Ρυθµίσεις του χωρικού προορισµού των δηµοσίων
ακινήτων - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν.
3986/2011
Άρθρο 43 Χώροι στάθµευσης
Άρθρο 44 Ειδικές διατάξεις για ψηλά κτίρια
Άρθρο 45 Αθλητικές εγκαταστάσεις
ΜΕΡΟΣ Η’ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 46 Πληρωµές δαπανών συγχρηµατοδοτούµενων από
το ευρωπαϊκό πρόγραµµα REACT EU
Άρθρο 47 Διαδικασία αναθεώρησης του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης λόγω αλλαγών της διοικητικής δοµής της Χώρας
ή της Κυβέρνησης - Τροποποίηση του άρθρου 124 του ν.
4635/2019
Άρθρο 48 Έκτακτη διαδικασία πληρωµών του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων για τον µήνα Ιανουάριο 2022
Άρθρο 49 Άµεση αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στον κεντρικό, βόρειο, νότιο και δυτικό τοµέα Αθηνών
Άρθρο 50 Περιεχόµενο της εταιρικής σύµβασης και σύσταση
της Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3190/1955
Άρθρο 51 Διάρκεια της Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης Προσθήκη άρθρου 6α στον ν. 3190/1955
Άρθρο 52 Λόγοι λύσης της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης -
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Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 3190/1955
Άρθρο 53 Διάρκεια της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 4072/2012
Άρθρο 54 Λόγοι λύσης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας Τροποποίηση του άρθρου 103 του ν. 4072/2012
Άρθρο 55 Ηµεροµηνία λήξης των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης - Κατάργηση του άρθρου 12 του
ν. 4541/2018
ΜΕΡΟΣ Θ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Άρθρο 56 Αρµοδιότητα του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού για διαχείριση πόρων
που αφορούν στην επαγγελµατική κατάρτιση
Άρθρο 57 Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
Άρθρο 58 Σύσταση Υποδιευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών
στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισµού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναµικού
Άρθρο 59 Θέσεις προσωπικού - Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων
Άρθρο 60 Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας απασχολούµενων σε εποχιακά επαγγέλµατα για το έτος 2021 - Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 4 του
ν. 1545/1985
ΜΕΡΟΣ Ι’ : ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 61 Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση προσωπικού νοσοκοµείων, κέντρων υγείας και άλλων δοµών του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 62 Ρύθµιση για τη διαδικασία καταβολής εφηµεριών ιατρών και πρόσθετων αµοιβών λοιπού προσωπικού νοσοκοµείων,
ΔΥΠΕ, ΕΚΑΒ και των αποζηµιώσεων του προσωπικού που απασχολείται στα εµβολιαστικά κέντρα του Εθνικού Προγράµµατος
Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και του προσωπικού
Κινητών Οµάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού
COVID-19
Άρθρο 63 Ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων για την εφαρµογή
του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµού
Άρθρο 64 Χρονική ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 και της παρ. 4
του άρθρου 206 του ν. 4820/2021
ΜΕΡΟΣ ΙΑ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 65 Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του σχεδίου νόµου είναι η δίκαιη αναπτυξιακή µετάβαση
των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του
Δήµου Μεγαλόπολης που εξαρτώνται από την εξόρυξη και χρήση
του λιγνίτη και των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου
και Κρήτης που εξαρτώνται από τη χρήση πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως οι περιοχές αυτές αναφέρονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
(ΕΣΔΙΜ), που συνοδεύουν το Πρόγραµµα ΕΣΠΑ - ΔΑΜ 2021-2027.
Η δίκαιη αναπτυξιακή µετάβαση πραγµατοποιείται µέσω της οικονοµικής διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης των περιοχών
του πρώτου εδαφίου βάσει του Εθνικού Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Master Plan ΔΑΜ) και του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ΕΣΠΑ - ΔΑΜ 2021-2027 µε τα συνοδά αυτού
ΕΣΔΙΜ.
Άρθρο 2
Αντικείµενο
Αντικείµενο του σχεδίου νόµου είναι ο σχεδιασµός και η οργάνωση του συστήµατος διοίκησης και η ρύθµιση ειδικότερων ζητηµάτων για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του
στρατηγικού σχεδιασµού για τη δίκαιη αναπτυξιακή µετάβαση των
περιοχών του άρθρου 1.
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ΜΕΡΟΣ Β’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Άρθρο 3
Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Aνάπτυξης και Επενδύσεων «Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» (Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ), ως αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία που υπάγεται στον
αρµόδιο για θέµατα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ)
Υπουργό και καταργείται στις 31.12.2032.
2. Η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ έχει ως σκοπό τον κεντρικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό των πολιτικών Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης (ΔΑΜ) στο πλαίσιο της κατάρτισης και υλοποίησης
του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), του Προγράµµατος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027
(ΠΔΑΜ) και των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), καθώς και τη διαχείριση και τον συντονισµό υλοποίησης του ΣΔΑΜ και αξιοποίησης όλων των διαθέσιµων για τον
σκοπό αυτόν εθνικών ή ευρωπαϊκών πηγών χρηµατοδότησης.
3. Η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Παρακολουθεί και αξιολογεί τις διαδικασίες υλοποίησης
των έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων ΔΑΜ, που
χρηµατοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και
κατευθύνει τους αρµόδιους φορείς για την εφαρµογή, απλοποίηση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών υλοποίησης,
β) επεξεργάζεται και εισηγείται στον αρµόδιο για θέµατα ΔΑΜ
Υπουργό και στα αρµόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα, τρόπους αντιµετώπισης των προβληµάτων που ανακύπτουν κατά την
εκτέλεση των έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων
ΔΑΜ,
γ) συντάσσει εκθέσεις υλοποίησης των έργων, επενδύσεων και
αναπτυξιακών σχεδίων ΔΑΜ και αναφορές για την επίτευξη των
στόχων τους προς τον αρµόδιο για θέµατα ΔΑΜ Υπουργό, τα αρµόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα και τα αρµόδια όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δ) συντονίζει και διευκολύνει την επικοινωνία για θέµατα υλοποίησης των έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων ΔΑΜ
µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων,
ε) διαχειρίζεται το Πρόγραµµα ΕΣΠΑ-ΔΑΜ 2021-2027.
Άρθρο 4
Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης
Η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ)
αποτελείται από:
α) τη Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράµµατος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ-ΔΑΜ,
β) την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού
Χρηµατοδότησης,
γ) τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, και
δ) το Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης.
Άρθρο 5
Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ-ΔΑΜ
1. Συστήνεται µε τη µορφή ειδικής υπηρεσίας Διαχειριστική
Αρχή Επιχειρησιακού Προγράµµατος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ-ΔΑΜ (Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ - ΔΑΜ), η οποία
υπάγεται στον αρµόδιο για θέµατα ΔΑΜ Υπουργό, λειτουργεί
εντός της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ και οι αρµοδιότητες, καθώς
και η λειτουργία της διέπονται από τις διατάξεις των Διαχειριστικών Αρχών του ΕΣΠΑ 2021-2027.
2. Η Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ-ΔΑΜ έχει ως σκοπό τη διαχείριση των πόρων, που συνδέονται µε την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
στο πλαίσιο του Εταιρικού Συµφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης
για τα έτη 2021-2027 (ΕΣΠΑ 2021-2027).
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3. Η Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ-ΔΑΜ αποτελείται από τις Μονάδες, που αναφέρονται και προσδιορίζονται στο νοµοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση του Προγράµµατος ΕΣΠΑ 2021-2027.
Άρθρο 6
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού
και Συντονισµού Χρηµατοδότησης
1. Συστήνεται Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού Χρηµατοδότησης, η οποία λειτουργεί εντός της Ειδικής
Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ).
2. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού
και Συντονισµού Χρηµατοδότησης είναι:
α) Ο κεντρικός σχεδιασµός και ο προγραµµατισµός των πολιτικών ΔΑΜ, στο πλαίσιο της κατάρτισης και υλοποίησης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), του σχεδιασµού
του Προγράµµατος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ),
εντός του ΕΣΠΑ 2021-2027.
β) Ο σχεδιασµός και η αναθεώρηση των υποκείµενων Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).
γ) Ο συντονισµός της αξιοποίησης όλων των διαθέσιµων για
τον σκοπό αυτόν εθνικών ή ευρωπαϊκών πηγών χρηµατοδότησης.
δ) Η συνεργασία µε τη Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, τις υπηρεσίες και τους εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου, καθώς
και τους κατά περίπτωση κοινωνικούς εταίρους, για τον σχεδιασµό και την εξειδίκευση των σχετικών πολιτικών, την αποτύπωση
και ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη του σχετικού
Σχεδίου για τη ΔΑΜ, υπό την προοπτική υλοποίησης Δράσεων
µέσω Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2021-2027
και άλλων προγραµµάτων.
ε) Η υποστήριξη των λοιπών υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην παρακολούθηση και αναθεώρηση
του σχετικού Σχεδίου για τη ΔΑΜ.
στ) Η παρακολούθηση της προόδου και της εξέλιξης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 και άλλων
προγραµµάτων, προκειµένου να εντοπίσει και να εξασφαλίσει τη
χρηµατοδότηση δράσεων που σχετίζονται µε τους τοµείς πολιτικής της ΔΑΜ.
ζ) Η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στους
τοµείς πολιτικής της ΔΑΜ σε σχέση µε το ΕΣΠΑ 2021-2027,
καθώς και το σχετικό εθνικό και ενωσιακό νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής σε τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των εθνικών αρχών
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά µε θέµατα εφαρµογής
του ΣΔΑΜ, της ενηµέρωσης των λοιπών οργανικών µονάδων,
όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο και της συνεργασίας µε τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης για την τήρηση των σχετικών
αρχείων.
η) Η διατύπωση προτάσεων και η συµµετοχή στην εξειδίκευση
των αξόνων προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή των κατηγοριών Δράσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2021-2027 που αντιστοιχούν
στους τοµείς πολιτικής του ΔΑΜ, καθώς και στην τροποποίηση
ή αναθεώρηση αυτών.
θ) Η διατύπωση προτάσεων και η συµµετοχή στη διαµόρφωση
του περιεχοµένου των προσκλήσεων για δράσεις που εµπίπτουν
στις πολιτικές του Υπουργείου για τη ΔΑΜ, προκειµένου να δηµοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή, συµπεριλαµβανοµένης και της παρακολούθησης των αποτελεσµάτων
υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων.
ι) Η παρακολούθηση της συνολικής προόδου των συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων του ΣΔΑΜ, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές για την υιοθέτηση µέτρων
αντιµετώπισης προβληµάτων, όπου απαιτείται, της προόδου επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών, που συµβάλλουν στους
στόχους του αντίστοιχου ΕΠ και η σύνταξη περιοδικών εκθέσεων
προόδου, στις οποίες περιλαµβάνονται και µέτρα αντιµετώπισης
τυχόν προβληµάτων.
κ) Η υποστήριξη των λοιπών υπηρεσιών και των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά
τον σχεδιασµό πράξεων ή δράσεων που εναρµονίζονται µε το

ΣΔΑΜ, σε σχέση µε το ΕΣΠΑ 2021-2027, συµπεριλαµβανοµένου
του σχεδιασµού και της εισήγησης των προδιαγραφών, των
απαιτήσεων ωρίµανσης και του χρονοδιαγράµµατος ενεργειών
ως προς τις απαιτούµενες προϋποθέσεις υλοποίησης των πράξεων ή δράσεων που προωθούνται προς υλοποίηση στους ανωτέρω τοµείς στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2021-2027.
κα) Ο συντονισµός της επικοινωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας µε
τους τοπικούς φορείς, που εµπλέκονται στην υλοποίηση του
ΣΔΑΜ.
κβ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράµµατος
του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας που συνδέεται µε
τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.
κγ) Η οργάνωση της συνεργασίας της Διαχειριστικής Αρχής
ΕΣΠΑ-ΔΑΜ µε τις λοιπές Διαχειριστικές Αρχές ΕΣΠΑ 2021-2027.
κδ) Η οργάνωση και παρακολούθηση της διαδικασίας χαρακτηρισµού των Έργων ΔΑΜ.
3. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού Χρηµατοδότησης αποτελείται από:
α) το Τµήµα Σχεδιασµού και Στρατηγικής, και
β) το Τµήµα Αξιολόγησης και Υλοποίησης Έργων.
Άρθρο 7
Σύσταση Διεύθυνσης
Διοικητικής Υποστήριξης
1. Συστήνεται Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία
λειτουργεί εντός της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης (ΔΑΜ).
2. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης
είναι:
α) ο σχεδιασµός των απαραίτητων διαδικασιών για τη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, πλην της Διαχειριστικής Αρχής
ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, και
β) η τεχνολογική και ψηφιακή υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.
3. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης αποτελείται από τα
ακόλουθα Τµήµατα:
α) το Τµήµα Οργάνωσης και Ψηφιακής Υποστήριξης και
β) το Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού.
Άρθρο 8
Σύσταση Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης
Το Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης, το οποίο υπάγεται απευθείας
στον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Τη νοµική υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ για τη
διαχείριση των νοµικών ζητηµάτων που ανακύπτουν κατά την
εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της,
β) τη µελέτη των βέλτιστων νοµοθετικών πρακτικών διεθνώς,
για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων που ανακύπτουν από την
απεξάρτηση Περιφερειών, ή και τοµέων από βιοµηχανικές διεργασίες έντασης εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τη
χρήση λιγνίτη,
γ) την εισήγηση νοµικών ρυθµίσεων και τη νοµική διαχείριση
ζητηµάτων όσον αφορά τις προς αποκατάσταση και αξιοποίηση
εκτάσεις.
Άρθρο 9
Διοικητής Υπηρεσίας Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης
1. Στην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
(ΔΑΜ) προΐσταται Διοικητής, ο οποίος διορίζεται µε κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ
Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ είναι πρόσωπο
υψηλής επιστηµονικής συγκρότησης και επαγγελµατικής εµπειρίας σε τοµείς σχετικούς µε τις αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ. Η θητεία του Διοικητή είναι τριετής, δύναται να
ανανεωθεί µε όµοια απόφαση, άπαξ, για ίσο χρονικό διάστηµα
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και δύναται να λήγει οποτεδήποτε µε κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ Υπουργού, η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς
να γεννάται αξίωση αποζηµίωσης εκ µέρους του Διοικητή.
2. Για τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ εφαρµόζονται
αναλογικά τα άρθρα 41, 43 και 44 και το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους
Δ’ του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3. Ο Διοικητής ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που προβλέπονται
στο πλαίσιο λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, όπως
αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3.
4. Ο Διοικητής λαµβάνει τις αποδοχές του Γενικού
Γραµµατέα που ορίζονται στο άρθρο 41 του ν. 4622/2019. Ο Διοικητής µε την ανάληψη των καθηκόντων του, υπογράφει συµβόλαιο απόδοσης µε τον αρµόδιο για θέµατα ΔΑΜ Υπουργό, το
οποίο καθορίζει ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και στο
οποίο προβλέπεται πρόσθετη ετήσια ειδική ανταµοιβή (bonus)
του Διοικητή σε περίπτωση επίτευξης των εν λόγω στόχων. Το
σύνολο των αποδοχών και της ειδικής ανταµοιβής δεν δύναται
να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανωτάτου ορίου
της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του
ν. 4354/2015
(Α’176).
5. Ο Διοικητής δύναται να συστήνει οµάδες εργασίας, οι
οποίες θα τον συνεπικουρούν στην άσκηση των αρµοδιοτήτων
του, µε εκπροσώπους από τις Περιφέρειες των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), που συνοδεύουν το Πρόγραµµα ΕΣΠΑ - ΔΑΜ 2021-2027.
Άρθρο 10
Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας
1. Συστήνεται Γραφείο Διοικητή, το οποίο υποστηρίζει τον Διοικητή στην άσκηση των καθηκόντων του και υπάγεται απευθείας
σε αυτόν.
2. Το Γραφείο Διοικητή διέπεται, σε ό,τι αφορά την οργάνωση,
τις αρµοδιότητες, τη λειτουργία και τη στελέχωσή του, από τα
άρθρα 45 έως 48 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), µε την επιφύλαξη
όσων προβλέπονται στον παρόντα.
3. Το Γραφείο Διοικητή στελεχώνεται µε αποφάσεις του Διοικητή, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Στο Γραφείο Διοικητή συστήνονται συνολικά οκτώ (8) θέσεις
συνεργατών, εκ των οποίων έως τρεις (3) δύνανται να καταλαµβάνονται από µετακλητούς συνεργάτες.
5. Στο Γραφείο του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας συστήνεται θέση Διευθυντή, η οποία συµπεριλαµβάνεται στις θέσεις της
παρ. 4.
6. Στο Γραφείο του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας συστήνεται Αυτοτελές Τµήµα Παρατηρητηρίου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Διοικητή µε αρµοδιότητα την παρακολούθηση της
επίτευξης των στόχων και του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης
των στόχων και προτάσεων του ΣΔΑΜ. Στις Περιφέρειες των
Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), που συνοδεύουν το Πρόγραµµα ΕΣΠΑ - ΔΑΜ 2021-2027 συστήνονται Παραρτήµατα του Παρατηρητηρίου.
Άρθρο 11
Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
1. Στην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
(ΔΑΜ), πλην της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, συστήνονται
είκοσι (20) θέσεις προσωπικού οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
α) δώδεκα (12) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των οποίων:
αα) Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ διοικητικού - οικονοµικού,
αβ) τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ µηχανικών,
αγ) δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ γεωτεχνικών, και
αδ) δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ πληροφορικής,
β) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(ΤΕ), εκ των οποίων:
βα) Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ διοικητικού-οικονοµικού, και
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ββ) µια (1) θέση του κλάδου ΤΕ πληροφορικής,
γ) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(ΔΕ) του κλάδου διοικητικών γραµµατέων,
δ) δύο (2) θέσεις δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής.
Τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα για την κάλυψη των θέσεων
της παρ. 1 είναι τα προβλεπόµενα στο π.δ. 50/2001 (Α’ 39).
2. Η στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ δύναται
να πραγµατοποιηθεί µέσω αποσπάσεων είκοσι (20) υπαλλήλων
που απασχολούνται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Νόµων (ΜΟΔ
Α.Ε.), καθώς και σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Ο
αριθµός των αποσπασµένων υπαλλήλων δύναται να τροποποιείται µε κοινή απόφαση του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ Υπουργού
και του Υπουργού Εσωτερικών. Για τις αποσπάσεις ακολουθείται
η διαδικασία της παρ. 3. Ειδικά για την περίπτωση απόσπασης
υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθµού απαιτείται σύµφωνη γνώµη δηµάρχου ή περιφερειάρχη, αντίστοιχα.
3. α) Οι θέσεις προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, µε
εξαίρεση τις θέσεις δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής, καλύπτονται τουλάχιστον κατά το ήµισυ µε αποσπάσεις προσωπικού, το οποίο απασχολείται ως µόνιµο προσωπικό ή µε σχέση
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η απόσπαση του προσωπικού διενεργείται
µε απόφαση του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ Υπουργού κατόπιν
αίτησης των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων, ύστερα από δηµόσια
πρόσκληση, που εκδίδει ο αρµόδιος για θέµατα ΔΑΜ Υπουργός,
κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας,
χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων
υπηρεσιακών συµβουλίων του φορέα προέλευσης. Σε περίπτωση
απόσπασης υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθµού απαιτείται σύµφωνη γνώµη Δηµάρχου ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα. Οι ενδιαφερόµενοι/υποψήφιοι αξιολογούνται από τον Διοικητή της
Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, ο οποίος εισηγείται σχετικά στον αρµόδιο για θέµατα ΔΑΜ Υπουργό. Η απόσπαση πραγµατοποιείται
για τρία (3) έτη µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της απόσπασης για µία (1) φορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, σύµφωνης γνώµης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ και
έκδοσης σχετικής απόφασης του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ
Υπουργού. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων λογίζεται
ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.
β) Η κάλυψη των θέσεων της παρ. 1 δύναται να πραγµατοποιηθεί και µε προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως τριών (3) ετών,
που δύναται να παραταθεί άπαξ για ίσο χρονικό διάστηµα, καθώς
και µε σχέση έµµισθης εντολής. Η πρόσληψη για την πλήρωση
των θέσεων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
πραγµατοποιείται, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1
του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Α’ 280) µε την έκδοση σχετικής προκήρυξης ύστερα
από έλεγχο του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ), από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, µετά από εισήγηση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ. Η συνολική διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένης και
της αξιολόγησης των αιτήσεων, διενεργείται από την Ειδική Υπηρεσία, επιφυλασσοµένης της αρµοδιότητας του ΑΣΕΠ για τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας της προκήρυξης και του κατ’
ένσταση ελέγχου των προσωρινών πινάκων κατάταξης. Η πρόσληψη µε σχέση έµµισθης εντολής πραγµατοποιείται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208).
γ) Η λήξη της σύµβασης πρόσληψης ή της απόσπασης του
προσωπικού της παρ. 1 µπορεί να γίνει οποτεδήποτε µε µόνη
πράξη του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογηµένης εισήγησης του Διοικητή.
δ) Για το προσωπικό της παρούσας εφαρµόζεται αναλογικά το
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άρθρο 48 του ν. 4795/2021 (Α’ 62).
4. Ως διευθυντές και προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων
της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ ορίζονται µέλη του προσωπικού της
µε οποιαδήποτε µορφή απασχόλησης και τοποθετούνται µε απόφαση του αρµοδίου για θέµατα ΔΑΜ Υπουργού, µετά από εισήγηση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.
5. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας συµπεριλαµβανοµένης της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, υπάγεται στο Πειθαρχικό και Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
Άρθρο 12
Στελέχωση υπηρεσιών για την παρακολούθηση
της υλοποίησης των έργων
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
1. Για την αντιµετώπιση των αυξηµένων αναγκών των µονάδων
της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εξαιρουµένης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), που έχουν επιφορτιστεί µε την
παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που χαρακτηρίζονται ως έργα ΔΑΜ, σύµφωνα µε το άρθρο 14, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να προσλαµβάνει προσωπικό µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που δεν δύναται να υπερβαίνει τα είκοσι (20) άτοµα, κατόπιν έγκρισης της
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Α’ 280) και έκδοσης σχετικής προκήρυξης ύστερα από έλεγχο του ΑΣΕΠ, από το αρµόδιο όργανο
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µετά από εισήγηση
του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ. Η συνολική διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένης και της αξιολόγησης των αιτήσεων,
διενεργείται από την Ειδική Υπηρεσία, επιφυλασσοµένης της αρµοδιότητας του ΑΣΕΠ για τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας
της προκήρυξης και του κατ’ ένσταση ελέγχου των προσωρινών
πινάκων κατάταξης. Οι µονάδες της κεντρικής υπηρεσίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που υπάγονται στο
πεδίο εφαρµογής της παρούσας καθορίζονται µε διαπιστωτική
πράξη του αρµόδιου για τα θέµατα ΔΑΜ Υπουργού. Το προσωπικό της παρούσας δύναται να τοποθετείται στις µονάδες της
κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων µε απόφαση του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ Υπουργού. Με
όµοια απόφαση το ως άνω προσωπικό δύναται να µετακινείται
σε υπηρεσία διαφορετική από εκείνη στην οποία τοποθετήθηκε
αρχικά, µεταξύ αυτών που καθορίζονται µε τη διαπιστωτική
πράξη του τρίτου εδαφίου, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη για
την εκτέλεση των έργων ΔΑΜ.
2. Η διάρκεια των συµβάσεων της παρ. 1 ορίζεται σε δώδεκα
(12) µήνες και δύναται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται έως το
τέλος του προγράµµατος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόµενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής
τους ως συµβάσεων αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).
3. Το αντικείµενο της σύµβασης του προσωπικού της παρ. 1
αφορά στην παρακολούθηση υλοποίησης και εκτέλεσης των
έργων που έχουν χαρακτηρισθεί ως έργα ΔΑΜ. Για το ως άνω
προσωπικό εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 48 του ν.
4795/2021 (Α’ 62).
4. Για την άµεση αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών των
υπηρεσιών, που έχουν επιφορτιστεί µε την υλοποίηση των έργων
ΔΑΜ δύνανται να αποσπώνται µόνιµοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δηµοσίου τοµέα και του
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο
14 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143). Κατά την πρώτη εφαρµογή
του παρόντος, οι αποσπάσεις διενεργούνται µε απόφαση του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ Υπουργού, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο ίδιος, µετά από σχετική
εισήγηση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, χωρίς να
απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων υπηρεσιακών συµβουλίων του φορέα προέλευσης. Σε περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθµού απαιτείται η σύµφωνη
γνώµη του Δηµάρχου ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα. Η χρονική

διάρκεια των αποσπάσεων ορίζεται σε τρία (3) έτη, µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της απόσπασης για µία φορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, σύµφωνης γνώµης του Διοικητή και
έκδοσης σχετικής απόφασης του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ
Υπουργού. Για το χρονικό διάστηµα της απόσπασης οι υπάλληλοι διατηρούν το σύνολο των τακτικών αποδοχών της οργανικής
τους θέσης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής τους και η δαπάνη µισθοδοσίας και επιπλέον αµοιβών
βαρύνει την Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ. Ο χρόνος υπηρεσίας των
αποσπασµένων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. Με απόφαση του αρµόδιου για
θέµατα ΔΑΜ Υπουργού, διακόπτεται η απόσπαση υπαλλήλου
πριν από τη λήξη της, για υπηρεσιακούς λόγους ή µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του υπαλλήλου, κατόπιν συνεκτίµησης των
υπηρεσιακών αναγκών.
Άρθρο 13
Δαπάνες λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας βαρύνουν
τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται, κάθε έτος, σε ιδιαίτερο φορέα και µε ιδιαίτερους κωδικούς
στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2. Αρµόδια για τη διαχείριση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, την έκδοση αποφάσεων δέσµευσης του προϋπολογισµού
και την εκκαθάριση και πληρωµή δαπανών, συµπεριλαµβανοµένης της µισθοδοσίας του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας,
είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Στην Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ ανήκουν η διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία των κτιρίων, εγκαταστάσεων, επίπλων και
κάθε άλλου εξοπλισµού τους, των µηχανηµάτων και του αναλώσιµου ή µη υλικού που διατίθενται για τις ανάγκες των υπηρεσιών
της. Η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ δύναται να προβεί, διά του αρµοδίου για τα θέµατα ΔΑΜ Υπουργού, στη σύναψη σύµβασης µίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών της αναγκών,
κατόπιν δηµοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση δηµόσιων υπηρεσιών.
4. Η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ δύναται να συνάπτει συµβάσεις για
την υλοποίηση έργων τεχνικής βοήθειας και παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίµανση, δηµοπράτηση και παρακολούθηση έργων ΔΑΜ µε διεθνείς οργανισµούς. Στο πλαίσιο
αυτό, η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ είναι αρµόδια για την παρακολούθηση της σχετικής σύµβασης και οι επιµέρους πράξεις για την
εκτέλεση αυτής διενεργούνται από τον αρµόδιο για θέµατα ΔΑΜ
Υπουργό.
5. Η λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ επικουρείται από
τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού
και τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Άρθρο 14
Χαρακτηρισµός Έργων Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης και Μισθώσεις Δηµοσίων Ακινήτων
1. Με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 16 συστήνονται
Επιτροπές Αξιολόγησης Έργων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Επιτροπές Αξιολόγησης Έργων ΔΑΜ), µε αρµοδιότητα την
αξιολόγηση έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων, κατόπιν αίτησης των φορέων τους, την αξιολόγηση των αιτηµάτων
µίσθωσης δηµοσίων ακινήτων, ακινήτων που ανήκουν στην εταιρεία ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. του άρθρου 15 και ακινήτων Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και τη σχετική εισήγηση προς
τον αρµόδιο για θέµατα ΔΑΜ Υπουργό.
Στις Επιτροπές του πρώτου εδαφίου συµµετέχει υποχρεωτικά
ένας (1) εκπρόσωπος κάθε Περιφέρειας των Εδαφικών Σχεδίων
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), ο οποίος ορίζεται µε
απόφαση του αρµόδιου Περιφερειάρχη.
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2. Με την απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 16 χαρακτηρίζονται
ως Έργα ΔΑΜ έργα, επενδύσεις και αναπτυξιακά σχέδια, τα
οποία υλοποιούνται εντός των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΔΙΜ που συνοδεύουν το Πρόγραµµα
ΕΣΠΑ - ΔΑΜ 2021-2027 και τα οποία παρουσιάζουν συµβατότητα
µε τους στόχους της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, όπως
αυτοί αποτυπώνονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 1056/2021, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου
2021, για τη θέσπιση του Ταµείου Δίκαιης Μετάβασης (L 231),
και στα ΕΣΔΙΜ.
3. Έργα, επενδύσεις και αναπτυξιακά σχέδια, τα οποία υλοποιούνται:
α) εντός των πυρήνων Ζ.ΑΠ. της παρ. 1 του άρθρου 155 του
ν. 4759/2020 (Α’ 245), και
β) εκτός των ως άνω πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης
(Ζ.ΑΠ.), αλλά εντός των περιοχών, οι οποίες καλύπτουν τα ΕΣΔΙΜ
και έχουν προϋπολογισµό άνω των
πέντε εκατοµµυρίων
(5.000.000) ευρώ, λαµβάνουν το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων το οποίο προβλέπεται στο
άρθρο 9 του
ν. 4864/2021 (Α’ 237), εξαιρουµένης
της χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης σταθµών παραγωγής και σταθµών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον
αρµόδιο διαχειριστή.
4. Οι φορείς επενδύσεων που χαρακτηρίστηκαν ως Έργα
ΔΑΜ, βάσει της παρ. 2, δύνανται µε την κατάθεση της αίτησης
της παρ. 1 να αιτούνται τη µίσθωση δηµοσίων ακινήτων, ακινήτων
που ανήκουν στην εταιρεία ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. του άρθρου 15 και
ακινήτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) επί των
οποίων θα υλοποιηθεί το επενδυτικό τους σχέδιο. Οι Επιτροπές
Αξιολόγησης Έργων ΔΑΜ, πέραν του χαρακτηρισµού των επενδυτικών σχεδίων, αξιολογούν τα αιτήµατα µίσθωσης των δηµοσίων ακινήτων και εισηγούνται επί αυτών στον αρµόδιο για
θέµατα ΔΑΜ Υπουργό ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση. Σε
περίπτωση ακινήτων Ο.Τ.Α., τα αιτήµατα µίσθωσης επί αυτών
αξιολογούνται από τις Επιτροπές Αξιολόγησης Έργων ΔΑΜ, οι
οποίες εισηγούνται στο κατά περίπτωση αρµόδιο αποφαινόµενο
όργανο, το οποίο λαµβάνει τη σχετική απόφαση µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του. Για την εφαρµογή της παρούσας λαµβάνονται υπόψη προκαθορισµένες τιµές
µίσθωσης, κατά παρέκκλιση του π.δ. 715/1979 (Α’ 212), του άρθρου 192 του ν. 3463/2006
(Α’ 114), καθώς και του άρθρου 1
του άρθρου 1 του π.δ. 242/1996. Οι προκαθορισµένες τιµές µίσθωσης των δηµοσίων ακινήτων ορίζονται κατόπιν σχετικής εκτίµησης, που πραγµατοποιείται από τρεις (3) ανεξάρτητους
πιστοποιηµένους εκτιµητές εγγεγραµµένους στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών του Υπουργείου Οικονοµικών, βάσει των
γενικώς αποδεκτών δεικτών και προτύπων αποτίµησης της αγοράς.
Άρθρο 15
Σύσταση Εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.»
1. Συστήνεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) µε
τη µορφή της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Ελληνική
Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε. (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ.)»
και διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» (Εταιρεία). Για τις σχέσεις
της Εταιρείας µε την αλλοδαπή χρησιµοποιείται η ίδια επωνυµία
σε πιστή µετάφραση στην αγγλική γλώσσα.
2. Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος,
εποπτεύεται από τον αρµόδιο για θέµατα Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης Υπουργό και διέπεται από τις ρυθµίσεις του παρόντος, όπως εκάστοτε ισχύουν, και συµπληρωµατικά από τον ν.
4548/2018 (Α’ 104). Η Εταιρεία ανήκει στους οργανισµούς και
επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και εφαρµόζονται
ως προς αυτή οι διατάξεις που διέπουν τους φορείς που έχουν
ταξινοµηθεί ως φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικώς οι διατάξεις
που αναφέρονται σε δηµόσιες επιχειρήσεις υπό την έννοια του
ν. 3429/2005 (Α’ 314) ή σε οργανισµούς δηµοσίου δικαίου υπό
την έννοια του ν. 4412/2016
(Α’ 147) δεν εφαρµόζονται
στην Εταιρεία µε εξαίρεση των όσων ορίζονται ρητά στον παρόντα νόµο.
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3. Ο Διευθύνων Σύµβουλος και ο Εντεταλµένος Σύµβουλος της
εταιρείας ορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ
Υπουργού και λαµβάνουν τις αποδοχές του Γενικού Γραµµατέα
που ορίζονται στο άρθρο 41 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Ο Διευθύνων Σύµβουλος και ο Εντεταλµένος Σύµβουλος µε την ανάληψη των καθηκόντων τους, υπογράφουν συµβόλαιο απόδοσης
µε τον αρµόδιο για θέµατα ΔΑΜ Υπουργό, το οποίο καθορίζει
ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και στο οποίο προβλέπεται
πρόσθετη ετήσια ειδική ανταµοιβή (bonus) του Διευθύνοντα Συµβούλου και του Εντεταλµένου Συµβούλου σε περίπτωση επίτευξης των εν λόγω στόχων. Το σύνολο των αποδοχών και της
ειδικής ανταµοιβής της παρούσας δεν δύναται να υπερβαίνει το
ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανωτάτου ορίου της περ. α’ της
παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’176) κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
4. Όλες οι εργασίες που εκτελούνται από την Εταιρεία έχουν
άµεση προτεραιότητα έναντι οποιωνδήποτε άλλων εργασιών που
εκτελούνται από δηµόσιες επιχειρήσεις ή οργανισµούς, όπως
Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ), Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), Δηµόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ).
5. Όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες και οργανισµοί του Δηµοσίου
και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να παρέχουν
κατά προτεραιότητα στην Εταιρεία κάθε αναγκαία συνδροµή,
πληροφορία και διευκόλυνση για την πραγµατοποίηση του σκοπού της.
6. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας και τρίτων υπάγεται
αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Η
Εταιρεία ενάγεται µόνο στα δικαστήρια αυτά ακόµη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες.
7. Το καταστατικό της Εταιρείας έχει ως εξής:
«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α) Η διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης των περιοχών
δίκαιης αναπτυξιακής µετάβασης, στις οποίες εφαρµόζονται το
Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), το Πρόγραµµα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) και τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) που συνοδεύουν το
Πρόγραµµα ΕΣΠΑ-ΔΑΜ 2021-2027, όπως αυτά προσδιορίζονται
στο άρθρο 2 της υπ. αριθµ. 37/37.9.2021 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου (Α’ 173), και τα οποία προβλέπονται στην πρόταση
Κανονισµού για τη θέσπιση του Ταµείου Δίκαιης Μετάβασης, η
αναβάθµιση και αξιοποίηση των εδαφών, τα οποία περιλαµβάνονται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 155 του
ν. 4759/2020 (Α’ 245)
και είτε ανήκουν στο Δηµόσιο, είτε θα περιέλθουν σε αυτό από
τη ΔΕΗ Α.Ε. ή από τρίτους, ο ανασχεδιασµός των επιχειρηµατικών προοπτικών ανάπτυξής τους, η προσέλκυση, υποστήριξη και
προώθηση επενδύσεων και επενδυτικών συνεργασιών, η εκτέλεση και διαχείριση έργων υποδοµής και ανάπτυξης στις περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής µετάβασης, καθώς και η παροχή κάθε
υποστηρικτικής υπηρεσίας για τη διευκόλυνση αναπτυξιακών,
επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχεδίων και η στήριξη της εν
γένει επιχειρηµατικότητας στις περιοχές αυτές,
β) η συνδροµή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης του άρθρου 2,
γ) η ωρίµανση, ανάθεση και παρακολούθηση έργων, τα οποία
υλοποιούνται στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
είτε ως έργο είτε ως παραχώρηση είτε υπό τη µορφή Συµπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ) βάσει του ν.
3389/2005 (Α’ 232),
δ) η παροχή συνολικής και διαρκούς εξατοµικευµένης υποστήριξης (end-to-end services) µε την παροχή σχετικών συµβουλευτικών υπηρεσιών σε υποψηφίους φορείς επενδυτικών σχεδίων
τα οποία υλοποιούνται εντός των εδαφών της περ. α’,
ε) η λειτουργία ως Βασικός Τελικός Δικαιούχος του Προγράµ-
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µατος ΕΣΠΑ - ΔΑΜ 2021-2027,
στ) η λειτουργία ως επισπεύδων φορέας για τη σύνταξη των
Ειδικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.), καθώς και ως αναθέτουσα αρχή, ως προς τις σχετικές µελέτες, και
ζ) η διαχείριση και εκµετάλλευση των ακινήτων και η προσέλκυση επενδυτών.
2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία προβαίνει σε
κάθε σχετική ενέργεια και ιδίως:
α) Αναλαµβάνει την ιδιοκτησία των εδαφών εντός των Ζ.ΑΠ.
και συντονίζει τη διαδικασία αναβάθµισης των εδαφών αυτών
µέσω της προγραµµατικής σύµβασης της παρ. 3 του άρθρου 155
του ν. 4759/2020.
β) Αναλαµβάνει ή υποστηρίζει τον σχεδιασµό, την εκτέλεση και
διαχείριση έργων υποδοµής στις περιοχές του ΣΔΑΜ και τη διάθεση αυτών για την ανάπτυξη νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων
µε ενιαίες και ταχείες διαδικασίες αδειοδότησης.
γ) Αναλαµβάνει την προσέλκυση, αξιολόγηση, υποστήριξη και
επιτάχυνση επενδυτικών προτάσεων και σχεδίων που θα ενταχθούν σε αναπτυξιακούς νόµους.
δ) Ενθαρρύνει επενδυτικές πρωτοβουλίες σε συγκεκριµένους
παραγωγικούς τοµείς, αξιοποιώντας συνεργασίες µε δηµόσιους
φορείς και συµπράξεις µέσω ΣΔΙΤ.
ε) Υποστηρίζει φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα κατά την
υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του Προγράµµατος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021 -2027.
στ) Μεριµνά για τη διενέργεια κάθε προπαρασκευαστικής πράξης µε σκοπό την ένταξη πράξεων/έργων στο Πρόγραµµα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ή και σε λοιπά προγράµµατα
που χρηµατοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους και
υποστηρίζει τους αρµοδίους φορείς στη διαχείριση και υλοποίηση αυτών, ιδίως την ωρίµανση, την εκτέλεση µελετών, τη λήψη
των απαραίτητων αδειών και τη σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης, καθώς και την ευθύνη της ανάθεσης και της εκτέλεσης
έργων.
ζ) Για την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών, από α) έως στ),
δύναται να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις µε τοπικούς φορείς, αναθέτουσες αρχές και φορείς του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα ή µε νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν χάριν του δηµοσίου συµφέροντος για τον σχεδιασµό και την εκτέλεση των
έργων υποδοµής, αξιολόγησης και προώθησης των επενδύσεων
στις περιοχές ΔΑΜ, καθώς και να συστήνει γνωµοδοτικές επιτροπές µε συµµετοχή εκπροσώπων των περιοχών των ΕΣΔΙΜ που
συνοδεύουν το Πρόγραµµα ΕΣΠΑ - ΔΑΜ 2021-2027.
η) Υποστηρίζει δράσεις επιχειρηµατικής δικτύωσης για τη δηµιουργία συνεργατικών σχηµατισµών µε σκοπό την κοινή εξωστρεφή δραστηριότητα.
θ) Υποστηρίζει τους επενδυτές και τις ελληνικές εξωστρεφείς
επιχειρήσεις στην αξιοποίηση ηµεδαπών και αλλοδαπών αναγνωρισµένων πηγών χρηµατοδότησης ή άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων.
ι) Υλοποιεί συνεργασίες µε αντίστοιχους οργανισµούς του
εξωτερικού, ανταλλάσσει και υιοθετεί καλές πρακτικές.
ια) Δύναται να υποστηρίζει µε µεταφορά τεχνογνωσίας και
άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και υπό ένταξη
κράτη, µέσω της επιχειρησιακής της σύνδεσης και συνεργασίας
µε διεθνείς φορείς ή της συµµετοχής της σε εθνικά, διµερή ή διεθνή δίκτυα.
ιβ) Μπορεί να αναλάβει δραστηριότητες «Εταιρείας Ανάπτυξης
Επιχειρηµατικού Πάρκου» (ΕΑΝΕΠ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στον ν. 3982/2011 (Α’ 143).
ιγ) Δύναται να συστήνει θυγατρικές εταιρείες και εταιρείες ειδικού σκοπού.
ιδ) Μπορεί να συµµετέχει σε διαγωνιστικές διαδικασίες, όπου
αυτό απαιτείται, καθώς και στην υλοποίηση δράσεων, έργων και
προγραµµάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο χρηµατοδοτούµενων από εθνικούς, ενωσιακούς ή διεθνείς πόρους,
που στοχεύουν στη µετάβαση σε µία κλιµατικά ουδέτερη και κυκλική οικονοµία, και γενικότερα σε δράσεις που σχετίζονται µε
τους σκοπούς της.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ιε) Υλοποιεί συνεργασίες µε αντίστοιχους οργανισµούς του
εξωτερικού και µεριµνά για την αξιοποίηση των ενωσιακών και
διεθνών πόρων, ανταλλάσσει και υιοθετεί καλές πρακτικές.
ιστ) Δύναται να αναθέτει σε εξειδικευµένους συµβούλους
έργα και υπηρεσίες για την προώθηση των σκοπών της και την
εκτέλεση του εταιρικού της σκοπού.
ιζ) Δύναται να συνάπτει συµβάσεις για την υλοποίηση έργων
τεχνικής βοήθειας και παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών για
την ωρίµανση, δηµοπράτηση και παρακολούθηση έργων ΔΑΜ µε
διεθνείς οργανισµούς. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία είναι αρµόδια για την παρακολούθηση της σχετικής σύµβασης και οι επιµέρους πράξεις για την εκτέλεση αυτής διενεργούνται από τη
Διοίκηση αυτής, το οποίο είναι το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο
σύµφωνα µε το άρθρο 119 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
ιη) Στο πλαίσιο των καταστατικών της σκοπών, δύναται να
διοργανώνει επιχειρηµατικές αποστολές στο εξωτερικό, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές.
3. Περαιτέρω για την εκπλήρωση των σκοπών της η Εταιρεία
µπορεί: α) να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, µε όµοιους, ή παρεµφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς, β) να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε τρόπο, γ) να αντιπροσωπεύει
οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή, ή αλλοδαπή, µε όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς, δ) να συνάπτει συµβάσεις προς εξεύρεση
οικονοµικών πόρων, να αναθέτει σε τρίτους οποιοδήποτε έργο
ή προµήθεια εξοπλισµού, να εποπτεύει και να συντονίζει τις απαιτούµενες εργασίες και εν γένει να προβαίνει σε οποιαδήποτε εργασία προς πραγµάτωση του ως άνω σκοπού της, και ε) να
εκπονεί για λογαριασµό τρίτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
αντί αµοιβής, µελέτες οποιουδήποτε τύπου και σταδίου, µελέτες
οργάνωσης και διαχείρισης, επίβλεψη, ερευνητικά προγράµµατα, καθώς και να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης αντίστοιχων έργων σε τρίτους.
4. Η Εταιρεία υλοποιεί κάθε άλλο έργο στο πλαίσιο του σκοπού της, για το οποίο αποφασίζει το Διοικητικό της Συµβούλιο, ή
της αναθέτει ο εποπτεύων Υπουργός, ή άλλοι φορείς του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα, ή φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 2
Διάρκεια - Έδρα
1. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι είκοσι (20) έτη από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Έδρα της Εταιρείας είναι η Αθήνα. Είναι δυνατή η ίδρυση
παραρτηµάτων, υποκαταστηµάτων και γραφείων της στις περιοχές ΔΑΜ και στο εξωτερικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο 3
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές
1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι δύο εκατοµµύρια
(2.000.000) ευρώ, αποτελείται από εκατό (100) µετοχές, ονοµαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ εκάστη και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δηµόσιο. Για κάθε άλλη αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εφαρµόζεται ο ν.
4548/2018 (Α’ 104). Το Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από εκπρόσωπο του εποπτεύοντος την Εταιρεία
Υπουργού.
2. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ονοµαστικές.
3. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καταβάλλεται
άπαξ εντός τεσσάρων (4) µηνών από της δηµοσιεύσεως στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος καταστατικού.
4. Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του
Υπουργού Οικονοµικών δύναται να αποφασίζεται η σε συντοµότερο χρόνο κάλυψη από το Δηµόσιο, του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οποιαδήποτε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή αυτής, εγγραφοµένων των αντίστοιχων πιστώσεων
στους σχετικούς προϋπολογισµούς.
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Άρθρο 4
Έσοδα
1. Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, από επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, από προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους ενωσιακούς πόρους στο πλαίσιο του σκοπού της ή αντιστοίχως πόρους διεθνών οργανισµών,
από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, από την εκµετάλλευση
της περιουσίας της, από ανταποδοτικές εισφορές, τέλη, αµοιβές
ή διαχειριστικές αµοιβές για τις υπηρεσίες που προσφέρει, από
την εκµίσθωση ή παραχώρηση χώρων ή εγκαταστάσεων και από
οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή κατά την άσκηση δραστηριότητας εντός του πεδίου των σκοπών της.
2. Η Εταιρεία δύναται να αποδέχεται και να προβαίνει σε χορηγίες σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο της αποστολής της και για την επιτυχή εκπλήρωση του σκοπού και των
στόχων της.
Άρθρο 5
Διαχείριση
1. Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος.
2. Ο προϋπολογισµός και ο απολογισµός εγκρίνονται από το
Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατή η
ανακατανοµή των κονδυλίων του προϋπολογισµού. Για την αύξηση του προϋπολογισµού απαιτείται έγκριση του συνολικού
προϋπολογισµού.
4. Η διαδικασία διενέργειας των δαπανών, η οργάνωση και η
λειτουργία των οικονοµικών υπηρεσιών και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οικονοµική διαχείριση της Εταιρείας ρυθµίζονται µε
κανονισµούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό της Συµβούλιο.
Άρθρο 6
Οικονοµικός έλεγχος
Η οικονοµική διαχείριση της Εταιρείας υπόκειται σε ετήσιο
έλεγχο από νόµιµους ελεγκτές, οι οποίοι υποβάλλουν την έκθεσή
τους στο Διοικητικό Συµβούλιο και στον εποπτεύοντα Υπουργό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Άρθρο 7
Διοίκηση - Εκπροσώπηση
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι πενταµελές, περιλαµβανοµένου του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου.
2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζονται µε απόφαση
του εποπτεύοντος την Εταιρεία Υπουργού για τετραετή θητεία.
Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επαναδιορισθούν, η συνολική όµως θητεία δεν είναι δυνατόν να υπερβεί τον
χρόνο τριών θητειών. Η θητεία των απερχόµενων µελών του Διοικητικού Συµβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τον ορισµό των νέων.
3. Αν µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου παύσει να µετέχει σε
αυτό λόγω θανάτου, παραίτησης, ανάκλησης ή εξ οιουδήποτε
άλλου λόγου έκπτωσης αυτού, διορίζεται νέο µέλος σε αντικατάστασή του για το υπόλοιπο της θητείας. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει και λειτουργεί νόµιµα, εφόσον τα λοιπά µέλη
αρκούν για τον σχηµατισµό απαρτίας και πάντως για διάστηµα
το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες.
4. Το Διοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών του, µε
απόφαση που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
και αντιπροσωπευόµενων µελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραµµατέα αυτού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται
τα εκτελεστικά και τα µη εκτελεστικά µέλη αυτού.
5. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας όποτε αυτό είναι αναγκαίο και τουλάχιστον µία (1) φορά
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κάθε µήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Το Διοικητικό
Συµβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλον
τόπο είτε στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίασή του παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του
και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης
και στη λήψη αποφάσεων.
6. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή
τον αναπληρωτή του µε έγγραφη πρόσκληση που περιλαµβάνει
τον τόπο, τη µέρα και ώρα, καθώς και τα θέµατα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες µέρες πριν από τη
συνεδρίαση. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η συνεδρίαση
µπορεί να πραγµατοποιείται αυθηµερόν µετά από πρόσκληση
που κοινοποιείται στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µε κάθε
πρόσφορο τρόπο.
7. Στην πρόσκληση αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνον εφόσον παρίστανται όλα τα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
8. Το Διοικητικό Συµβούλιο δύναται να ορίσει τακτή µέρα και
ώρα συνεδρίασης, οπότε παραλείπεται η σύγκληση µε έγγραφη
πρόσκληση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει το Συµβούλιο κάθε φορά που το απαιτεί το
συµφέρον της Εταιρείας ή µετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον δύο (2) µελών του Διοικητικού Συµβουλίου προς αυτόν, ο
οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συµβούλιο
µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή
του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συµβούλιο, µέσα στην παραπάνω προθεσµία ή εκπρόθεσµης σύγκλησής του, επιτρέπεται
στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συµβούλιο, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από
τη λήξη του επταηµέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου. Στην κατά
τα ανωτέρω αίτησή τους, µε ποινή απαραδέκτου, αναφέρονται
µε σαφήνεια και τα θέµατα µε τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συµβούλιο.
9. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει ως προς
τις µη εκτελεστικές του αρµοδιότητες άλλος προς τούτο εξουσιοδοτηµένος σύµβουλος. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε
απαρτία εφόσον παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον µέλη του, µεταξύ των οποίων ο Διευθύνων Σύµβουλος, και αποφασίζει µε
απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σύµβουλος που απουσιάζει για
οποιονδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλον σύµβουλο, που τον διορίζει ο απών µε επιστολή του στο Διοικητικό Συµβούλιο. Σε καµιά όµως περίπτωση
δεν µπορεί ένα µέλος του συµβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συµβούλους. Το έργο του Διοικητικού Συµβουλίου επικουρεί Νοµικός Σύµβουλος, µε αναπληρωτή του τον
Διευθυντή της Νοµικής Υπηρεσίας της Εταιρείας. Οι ως άνω Νοµικός Σύµβουλος και Διευθυντής της Νοµικής Υπηρεσίας ορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου και παρίστανται στις
συνεδριάσεις του, δύναται δε να είναι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή.
10. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα µέλη συµπεριλαµβανοµένου του Γραµµατέα. Αντίγραφο ή απόσπασµα των
πρακτικών του Διοικητικού Συµβουλίου επικυρώνεται από τον
Πρόεδρο ή τον νόµιµο αναπληρωτή του ή τον Γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου. Κανένας σύµβουλος δεν µπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδριάσεως στην οποία ήταν
παρών, έχει όµως το δικαίωµα να απαιτήσει την καταχώριση της
γνώµης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη µε τη
ληφθείσα απόφαση.
11. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού ή της Γενικής
Συνέλευσης, µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου,
µπορεί να ανατεθεί σε ένα οποιοδήποτε µέλος του, εκτός του
Προέδρου, η άσκηση εκτελεστικών αρµοδιοτήτων (Εντεταλµένος
Σύµβουλος) και να εξειδικεύονται οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες που του ανατίθενται. Με όµοια απόφαση µπορεί να ανατίθεται η άσκηση όλων ή µερικών από τα δικαιώµατα και τις εξουσίες
του Διοικητικού Συµβουλίου, που σχετίζονται µε τη διοίκηση, δια-
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χείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα
φυσικά, ή νοµικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά
είναι ή δεν είναι µέλη του.
12. Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα και απέναντι σε κάθε αρχή ή νοµικό ή φυσικό πρόσωπο από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, τον Εντεταλµένο Σύµβουλο
κατά το µέτρο των αρµοδιοτήτων του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηµένο για τη συγκεκριµένη περίπτωση πρόσωπο. Στο πλαίσιο
του νόµου και του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό
Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας
σε ένα ή περισσότερα µέλη του, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή
άλλα εκτός Εταιρείας τρίτα πρόσωπα, παρέχοντας σε αυτούς ειδική εξουσιοδότηση. Η Εταιρεία αναλαµβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους, µε την υπογραφή κάτω από την
εταιρική επωνυµία του κατά το προηγούµενο άρθρο εκπροσώπου της. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να παράσχει δικαίωµα
υπογραφής σε Συµβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας, καθορίζοντας το πλαίσιο, τους όρους, την έκταση και τα
χρονικά όρια της εξουσίας τους.
13. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για
κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού
της. Πράξεις του Διοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και αν είναι
εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν την Εταιρεία απέναντι
στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαµβανοµένων υπόψη των περιστάσεων, δεν
µπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών
που αίρουν τη δέσµευση της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη
µόνη η τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισµοί
της εξουσίας του Διοικητικού Συµβουλίου από το καταστατικό ή
από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους
τρίτους ακόµα και αν έχουν υποβληθεί σε δηµοσιότητα.
14. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, οι διευθυντές και οι
ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ’
επάγγελµα, είτε µόνοι είτε σε συνεργασία µε τρίτους, όλους ή
µερικούς από τους επιδιωκόµενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να
εκτελούν εργασίες παρεµφερείς µε τους σκοπούς αυτούς ή να
µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν
τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούµενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η
Εταιρεία έχει δικαίωµα αποζηµίωσης, και ο υπεύθυνος, αν είναι
µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, εκπίπτει µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
15. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται οι αµοιβές των εκτελεστικών µελών του Δ.Σ. και οι αποζηµιώσεις που
καταβάλλονται στα υπόλοιπα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 8
Πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο
Το πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο διορίζεται αµέσως µετά τη
θέση σε ισχύ του παρόντος µε απόφαση του εποπτεύοντος την
Εταιρεία Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Κατά τον αυτόν τρόπο πληρούνται οι θέσεις του
Διοικητικό Συµβουλίου που τυχόν θα κενωθούν για οποιονδήποτε
λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας του πρώτου Διοικητικού Συµβουλίου. Το πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία µέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να
εγκρίνει τις οικονοµικές καταστάσεις της τρίτης εταιρικής χρήσης, εκτός αν η θητεία αυτού τερµατισθεί οποτεδήποτε πριν από
τη λήξη της µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 9
Αρµοδιότητες Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είναι το
ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε
υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δε-

σµεύουν και τους µετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει για:
α. την τροποποίηση του καταστατικού,
β. την αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου,
γ. την εκλογή µελών Διοικητικού Συµβουλίου,
δ. την εκλογή ελεγκτών,
ε. την έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων,
στ. τη διάθεση των ετησίων κερδών,
ζ. τη συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, και
η. τον διορισµό εκκαθαριστών.
3. Στην παρ. 2 δεν υπάγονται οι αποφάσεις εκείνες, οι οποίες,
µε το παρόν Καταστατικό ή µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
λαµβάνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
1. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται πάντα από το
Διοικητικό Συµβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά
στην έδρα της Εταιρείας µία (1) φορά τον χρόνο το αργότερο
έως τη 10η ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα µετά τη λήξη
της εταιρικής χρήσης.
2. Το Διοικητικό Συµβούλιο, όποτε κρίνει αναγκαίο, δύναται να
συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.
3. Η Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και αυτές που θεωρούνται ως τέτοιες, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµεροµηνίας που
έχει οριστεί για τη συνεδρίαση αυτή. Η ηµέρα της δηµοσίευσης
της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης,
καταχωρείται στη µερίδα της στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) και τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση του καταστήµατος
της Εταιρείας.
5. Η Εταιρεία υποχρεούται, όπως υποβάλλει στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση
των µετόχων αυτής, επικυρωµένο αντίγραφο της ηµερήσιας διάταξης µε επεξηγηµατική έκθεση για τα θέµατα που αναγράφονται σ’ αυτήν. Η πρόσκληση των επαναληπτικών γενικών
Συνελεύσεων ανακοινώνεται, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες νωρίτερα.
6. Η Εταιρεία υποχρεούται, όπως µετά από κάθε Γενική Συνέλευση των µετόχων αυτής, υποβάλλει στο Γ.Ε.ΜΗ., εντός είκοσι
(20) ηµερών, επικυρωµένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.
Άρθρο 11
Πρόεδρος - Γραµµατέας Γενικής Συνέλευσης
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει στη Συνέλευση προσωρινά, εκλέγει δε έναν Γραµµατέα µέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος αυτών
που δικαιούνται να µετάσχουν στη Συνέλευση µετόχων και εκλέγει το οριστικό προεδρείο, που αποτελείται από έναν Πρόεδρο
και έναν Γραµµατέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη. Η
εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται µε µυστική ψηφοφορία, εκτός και αν οµόφωνα η Γενική Συνέλευση
προτιµήσει τη χωρίς ψηφοφορία εκλογή του.
Άρθρο 12
Θέµατα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης
1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέµατα που περιλαµβάνει η δηµοσιευµένη ηµερήσια διάταξη. Η ηµερήσια διάταξη καταρτίζεται από το
Διοικητικό Συµβούλιο.
Συζήτηση εκτός από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης δεν
επιτρέπεται, εκτός από τροπολογίες επί των προτάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και προτάσεων για σύγκληση άλλης Γενι-
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κής Συνέλευσης.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους µετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης, ακόµη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαµβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο
πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον
Γραµµατέα της Συνέλευσης. Το βιβλίο πρακτικών µπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της
Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρµόδια υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018
(Α’ 104).
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
Άρθρο 13
Τακτικός έλεγχος - Ορκωτοί Ελεγκτές
1. Προκειµένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας σχετικά µε τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της και τις ενοποιηµένες ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις, πρέπει να έχουν αυτές ελεγχθεί προηγουµένως
από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και να έχει εκδοθεί από αυτόν πιστοποιητικό ελέγχου. Επίσης, προκειµένου να δηµοσιοποιηθούν
οι εξαµηνιαίες ενδιάµεσες, εταιρικές και ενοποιηµένες, χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν υποβληθεί σε επισκόπηση από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και να έχει συνταχθεί από
αυτόν έκθεση ελέγχου. Το πιστοποιητικό ελέγχου και οι εκθέσεις
ελέγχου περιέχουν τις αναφορές που κάθε φορά προβλέπουν ο
νόµος και οι κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.
2. Για τον σκοπό του άρθρου αυτού εκλέγεται κάθε χρόνο από
τη Γενική Συνέλευση µια Εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών, κατά
τα οριζόµενα στις διατάξεις των νόµων 4336/2015 (Α’ 94) και
4449/2017 (Α’ 7) και τη σχετική κείµενη νοµοθεσία. Η εκλογή
αυτή ανακοινώνεται εγγράφως προς την εκλεγείσα Εταιρεία, η
οποία ορίζει εντός µηνός από τη λήψη της εντολής έναν ή περισσότερους ελεγκτές, στους οποίους αναθέτει την ευθύνη του
ελέγχου.
3. Ο ορισθείς για τον τακτικό έλεγχο, σύµφωνα µε την παρ. 2
ορκωτός ελεγκτής λογιστής παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης για τον έλεγχο της οποίας έχει ορισθεί. Η εκλεγείσα Εταιρεία
ή κοινοπραξία ελεγκτών δύναται να αναθέτει το έργο του τακτικού ελέγχου σε περισσότερους του ενός ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Στην περίπτωση αυτήν, την ευθύνη αναλαµβάνουν από
κοινού και εις ολόκληρον οι ορισθέντες ελεγκτές λογιστές, οι
οποίοι και υπογράφουν από κοινού τα πιστοποιητικά ελέγχου ή
τις εκθέσεις ελέγχου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή
κατάσταση.
4. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κατά τη διάρκεια της χρήσης
οφείλει να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και για τον σκοπό αυτόν λαµβάνει γνώση
κάθε βιβλίου, λογαριασµού ή εγγράφου, στα οποία περιλαµβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του διοικητικού συµβουλίου της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτή
εταιρειών.
5. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής οφείλει να παρίσταται στην
τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων και να παρέχει κάθε πληροφορία που του ζητείται σχετικά µε τον έλεγχο της Εταιρείας.
6. Ο ελεγκτής δικαιούται µε αίτησή του προς το Διοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτήν, η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συµβούλιο εντός δέκα (10)
ηµερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού,
έχει δε ως αντικείµενο ηµερήσιας διάταξης τα θέµατα που περιέχονται στην αίτηση.
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Άρθρο 14
Εταιρική χρήση
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου κάθε έτους.
Άρθρο 15
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, ετήσιες
και ενδιάµεσες, συντάσσονται κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και σύµφωνα µε τις κανονιστικές πράξεις, οι οποίες εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των
νόµων αυτών.
Άρθρο 16
Θεώρηση καταστάσεων
1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση
πάνω στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας που
έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο, αυτές πρέπει
να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριµένα από:
α. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β. τον Διευθύνοντα ή Εντεταλµένο Σύµβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύµβουλος ή η ιδιότητά του συµπίπτει µε εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα µέλος του
Διοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
γ. τον κατά νόµον υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιηµένο από το
Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α’ τάξης για
τη σύνταξη χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
2. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη νοµιµότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις
τους στη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 17
Έκθεση διαχείρισης
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε
χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης, ετήσια ή ενοποιηµένη, κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 150 του ν. 4548/2018
(Α’ 104) και, στο µέτρο που
εφαρµόζεται, στο άρθρο 153 του ν. 4548/2018.
2. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου
προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και
πραγµατική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των εργασιών
ή δραστηριοτήτων και της οικονοµικής θέσης της Εταιρείας, πληροφορίες για τους κυριότερους κινδύνους και τις αβεβαιότητες
που αντιµετωπίζει, καθώς και για την προβλεπόµενη πορεία της
Εταιρείας στους τοµείς δραστηριότητάς της.
Επίσης στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρεται και
κάθε άλλο σηµαντικό γεγονός που έχει συµβεί µέσα στο χρονικό
διάστηµα από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµέρα υποβολής
της έκθεσης.
3. Στην έκθεση διαχείρισης περιλαµβάνεται ως ειδικό τµήµα
αυτής και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που συντάσσεται
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 152 του
ν. 4548/2018 και,
στο µέτρο που εφαρµόζεται, στην παρ. 3 του άρθρου 153 του ν.
4548/2018.
Άρθρο 18
Δηµοσιότητα
1. Εντός είκοσι (20) ηµερών από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση δηµοσιεύονται στο ΓΕΜΗ οι νόµιµα εγκεκριµένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η
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γνώµη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής Εταιρείας, όπου
απαιτείται, σύµφωνα µε τις διατυπώσεις της παρ. 1 του άρθρου
149 του ν. 4548/2018 (Α’ 104).
2. Όπου βάσει της κείµενης νοµοθεσίας απαιτείται γνώµη ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δηµοσιεύονται µε
τη µορφή και το περιεχόµενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό
ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης, από το πλήρες κείµενο της έκθεσης ελέγχου. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται
την έκφραση γνώµης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δηµοσιευόµενο σχετικό
πιστοποιητικό ελέγχου.
3. Οι εγκεκριµένες ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις,
καθώς και οι λοιπές προβλεπόµενες από τον νόµο εκθέσεις της
Εταιρείας αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραµένουν προσβάσιµες για χρονικό διάστηµα δύο (2) τουλάχιστον
ετών από την πρώτη δηµοσίευσή τους.
Άρθρο 19
Λόγοι λύσεως της Εταιρείας
1. Η Εταιρεία λύεται:
α. όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούµενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της
διάρκειάς της,
β. µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία ή
γ. εφόσον κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, καθώς και σε
περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων
της διαδικασίας.
2. Η Εταιρεία λύεται επίσης µε δικαστική απόφαση, σύµφωνα
µε τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018
(Α’ 104).
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το µισό (1/2) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να
συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι (6)
µηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της
Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου.
4. Εάν η Εταιρεία λυθεί, λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς
της ή µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή εάν µετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συµβιβασµός ή αποκατάσταση κατά
τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις δύναται αυτή να αναβιώσει µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της
Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περ. α’ της παρ. 1, το
Διοικητικό Συµβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, µέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από την Γενική Συνέλευση. Στην περ. β’ της παρ. 1, η Γενική
Συνέλευση µε την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο
µε την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.
6. Η εκκαθάριση διενεργείται σύµφωνα µε τα άρθρα 168 επ.
του ν. 4548/2018.
Άρθρο 20
Στελέχωση - Εσωτερική λειτουργία
1. Στην Εταιρεία συστήνονται σαράντα (40) θέσεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
(Ι.Δ.Α.Χ.) και τέσσερις (4) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή.
Η κατανοµή των παραπάνω θέσεων ανά εκπαιδευτική βαθµίδα
και ειδικότητα γίνεται µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας.
Η πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων πραγµατοποιείται κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 µε την έκδοση σχετικής προκήρυξης ύστερα από έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., από τον
πρόεδρο του Δ.Σ. µετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η
συνολική διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένης και της αξιολόγησης των αιτήσεων, διενεργείται από την Εταιρεία, επιφυλασσο-

µένης της αρµοδιότητας του Α.Σ.Ε.Π. για τη διενέργεια ελέγχου
νοµιµότητας της προκήρυξης και του κατ’ ένσταση ελέγχου των
προσωρινών πινάκων κατάταξης. Η πρόσληψη µε σχέση έµµισθης εντολής πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
Κώδικα Δικηγόρων.
2. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία προσωπικού µόνιµου και µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,
που υπηρετεί σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α’ 143). Κατά την πρώτη
εφαρµογή του παρόντος, οι αποσπάσεις διενεργούνται µε απόφαση του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ Υπουργού, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο
Διευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας µετά από σχετική εισήγηση
του Δ.Σ., χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη γνώµη των
αρµόδιων υπηρεσιακών συµβουλίων του φορέα προέλευσης. Σε
περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθµού απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Δηµάρχου ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα.
Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων ορίζεται σε τρία (3) έτη,
µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της απόσπασης µία φορά
κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και έκδοσης σχετικής απόφασης
του Διευθύνοντος Συµβούλου της Εταιρείας και σύµφωνη γνώµη
του Δ.Σ..
Για το χρονικό διάστηµα της απόσπασης οι υπάλληλοι διατηρούν το σύνολο των τακτικών αποδοχών της οργανικής τους
θέσης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής
τους και η δαπάνη µισθοδοσίας και επιπλέον αµοιβών βαρύνει
την Εταιρεία. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων λογίζεται
για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους
θέση. Στην έννοια του προσωπικού της παρούσας περιλαµβάνονται και οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή, που υπηρετούν στους
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και στις επιχειρήσεις που υπάγονται
στις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α’ 314).
3. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Εταιρείας, δηµοσιεύεται σχετική
προκήρυξη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η προκήρυξη εκδίδεται µε απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και περιέχει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, που πρέπει να πληρούν οι
ενδιαφερόµενοι για τις θέσεις. Στη διαδικασία αυτήν, µπορούν
να συµµετέχουν πρόσωπα προερχόµενα είτε από τον δηµόσιο
είτε από τον ιδιωτικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένου και του προσωπικού που υπηρετεί ήδη στην Εταιρεία. Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγµατοποιείται από Τριµελή Επιτροπή, η οποία
συστήνεται προς τον σκοπό αυτόν από την Εταιρεία και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. αυτής. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται µε απόφαση του εποπτεύοντος την Εταιρεία
Υπουργού, µεταξύ των τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων,
µετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η θητεία των Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων ορίζεται στα
τρία (3) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης άλλη µία φορά για ακόµη
τρία (3) έτη, µε απόφαση του εποπτεύοντος την εταιρεία Υπουργού µετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Οι Προϊστάµενοι
Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προΐστανται όλων των υπηρεσιών
των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων τους. Σε περίπτωση,
που για την παραπάνω θέση επιλεγεί πρόσωπο που προέρχεται
από τον δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 14
του ν. 4270/2014 (Α’ 143), τούτο τελεί σε αναστολή καθηκόντων
για χρόνο ίσο µε τη θητεία του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης. Η πρόσληψη δικηγόρου στη θέση του
Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης συνεπάγεται αναστολή του δικηγορικού λειτουργήµατος. Για την εφαρµογή της παρούσας εκδίδεται κοινή απόφαση του εποπτεύοντος
Υπουργού, του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Εσωτερικών, µε την οποία προσδιορίζεται ο ανώτατος αριθµός θέσεων Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργών Οικονοµικών και του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ Υπουργού καθορίζονται οι αποδοχές του
προσωπικού της παρ. 3, καθώς και ποσοστό της επιπλέον ανταµοιβής επί του µισθολογικού κόστους, το οποίο αποδίδεται στο
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προσωπικό της εταιρείας «Μετάβαση Α.Ε.» σε περίπτωση επίτευξης στόχων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας της.
5. Η Εταιρεία δύναται, επίσης να αναθέτει καθήκοντα συµβούλων σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένης της ανάθεσης διοίκησης και του συντονισµού
των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στους σκοπούς της Εταιρείας. Οι αναθέσεις του πρώτου εδαφίου γίνονται
µε αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και
υπογραφή σχετικών συµβάσεων.
6. Κατά την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας ανατίθενται σε
νοµικό πρόσωπο µε εξειδικευµένη εµπειρία ο σχεδιασµός και η
οργάνωση της διοικητικής δοµής της Εταιρείας, ο σχεδιασµός
και ο συντονισµός των υποστηρικτικών δοµών και ο ορισµός και
η κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε ανθρώπινο δυναµικό.
Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται οι επιµέρους υπηρεσίες των ανωτέρω πεδίων που παρέχονται από το
ανωτέρω νοµικό πρόσωπο.
Άρθρο 21
Εσωτερικοί Κανονισµοί
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Εταιρείας,
µε τον οποίο καθορίζονται ζητήµατα σχετικά µε την εσωτερική
οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας, καθώς και τυχόν ειδικότερα µισθολογικά ζητήµατα στο πλαίσιο του άρθρου 16 του παρόντος νόµου.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας,
που λαµβάνεται ύστερα από γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) του ν. 4013/2011 (Α’
204), εγκρίνεται κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και
υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νοµοθεσίας, Κανονισµός Προµηθειών µε τον οποίο καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των µελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης
έργων και εργασιών, προµηθειών κινητών πραγµάτων, εξοπλισµού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, µισθώσεων,
καθώς και η διαδικασία για την εξέταση των οικείων ενστάσεων.
Ο εγκεκριµένος Κανονισµός Προµηθειών της εταιρείας δηµοσιεύεται στο τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Για τις διαδικασίες
ανάθεσης προµηθειών, υπηρεσιών µελετών και έργων, µε αξία
άνω των ορίων που ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 4412/2016
εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016.
Άρθρο 22
Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
1. Η Εταιρεία αναπτύσσει και υιοθετεί Σύστηµα Εσωτερικού
Ελέγχου, το οποίο αποτελεί το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε εφαρµογή από το Διοικητικό Συµβούλιο, τη Διοίκηση
και το υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρείας, µε σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης και τη συµµόρφωση µε τους εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς.
2. Στην Εταιρεία συστήνεται Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
που ασκεί τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, η οποία είναι
ανεξάρτητη, αντικειµενική, διαβεβαιωτική και συµβουλευτική
δραστηριότητα, σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει
τις λειτουργίες της Εταιρείας. Η βασική της αποστολή είναι να
βοηθά την Εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της, προσφέροντας µια συστηµατική επιστηµονική προσέγγιση για την αποτίµηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών
διαχείρισης των κινδύνων, των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου
και των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης.
3. Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αποτελείται από τουλάχιστον έναν (1) εσωτερικό ελεγκτή, που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του
Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
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4. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καµία άλλη
υπηρεσιακή µονάδα της Εταιρείας και εποπτεύονται από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. Οι οριζόµενοι ως εσωτερικοί
ελεγκτές δεν αποκτούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την υπαλληλική
ιδιότητα ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας, ενώ παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε σύµβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.
Άρθρο 23
Σύναψη δανείων
Για τη χρηµατοδότηση των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται να
συνάπτει δάνεια µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Οικονοµικών από ηµεδαπές ή αλλοδαπές τράπεζες ή από οποιονδήποτε
τρίτο, καθώς και να εισηγείται στις αρµόδιες αρχές την έκδοση
οµολογιακών δανείων, των οποίων η διάρκεια, το επιτόκιο και οι
όροι θα έχουν προηγουµένως εγκριθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Υπουργός Οικονοµικών εξουσιοδοτείται να παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου υπέρ της Εταιρείας,
όταν κρίνεται αναγκαίο και πάντως εντός του ενωσιακού και εθνικού νοµοθετικού πλαισίου περί κρατικών ενισχύσεων.»
Άρθρο 16
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’
1. Με απόφαση του αρµόδιου για θέµατα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) Υπουργού δύναται να καθορισθούν, συµπληρωθούν και εξειδικευθούν οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων
της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ του άρθρου 4, οι θέσεις ευθύνης,
καθώς και η κατανοµή του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας
ΔΑΜ στις επιµέρους Διευθύνσεις, Τµήµατα και τις άλλες οργανικές µονάδες αυτής.
2. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας ΔΑΜ του άρθρου 9 µε απόφασή
του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να εξουσιοδοτεί τους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ να υπογράφουν κατηγορίες
πράξεων που σχετίζονται µε αυτήν.
3. Με κοινή απόφαση του αρµοδίου για θέµατα ΔΑΜ Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση του
Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, καθορίζονται οι αποδοχές
του προσωπικού του άρθρου 11, που προσλαµβάνεται µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και σχέση έµµισθης
εντολής, η µέθοδος και το σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης,
καθώς και ο προσδιορισµός επιπλέον ανταµοιβής συγκεκριµένου
ποσοστού επί του µισθολογικού κόστους του προσωπικού της
Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ του άρθρου 11 συµπεριλαµβανοµένου
του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής του άρθρου 5, σε περίπτωση επίτευξης στόχων, λαµβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα
της θέσης και τον βαθµό ευθύνης εκάστου.
4. Με απόφαση του αρµοδίου για θέµατα ΔΑΜ Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, κατανέµονται οι θέσεις και το προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου
11, στις οργανικές µονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, καθώς
και οι θέσεις του προσωπικού των οργανικών µονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας.
5. Με απόφαση του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ Υπουργού ορίζονται ο αριθµός των θέσεων του προσωπικού της παρ. 2 του
άρθρου 11, που συστήνονται για τη στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, η κατανοµή αυτών στις επιµέρους οργανικές µονάδες αυτής και τα απαιτούµενα προσόντα.
6. Η διάθεση των πιστώσεων του άρθρου 13 γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου για θέµατα ΔΑΜ Υπουργού και η διενέργεια
των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από τον Διοικητή του άρθρου
9 ως κύριο διατάκτη.
7. Με απόφαση του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ Υπουργού, καθορίζονται η διαδικασία σύστασης και συγκρότησης των Επιτροπών της παρ. 1 του άρθρου 14, τα µέλη τους, οι αρµοδιότητές
τους, η θητεία τους, η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, τα
κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, η διαδικασία καθορισµού
των τιµών µίσθωσης των ακινήτων της παρ. 4 του ως άνω άρθρου, η διαδικασία µίσθωσης ακινήτων, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου 14. Με
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κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου για
θέµατα ΔΑΜ Υπουργού, καθορίζεται το ύψος της αµοιβής των
µελών των Επιτροπών της παρ. 1 του άρθρου 14.
8. Με απόφαση του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ Υπουργού, κατόπιν σχετικής αίτησης του φορέα της επένδυσης, που υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ του άρθρου 2, δύναται να
χαρακτηρίζονται ως Έργα ΔΑΜ, τα έργα, οι επενδύσεις και τα
αναπτυξιακά σχέδια της παρ. 2 του άρθρου 14.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΟΡΟΙ
ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ
Άρθρο 17
Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια εντός
των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Τροποποίηση του άρθρου 155 του ν. 4759/2020
Στο άρθρο 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), περί Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) και Ειδικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΕΠΣ):
α) η αναφορά του πρώτου εδαφίου της περ. β’ της παρ. 1 στον
Δήµο Μεγαλόπολης εξειδικεύεται, β) τα δύο τελευταία εδάφια
της παρ. 1 διαµορφώνονται ως αυτοτελής παρ. 2, γ) στη σύναψη
της προγραµµατικής σύµβασης της παρ. 3 συµπράττει και ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στις Ειδικές Γνωµοδοτικές Επιτροπές προστίθενται εκπρόσωποι των Περιφερειών
των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), δ) η αρµοδιότητα σύναψης της προγραµµατικής σύµβασης της παρ. 4 µετατίθεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την
ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ. Α.Ε.), ε) στο τελευταίο
εδάφιο της παρ. 4 προστίθενται τα τοπογραφικά διαγράµµατα
των αναβαθµιζόµενων εκτάσεων, η προγραµµατική σύµβαση της
ίδιας παραγράφου περιορίζεται ως προς τις απαλλοτριώσεις, και
το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 155
Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)
1. Χαρακτηρίζονται ως «Ζώνες Απολιγνιτοποίησης» (Ζ.ΑΠ.):
α. Οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, µε την ονοµασία «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης» (Ζ.ΑΠ. Κοζάνης) και «Ζώνη
Απολιγνιτοποίησης Φλώρινας» (Ζ.ΑΠ. Φλώρινας), αντίστοιχα.
β. Ο Δήµος Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, µε την ονοµασία «Ζώνη
Απολιγνιτοποίησης Μεγαλόπολης» (Ζ.ΑΠ. Μεγαλόπολης).
2. Χαρακτηρίζονται ως «Πυρήνες» των ως άνω Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης οι αντίστοιχες περιοχές των λιγνιτικών πεδίων και µονάδων παραγωγής
ενέργειας της Δ.Ε.Η. Α.Ε., που βρίσκονται εντός των ορίων των
Ζ.ΑΠ..
Εντός των Ζ.ΑΠ. καταστρώνονται και εκτελούνται δράσεις και
προγράµµατα, υλοποιούνται παρεµβάσεις και λαµβάνονται
µέτρα για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δίκαιης αναπτυξιακής µετάβασης των λιγνιτικών περιοχών.
3. Με προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Δηµόσια
Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), δύναται να ανατίθεται στη
Δ.Ε.Η. Α.Ε. η διενέργεια διαγωνισµών για την εκπόνηση των µελετών των Ειδικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) εντός των
ανωτέρω Ζ.ΑΠ. µε δαπάνες της εταιρείας και να καθορίζονται οι
ειδικότεροι όροι της συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των
αρµοδιοτήτων των Ειδικών Γνωµοδοτικών Επιτροπών του επόµενου εδαφίου κατά την προετοιµασία, ανάθεση και εκτέλεση των
συµβάσεων µελετών. Με απόφαση του αρµοδίου για θέµατα
ΔΑΜ Υπουργού συγκροτούνται Ειδικές Γνωµοδοτικές Επιτροπές
από στελέχη του Υπουργείου και από εκπροσώπους των Περιφερειών των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης που συνο-

δεύουν το Πρόγραµµα ΕΣΠΑ - ΔΑΜ 2021-2027 για να υποστηρίζουν τα αρµόδια όργανα της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ως αναθέτουσας αρχής
κατά την προετοιµασία και υλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών και την εκτέλεση των συµβάσεων µελετών. Η παραλαβή
των µελετών για τα Ε.Π.Σ. των Ζ.ΑΠ. διενεργείται µετά τη σύµφωνη γνώµη των ως άνω Ειδικών Γνωµοδοτικών Επιτροπών.
4. Με προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης»
(ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ. Α.Ε.) και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και
της Δ.Ε.Η. Α.Ε., η οποία κυρώνεται από τη Βουλή, δύναται να
ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. η υλοποίηση των νέων χρήσεων γης
και η αναβάθµιση εκτάσεων, που είχαν περιέλθει στην κυριότητα
ή τη χρήση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και περιλαµβάνονται στις Ζ.ΑΠ. του παρόντος.
Με την προγραµµατική σύµβαση προβλέπονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις για την αναβάθµιση των εκτάσεων των συνηµµένων τοπογραφικών διαγραµµάτων, από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. κατά τα
ανωτέρω, οι υποχρεώσεις, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της
σύµβασης, ο τρόπος κάλυψης των δαπανών των δράσεων και τα
σχετικά χρηµατοδοτικά εργαλεία, ο τρόπος υπολογισµού των
διαχειριστικών δαπανών της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και κάλυψής τους,
καθώς και ο τρόπος µεταβίβασης στο Δηµόσιο της κυριότητας
των υποκείµενων εκτάσεων που είναι στην κυριότητα της Δ.Ε.Η.
Α.Ε., όπως και κάθε άλλου δικαιώµατος ή υποχρέωσης που τις
αφορά και κάθε άλλο ζήτηµα για την εξυπηρέτηση του σκοπού
της σύµβασης.»
Άρθρο 18
Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια των περιοχών επέµβασης Τροποποίηση των παρ. 1 και 3
του άρθρου 8 του ν. 4447/2016
1. Στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α’
241), περί Ειδικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) των περιοχών
επέµβασης, προστίθενται νέα τέταρτο και πέµπτο εδάφιο και η
περ. α διαµορφώνεται ως εξής:
«α. Για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων, που µπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραµµάτων υπερτοπικής κλίµακας
ή στρατηγικής σηµασίας, για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθµιση
των χρήσεων γης και των λοιπών όρων ανάπτυξής τους καταρτίζονται Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.). Ε.Π.Σ. µπορεί να καταρτιστούν και: (α) για προγράµµατα αστικής ανάπλασης ή
περιβαλλοντικής προστασίας ή αντιµετώπισης των συνεπειών
από φυσικές καταστροφές, (β) για περιοχές παρεµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) όπως οι Ολοκληρωµένες Χωρικές Παρεµβάσεις και (γ) σε περίπτωση ανάγκης ταχείας ολοκλήρωσης του
πολεοδοµικού σχεδιασµού πρώτου επιπέδου από την Πολιτεία,
λόγω κρίσιµων χωρικών προβληµάτων που επιβάλλουν την
άµεση αντιµετώπιση ή την αποτροπή δηµιουργίας τετελεσµένων
καταστάσεων που οφείλονται σε έλλειψη ή ανεπάρκεια πολεοδοµικού σχεδιασµού.
Η περιοχή για την οποία καταρτίζεται ένα Ε.Π.Σ. ονοµάζεται
περιοχή επέµβασης. Η περιοχή επέµβασης µπορεί να αποτελείται από διακριτά (µη όµορα) τµήµατα, εφόσον µεταξύ των επιµέρους τµηµάτων της υπάρχει λειτουργική ενότητα και
εξυπηρετούνται οι στόχοι του Ε.Π.Σ.. Απαραίτητη προϋπόθεση
στην περίπτωση αυτή είναι να ακολουθηθεί η διαδικασία προέγκρισης της περ. ε’. Το σύνολο της δηµοτικής ενότητας που περιλαµβάνει την περιοχή επέµβασης αποτελεί την ευρύτερη
περιοχή του Ε.Π.Σ.. Αν η περιοχή επέµβασης εµπίπτει στα διοικητικά όρια περισσότερων δηµοτικών ενοτήτων, το σύνολο των
δηµοτικών ενοτήτων αποτελεί την ευρύτερη περιοχή του Ε.Π.Σ..
Εάν τα όρια της περιοχής επέµβασης ταυτίζονται µε τα διοικητικά όρια µιας δηµοτικής ενότητας, η συνολική έκταση του οικείου δήµου αποτελεί την ευρύτερη περιοχή της παρούσας.
Η περιοχή που περιβάλλει την περιοχή επέµβασης και βρίσκεται σε άµεση συσχέτιση µε αυτήν λόγω της αλληλεπίδρασης των
πολεοδοµικών και λοιπών λειτουργιών της, ονοµάζεται ζώνη άµε-
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σης επιρροής.»
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016, περί διαδικασίας σύνταξης και έγκρισης Ε.Π.Σ., προστίθεται περ. δ’ και η
παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. α. Η κίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη Ε.Π.Σ. γίνεται
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από τον οικείο
Δήµο ή την οικεία Περιφέρεια ή από τον φορέα υλοποίησης του
σχεδίου, έργου ή προγράµµατος. Τα Ε.Π.Σ. υπόκεινται σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης.
β. Η έγκριση των Ε.Π.Σ. γίνεται µε προεδρικό διάταγµα που
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων. Για τις µητροπολιτικές
περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αρµόδιο όργανο για
τη γνώµη του προηγούµενου εδαφίου είναι το Συµβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασµού. Η αρµόδια υπηρεσία και τα αρµόδια Συµβούλια ελέγχουν και την εναρµόνιση του περιεχοµένου των
Ειδικών Πολεοδοµικών Σχεδίων µε τα Περιφερειακά Χωροταξικά
Πλαίσια, καθώς και τη συµβατότητα µε αντίστοιχα σχέδια (Γενικά
Πολεοδοµικά Σχέδια, Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοικτών Πόλεων, ΤΠΣ, Ε.Π.Σ.) στην ίδια και σε όµορες δηµοτικές ενότητες. Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγµα εγκρίνονται
επίσης οι κατευθύνσεις, οι όροι και τα µέτρα για την προστασία
του περιβάλλοντος, τα οποία πρέπει να τηρούνται κατά την εξειδίκευση και υλοποίηση των Ε.Π.Σ., σύµφωνα µε τη σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
γ. Με το προεδρικό διάταγµα έγκρισης των Ε.Π.Σ. µπορεί να
εγκρίνεται και το Ρυµοτοµικό Σχέδιο εφαρµογής, όπου αυτό
απαιτείται.
Αν ο φορέας κίνησης της διαδικασίας του Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου είναι κύριος της προς πολεοδόµηση έκτασης, η διαδικασία δηµοσιότητας της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 10
παραλείπεται.
δ. Ο φορέας κίνησης της διαδικασίας του Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου της περ. α’ µπορεί να είναι κύριος µέρους ή του συνόλου της περιοχής επέµβασης. Ειδικά για τις κατηγορίες Ε.Π.Σ.
της παρ. 7, για την κυριότητα ή διασφάλιση της περιοχής επέµβασης εφαρµόζονται οι οικείες για κάθε κατηγορία διατάξεις.»

λογισµού του έργου ή πέντε τοις χιλίοις (5‰) στην περίπτωση
που γίνεται χρήση αναλυτικού προϋπολογισµού, το οποίο αποδίδεται στο Πράσινο Ταµείο, για τη χρηµατοδότηση δράσεων
στις εκτός σχεδίου περιοχές που αντισταθµίζουν την επιβάρυνση
του περιβάλλοντος από το γεγονός ότι δοµούνται περιοχές που
κατ' αρχήν δεν προορίζονται για δόµηση. Το ανωτέρω ποσό δεν
µπορεί να υπολείπεται των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ούτε
και να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
2. Στα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως και εκτός
ορίων των νοµίµως υφισταµένων οικισµών προ του έτους 1923,
που στερούνται ρυµοτοµικού σχεδίου, αλλά εντός περιοχών στις
οποίες καθορίζονται χρήσεις γης, όροι και περιορισµοί δόµησης
από εργαλεία πολεοδοµικού σχεδιασµού πρώτου επιπέδου, οι
επιτρεπόµενες χρήσεις γης πρέπει να συνάδουν µε τα χωρικά
και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και να µην λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τις χρήσεις γης στις περιοχές
εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισµών και εντός οργανωµένων
µορφών ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή. Στις περιοχές αυτές
η αρτιότητα και οι όροι δόµησης που ορίζονται µε εργαλεία πολεοδοµικού σχεδιασµού πρώτου επιπέδου επιτρέπεται να είναι
ευνοϊκότεροι από τους ισχύοντες για τα γήπεδα της παρ. 1. Ειδικά ο συντελεστής δόµησης, η κάλυψη, το ύψος και ο όγκος
µπορούν να ορίζονται ευνοϊκότεροι για τη δόµηση από τους αντίστοιχους όρους στα γήπεδα της παρ. 1 µέχρι δέκα τοις εκατό
(10%). Σε κάθε περίπτωση, οι όροι αυτοί δεν επιτρέπεται να είναι
ευνοϊκότεροι, δηλαδή να καθιστούν ευχερέστερη τη δόµηση, σε
σχέση προς τους ισχύοντες στις περιοχές εντός σχεδίου, εντός
ορίων οικισµών και εντός οργανωµένων µορφών ανάπτυξης στην
ευρύτερη περιοχή ή να οδηγούν στην εν τοις πράγµασι δηµιουργία νέων οικισµών χωρίς εγκεκριµένο πολεοδοµικό σχέδιο.
3. Με τα Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.) εντός των Ζωνών
Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), το προβλεπόµενο στην παρ. 2 ποσοστό για τον καθορισµό ευνοϊκότερων συντελεστών δόµησης, κάλυψης, ύψους και όγκου, µπορεί να ανέρχεται κατ’ εξαίρεση έως
τριάντα τοις εκατό (30%) εντός των Πυρήνων Ζ.ΑΠ. και έως είκοσι τοις εκατό (20%) εκτός Πυρήνων Ζ.ΑΠ. αλλά εντός Ζ.ΑΠ..
Η παρέκκλιση εγκρίνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης
του Ε.Π.Σ..»

Άρθρο 19
Ποσοστό δόµησης εντός των Ζωνών
Απολιγνιτοποίησης - Προσθήκη παρ. 3
στο άρθρο 32 του ν. 4759/2020

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ

Στο άρθρο 32 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), περί εκτός σχεδίου
δόµησης, προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 32
Εκτός σχεδίου δόµηση
1. Τα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως, εκτός
ορίων των νοµίµως υφισταµένων οικισµών προ του έτους 1923,
που στερούνται ρυµοτοµικού σχεδίου και εκτός περιοχών, στις
οποίες έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, όροι και περιορισµοί δόµησης από εργαλεία πολεοδοµικού σχεδιασµού πρώτου επιπέδου (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ ή άλλα διατάγµατα χρήσεων γης) ή
από διατάγµατα που καθορίζουν όρους και περιορισµούς δόµησης σε περιοχές εκτός σχεδίου, όπως τα διατάγµατα της παρ. 2
του άρθρου 10 του από 17.7.1923/16.8.1923
(Α’ 228) ν.δ.
ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’
33) ή Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) ή
Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α’ 204) και του ν.
4608/2019 (Α’ 66) ή αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισµού δια
των οποίων καθορίζονται χρήσεις γης, όροι και περιορισµοί δόµησης, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου,
καθώς και από τη νοµοθεσία, ιδίως δε το από 6.10.1978 προεδρικό διάταγµα (Δ’ 538) και το από 24.5.1985 προεδρικό διάταγµα (Δ’ 270), που δεν έρχονται σε αντίθεση µε το παρόν. Στα
γήπεδα αυτά, οι οικοδοµικές άδειες επιβαρύνονται µε τέλος
πέντε τοις εκατό (5%) επί του κόστους του συµβατικού προϋπο-

Άρθρο 20
Υλοποίηση έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας
Υψηλής Απόδοσης εντός Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Τροποποίηση του άρθρου 156 του ν. 4759/2020
Στο άρθρο 156 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), α) οι παρ. 1 και 5 αντικαθίστανται, β) προστίθενται παρ. 2Α και 6Α, γ) στην παρ. 3
εξειδικεύονται οι σταθµοί για τους οποίους χορηγούνται οριστικές προσφορές σύνδεσης και προστίθεται δεύτερο εδάφιο, δ)
στην παρ. 7 εξειδικεύεται η παραποµπή στον ν. 4414/2016 (Α’
149), ε) στην παρ. 8 τροποποιούνται οι επιτρεπτές επεµβάσεις
και προστίθενται περ. α’, β’ και γ’, και το άρθρο διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 156
Υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
σε Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.)
1. Κάθε άδεια, έγκριση, γνώµη, καθώς και κάθε εν γένει διοικητική πράξη, δήλωση ή δικαιοπραξία για την αδειοδότηση, κατασκευή και θέση σε λειτουργία έργων Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), που εγκαθίστανται εντός
των Πυρήνων των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), ιδίως οι
Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), η χορήγηση προσφορών όρων σύνδεσης και σύναψης σύµβασης
σύνδεσης µε τους αρµόδιους Διαχειριστές, η σύναψη Συµβά-
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σεων Λειτουργικής Ενίσχυσης και η έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, συντελείται και διεκπεραιώνεται κατ` απόλυτη προτεραιότητα από τις αρχές που αδειοδοτούν τους
αρµόδιους Διαχειριστές και Λειτουργούς, καθώς και όλες τις
υπηρεσίες και τους φορείς που γνωµοδοτούν στο πλαίσιο της
αδειοδότησης. Ειδικά τα αιτήµατα για βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εξετάζονται κατά
προτεραιότητα έναντι άλλων αιτηµάτων, εντός του ίδιου κύκλου
υποβολής αιτήσεων.
2. Για τα έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται εντός
των Πυρήνων των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), η προθεσµία της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 12 του
ν. 4685/2020 (Α’ 92) αναστέλλεται µέχρι τη έναρξη ισχύος του
προεδρικού διατάγµατος για την έγκριση του Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) της Ζ.ΑΠ.. Η αναστολή του προηγούµενου
εδαφίου δεν κωλύει την υποβολή και έγκριση φακέλου Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ή φακέλου για την υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις, για την έκδοση
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις, αντίστοιχα, από την αρµόδια
αρχή του
ν. 4014/2011 (Α’ 209).
2Α. Η έκδοση των Α.Ε.Π.Ο. ή η υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (Π.Π.Δ.) για τα έργα της παρ. 2 δεν κωλύεται από Α.Ε.Π.Ο. που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος, οι οποίες αφορούν άλλες δραστηριότητες εντός
των Πυρήνων Ζ.ΑΠ..
3. Για τα έργα της παρ. 1, εφόσον η σύνδεση των σταθµών
προβλέπεται να γίνει σε υφιστάµενους ή υπό ανάπτυξη υποσταθµούς (Υ/Σ) ή σε γραµµές υψηλής ή υπερυψηλής τάσης ή σε Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (Κ.Υ.Τ.), όπου συνδέονται υφιστάµενοι
λιγνιτικοί σταθµοί, ή σταθµοί Α.Π.Ε., ή εγκαταστάσεις ορυχείων,
ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) ή ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε Α.Ε.), χορηγούν οριστικές
προσφορές σύνδεσης µετά την έκδοση της βεβαίωσης του άρθρου 11 του
ν. 4685/2020, κατά παρέκκλιση της περ.
α) της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’ 129). Οµοίως,
οι αρµόδιοι Διαχειριστές προβαίνουν στη χορήγηση οριστικών
προσφορών σύνδεσης σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο για τους
σταθµούς της παρ. 1, εφόσον η σύνδεση των αντίστοιχων έργων
προβλέπεται να γίνει σε γραµµή υψηλής ή υπερυψηλής τάσης
που διέρχεται εντός των ορίων των Πυρήνων Ζ.ΑΠ..
4. Εντός της διάρκειας ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, ο κάτοχος της βεβαίωσης παραγωγού δύναται να ζητεί
την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής της περ. 3 της υποπαρ.
Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), σε
περίπτωση που ο σταθµός δεν µπορεί να υλοποιηθεί για λόγους
µεταβολής του νοµικού ή κανονιστικού πλαισίου χωροθέτησης,
ιδίως για λόγους που σχετίζονται µε τις χρήσεις γης εντός των
Ζ.ΑΠ.. Με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής, η οριστική
προσφορά σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
5. Εάν, για λόγους µεταβολής του νοµικού ή κανονιστικού
πλαισίου χωροθέτησης, ιδίως για λόγους που σχετίζονται µε τις
χρήσεις γης εντός των Ζ.ΑΠ., προκύπτει η ανάγκη µεταφοράς
σε άλλη θέση ή µεταβολής των ορίων του πολυγώνου του γηπέδου εγκατάστασης έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σταθµών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση συσσωρευτών
αποθήκευσης, καθώς και άλλων ενεργειακών έργων και των συνοδών αυτών έργων, εντός των πυρήνων των Ζ.ΑΠ., για τα οποία
έχει κατατεθεί αίτηση ή έχει εκδοθεί βεβαίωση ή, κατά περίπτωση, άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέπεται
άπαξ και µόνο εντός του Πυρήνα Ζ.ΑΠ. η µεταφορά του τόπου
εγκατάστασης ή τµήµατος αυτού ή η µεταβολή των ορίων του
πολυγώνου, µετά από αίτηση του κατόχου της βεβαίωσης ή της
άδειας παραγωγής, στον φορέα αδειοδότησης της παρ. 11 του
άρθρου 10 του ν. 4685/2020 ή στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
(Ρ.Α.Ε.). Σε περίπτωση µεταφοράς του τόπου εγκατάστασης ή
µεταβολής των ορίων του πολυγώνου έργων Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προηγούµενου εδαφίου, η σχετική αίτηση του παραγωγού υποβάλλεται αποκλειστικά εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 11 του
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ν. 4685/2020.
6. Ειδικά για έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εντός των πυρήνων
των Ζ.ΑΠ., για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
ανεξαρτήτως αν έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση παραγωγού,
επιτρέπεται η υποβολή αίτησης στον φορέα αδειοδότησης εντός
τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εντός
κύκλου υποβολής αιτήσεων, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ.
2 του άρθρου 11 του ν. 4685/2020, για τη µεταφορά των σταθµών σε άλλη θέση εντός του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ. ή για την
επέκταση των ορίων των πολυγώνων εγκατάστασης εντός του
αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ. ή για τη συνένωση ή διάσπαση των
βεβαιώσεων κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον ν. 4685/2020.
Εντός της ίδιας προθεσµίας επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για
χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού για έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
εντός Πυρήνων Ζ.ΑΠ. που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσµένο δίκτυο µε απόφαση της Ρ.Α.Ε., εφόσον η συνολική ισχύς των έργων αυτών δεν υπερβαίνει την ισχύ
των εν λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος λιγνιτικών µονάδων του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ.. Οι οριστικές προσφορές για τους σταθµούς του προηγούµενου εδαφίου
χορηγούνται υπό τον όρο ότι οι σταθµοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. θα
τεθούν σε λειτουργία µετά την πλήρη απόσυρση των λιγνιτικών
µονάδων του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ..
6Α. Ειδικά για έργα σταθµών αποθήκευσης µε χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης, εντός των πυρήνων των Ζ.ΑΠ., για τα
οποία έχει υποβληθεί ενώπιον της Ρ.Α.Ε. αίτηση για χορήγηση
άδειας παραγωγής, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
ανεξαρτήτως αν έχει εκδοθεί η σχετική άδεια παραγωγής, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης προς τη Ρ.Α.Ε., εντός αποκλειστικής
προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τη µεταφορά των σταθµών ή τµήµατος αυτών σε άλλη
θέση, εντός του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ. ή για την επέκταση ή
µείωση των ορίων των πολυγώνων εγκατάστασης εντός του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ. ή για τη συνένωση ή διάσπαση της αντίστοιχης άδειας παραγωγής. Επί της παραπάνω αίτησης η
Ρ.Α.Ε. αποφαίνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1)
µηνός από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης του
παραγωγού.
7. Για τους σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του δευτέρου εδαφίου της παρ. 6, δεν δύναται να συναφθούν συµβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης του Πρώτους Μέρους του ν. 4414/2016.
8. Σε δάση και δασικές εκτάσεις εντός των εξαντληµένων ή
υπό εκµετάλλευση ορυχείων λιγνίτη της Δ.Ε.Η. Α.Ε., εφόσον δεν
είναι εφικτή η αναδάσωση των εκτάσεων αυτών, µετά από έγκριση της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδοµών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της κατά
τόπον αρµόδιας δασικής υπηρεσίας, είναι επιτρεπτή η επέµβαση
για δραστηριότητες, που αφορούν στην παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως:
α) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω Α.Π.Ε.,
β) την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας,
γ) τις εγκαταστάσεις παραγωγής πράσινου υδρογόνου, βιοµάζας και παραγωγής ενέργειας από απορρίµµατα.
Στην προγραµµατική σύµβαση της παρ. 3 του άρθρου 155 του
ν. 4759/2020 προβλέπεται ως υποχρέωση η δηµιουργία νέων
δασών συνολικής έκτασης µεγαλύτερης κατά ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) από τις εκτάσεις του προηγούµενου εδαφίου κατά
προτεραιότητα εντός των περιοχών των εξαντληµένων ή υπό εκµετάλλευση ορυχείων, καθώς και οι σχετικές προδιαγραφές και
κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της δάσωσης. Το σύνολο
των σχετικών φυτεύσεων ολοκληρώνεται εντός τριών (3) ετών
από την έναρξη της ισχύος του παρόντος.»
Άρθρο 21
Δυνατότητα απόθεσης των υλικών κατεδάφισης
εντός των ορυχείων - Χαρακτηρισµός
της τέφρας συναπόθεσης ως υποπροϊόντος
1. H διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας
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Α’ του άρθρου 1 του ν. 4014/2011
(Α’ 209), αποσκοπεί στη
µέγιστη δυνατή αξιοποίησή τους για τις ανάγκες του έργου ή της
δραστηριότητας και δύναται να γίνεται κατά προτεραιότητα,
εντός των χώρων του έργου ή της δραστηριότητας του παραγωγού, από τον ίδιο τον παραγωγό, σύµφωνα µε τις προβλέψεις
της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). Για
τον σκοπό αυτόν ακολουθούνται οι παρ. 1 έως 4 του άρθρου 30
του ν. 4819/2021 (Α’ 129). Στην περίπτωση που στην Α.Ε.Π.Ο. του
έργου δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, είναι δυνατή η υποβολή
Τεχνικής Έκθεσης, για ενηµέρωση των αρµοδίων αρχών.
2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παραγόµενη από καύση
λιγνίτη τέφρα χρησιµοποιείται ως υλικό συναπόθεσης για τη βελτίωση της ευστάθειας πρανών, ιδίως σε εφαρµογές οδοποιίας
και στην κατασκευή δοµικών υλικών, όπως ρείθρα πεζοδροµίων
και αγωγών, καθώς και ως προσθήκη σε ειδικά σκυροδέµατα και
σε διάφορα κονιάµατα και ενέµατα, λογίζεται ως υποπροϊόν του
άρθρου 5 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), υπό την προϋπόθεση ότι
πληρούνται οι όροι της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου. Στην περίπτωση που η προοριζόµενη χρήση της τέφρας έχει ήδη αξιολογηθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.
4819/2021 στο πλαίσιο της Α.Ε.Π.Ο. του έργου στο οποίο χρησιµοποιείται, ο χαρακτηρισµός της στην εν λόγω Α.Ε.Π.Ο. λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψη κατά τη διαδικασία της περ. α’ της
παρ. 3 του
ν. 4819/2021.
Άρθρο 22
Απόληψη λιγνιτικού κοιτάσµατος
εντός των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης
Κατά τη διαδικασία απολιγνιτοποίησης η σκοπούµενη απόληψη λιγνιτικού κοιτάσµατος εντός των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την
Ενέργεια και το Κλίµα (Ε.Σ.Ε.Κ.), του άρθρου 3 του Κανονισµού
(ΕΕ) 2018/1099 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018, σχετικά µε τη διακυβέρνηση της
Ενεργειακής Ένωσης και της δράσης για το κλίµα (L 328), υλοποιείται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 6 του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (Β’ 1227/2011),
περί γενικών κριτήριων ορθολογικής δραστηριότητας.
Άρθρο 23
Οριοθέτηση υδατορεµάτων - Τροποποίηση
της περ. 6 της παρ. Α’ του άρθρου 3 του ν. 4258/2014
Στην περ. 6 της παρ. Α’ του άρθρου 3 του ν. 4258/2014 (Α’ 94),
περί διαδικασίας οριοθέτησης υδατορεµάτων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η περ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Η διαδικασία οριοθέτησης των υδατορεµάτων δεν υπάγεται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ν.
4014/2011 (Α’ 209) και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, εκτός αν πρόκειται για έργα διευθέτησης/ αντιπληµµυρικά έργα, τα οποία
προβλέπονται για την οριοθέτηση υδατορέµατος. Η οριοθέτηση
των υδατορεµάτων εντός της περιοχής των υπό λειτουργία λιγνιτωρυχείων εντός των πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης
(Ζ.ΑΠ.), της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245)
πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση της µεταλλευτικής δραστηριότητας και την οριστικοποίηση του αναγλύφου, µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στις σχετικές Αποφάσεις Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.).»
Άρθρο 24
Σύσταση Διαδηµοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρµανσης
1. Oι Δήµοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στους οποίους λειτουργούν συστήµατα τηλεθέρµανσης, δύνανται να συστήσουν Διαδηµοτική Επιχείρηση Τηλεθέρµανσης, µε σκοπό τη
διαχείριση του δικτύου, των διασυνδέσεων και την κατανοµή της
θερµικής ενέργειας στις υφιστάµενες εταιρείες τηλεθερµάνσεων
εκάστου Δήµου. Αντικείµενο των δραστηριοτήτων της Διαδηµοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρµανσης είναι και αυτές της παρ. 1 του
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άρθρου 182 του ν. 4555/2018 (Α’ 133).
2. α. Η Διαδηµοτική Επιχείρηση Τηλεθέρµανσης Δυτικής Μακεδονίας της παρ. 1 συστήνεται ως Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Ε.), Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), βάσει του άρθρου 265
του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), µετά
την εκπόνηση οικονοµοτεχνικής µελέτης, µε µετόχους τους Δήµους Κοζάνης, Εορδαίας και Αµυνταίου και εδαφική αρµοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των ως άνω Δήµων. Η παραπάνω
εταιρεία έχει µορφή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.), µε κοινωφελή και µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, καθώς και τον
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων.
β. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Διαδηµοτική Επιχείρηση Τηλεθέρµανσης Δυτικής Μακεδονίας, µπορεί να συνάπτει
προγραµµατικές συµβάσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν.
3852/2010 (Α’ 87) και την παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016
(Α’ 147) και κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 265 του ν.
3643/2006 (Α’114).
3.α. Η Διαδηµοτική Επιχείρηση Τηλεθέρµανσης Δυτικής Μακεδονίας αναλαµβάνει την ανάπτυξη δικτύου αγωγών µεταφοράς
της θερµικής ενέργειας, το οποίο διασυνδέει όλα τα σηµεία κατανάλωσης (πόλεις) και τα σηµεία παραγωγής.
β. Mε προγραµµατική σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ της
Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) και της Διαδηµοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρµανσης Δυτικής Μακεδονίας, εξασφαλίζεται η παροχή της απαιτούµενης θερµικής ενέργειας στη
Διαδηµοτική Επιχείρηση Τηλεθέρµανσης Δυτικής Μακεδονίας, η
οποία τιµολογείται σύµφωνα µε τους όρους της αγοράς και
βάσει συγκεκριµένων και συµφωνηµένων αρχών που λαµβάνουν
υπόψη τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
4. Οι υφιστάµενες δηµοτικές Επιχειρήσεις Τηλεθέρµανσης των
Δήµων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες έχουν
την ευθύνη διανοµής θερµικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές, αναλαµβάνουν την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των έργων διασύνδεσης και µεταφοράς θερµικής ενέργειας.
Προς τον σκοπό αυτό δύνανται να συνάπτουν προγραµµατικές
συµβάσεις µε τη Διαδηµοτική Επιχείρηση Τηλεθέρµανσης, την
Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), δηµόσιους φορείς, καθώς και µε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
5. Οι επενδυτικές δαπάνες κατασκευής νέων και µετασκευής
υφιστάµενων µονάδων παραγωγής θερµικής ενέργειας, καθώς
και η χρηµατοδότηση των νέων διασυνδέσεων µεταφοράς θερµικής ενέργειας ή αντιστοίχων συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων διενεργούνται, τηρουµένων των κανόνων περί
κρατικών ενισχύσεων.
Άρθρο 25
Έγκριση χρηµατοδοτικών προγραµµάτων Πράσινου
Ταµείου - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6
του ν. 3889/2010
Στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), περί προγραµµάτων και δικαιούχων του Πράσινου Ταµείου, το υφιστάµενο άρθρο τίθεται ως αυτοτελής περ. α’, προστίθεται περ. β’
και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3α. Κάθε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα προϋπολογιζόµενης δαπάνης, χωρίς φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), ποσού µεγαλύτερου ή ίσου των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ εγκρίνεται
µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ύστερα από πρόταση του διοικητικού συµβουλίου του Πράσινου
Ταµείου. Κάθε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα προϋπολογιζόµενης
δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., ποσού µικρότερου των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ εγκρίνεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ταµείου. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζονται το ύψος
και ο τρόπος καταβολής των επιχορηγήσεων ή δανείων, οι διαδικασίες και οι όροι καταβολής, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή των προγραµµάτων.
β. Ειδικά για τη χρηµατοδότηση βιώσιµων οικονοµικών δραστηριοτήτων χαµηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στις περιοχές µετάβασης, όπως αυτές οι περιοχές
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αναφέρονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ),
που συνοδεύουν το Πρόγραµµα ΕΣΠΑ - ΔΑΜ 2021-2027, τα οικεία χρηµατοδοτικά προγράµµατα, προϋπολογιζόµενης δαπάνης
ποσού µεγαλύτερου ή ίσου των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α., εγκρίνονται µε κοινή απόφαση του αρµόδιου για
τα θέµατα ΔΑΜ Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συµβουλίου του
Πράσινου Ταµείου, η οποία διαµορφώνεται µετά από εισήγηση
της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.»
Άρθρο 26
Εξουσιοδοτική διάταξη για την οργάνωση
και λειτουργία της Διαδηµοτικής Επιχείρησης
Τηλεθέρµανσης Δυτικής Μακεδονίας
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα της οργάνωσης και λειτουργίας της Διαδηµοτικής
Επιχείρησης Τηλεθέρµανσης Δυτικής Μακεδονίας του άρθρου
24.
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο 27
Απόσχιση Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης
των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης
της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
1. Η Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) προβαίνει
σε διάσπαση µε τη µορφή της απόσχισης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης
(«Κλάδος Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η.
Α.Ε.»), σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους όρους του παρόντος, του
ν. 4601/2019 (Α’ 44), του ν. 4548/2018
(A’ 104), της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2859/2000
(A’
248), του άρθρου 52 του ν. 4172/2013 (A’ 167) και του άρθρου
61 του ν. 4438/2016 (Α’ 220).
2. Ο Κλάδος Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ.
Δ.Ε.Η. Α.Ε. συνιστά το σύνολο της Δραστηριότητας της Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και περιλαµβάνει:
α) τα πάσης φύσεως δικαιώµατα επί των ακινήτων που περιλαµβάνονται στις εκτάσεις του Ορυχείου Αµυνταίου, του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, και οι οποίες προσδιορίζονται
στα τοπογραφικά διαγράµµατα που επισυνάπτονται στην Προγραµµατική Σύµβαση της παρ. 4 του άρθρου 155 του ν.
4759/2020 (Α’ 245),
β) τα πάσης φύσεως δικαιώµατα επί των ακινήτων που περιλαµβάνονται στις εκτάσεις του Ορυχείου Κλειδιού, οι οποίες
προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράµµατα που επισυνάπτονται στην Προγραµµατική Σύµβαση της παρ. 4 του άρθρου
155 του ν. 4759/2020,
γ) τα πάσης φύσεως δικαιώµατα επί των ακινήτων που περιλαµβάνονται στις εκτάσεις των Ορυχείων Πτολεµαΐδας, του Λιγνιτικού
Κέντρου
Δυτικής
Μακεδονίας,
οι
οποίες
προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράµµατα που επισυνάπτονται στην Προγραµµατική Σύµβαση της παρ. 4 του άρθρου
155 του ν. 4759/2020,
δ) τα πάσης φύσεως δικαιώµατα επί των ακινήτων που περιλαµβάνονται στις εκτάσεις των Ορυχείων Μεγαλόπολης, οι
οποίες προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράµµατα που επισυνάπτονται στην Προγραµµατική Σύµβαση της παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020,
ε) τα πάσης φύσεως δικαιώµατα επί των κτιριακών εγκαταστάσεων της Μεγαλόπολης µετά των υποκείµενων ακινήτων στις
εκτάσεις γης, οι οποίες προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράµµατα που επισυνάπτονται στην Προγραµµατική Σύµβαση
της παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020,

στ) τα πάσης φύσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία και οποιοδήποτε άλλο ενσώµατο ή άϋλο περιουσιακό στοιχείο που αναφέρεται στη δραστηριότητα του Κλάδου Μεταλιγνιτικής
Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε. και περιλαµβάνεται στο
σχέδιο διάσπασης και στη λογιστική κατάσταση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε.. 3. Η
Δ.Ε.Η. Α.Ε., η οποία αποτελεί τη διασπώµενη εταιρεία, σύµφωνα
µε το άρθρο 57 του ν. 4601/2019, µεταβιβάζει τον Κλάδο Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε., σε νέα ή υφιστάµενη ανώνυµη εταιρεία (επωφελούµενη εταιρεία).
4. Για τους σκοπούς της απόσχισης του παρόντος, συντάσσεται από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. λογιστική κατάσταση κλάδου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδίου απόσχισης, καθώς και
έκθεση αποτίµησης της αξίας του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 17
του ν. 4548/2018.
5. Το µετοχικό κεφάλαιο της επωφελούµενης εταιρείας προσδιορίζεται µε βάση την αξία του καθαρού ενεργητικού του µεταβιβαζόµενου Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων
Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε., όπως αυτή προκύπτει από την έκθεση αποτίµησης της παρ. 4. Το σχέδιο διάσπασης µπορεί να ορίζει ότι
µέρος της αξίας του καθαρού ενεργητικού του µεταβιβαζόµενου
κλάδου απεικονίζεται σε λογαριασµούς καθαρής θέσης (πλην
του µετοχικού κεφαλαίου) της επωφελούµενης εταιρείας. Έναντι
της µεταβίβασης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε., εκδίδονται από την επωφελούµενη εταιρεία, µετοχές αντίστοιχης ονοµαστικής αξίας, οι οποίες
παραδίδονται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., κατ’ αναλογία της συµµετοχής
της.»
Άρθρο 28
Ειδικότερες ρυθµίσεις για τη µεταβίβαση του Κλάδου
Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών
Απολιγνιτοποίησης της Δηµόσιας
Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
Για τη µεταβίβαση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης
των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού («Κλάδος Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε.») ισχύουν τα εξής:
1. Στα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ., που µεταβιβάζονται στο πλαίσιο της
απόσχισης του παρόντος, δεν περιλαµβάνονται τα υφιστάµενα
δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης στέρεων ορυκτών καύσιµων υλών που έχουν παραχωρηθεί στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., τα οποία
παραµένουν σ’ αυτήν, όπως και οι πάσης φύσεως άδειες και εγκρίσεις, οι οποίες συναρτώνται µε τη µεταλλευτική αυτή δραστηριότητα.
2. Στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. παραχωρείται το δικαίωµα χρήσης και εκµετάλλευσης των εκτάσεων και των συναφών υποδοµών που µεταβιβάζονται στο πλαίσιο της απόσχισης του παρόντος, για όσο
χρόνο επιτρέπεται στις εκτάσεις αυτές η λιγνιτική δραστηριότητα.
3. Η επωφελούµενη εταιρεία καθίσταται καθολικός διάδοχος
όσον αφορά τον Κλάδο Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων
Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε., όπως καθορίζεται στη σύµβαση απόσχισης,
σύµφωνα µε την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν.
4601/2019 (Α’ 44). Η µεταφορά των στοιχείων του µεταβιβαζόµενου κλάδου, όπως καθορίζονται στη σχετική σύµβαση διάσπασης, συµπεριλαµβανοµένης της µεταβίβασης εµπράγµατων
δικαιωµάτων σε ακίνητα, συντελείται αυτοδικαίως µε µόνη την
καταχώριση της συµβολαιογραφικής πράξης διάσπασης της διασπώµενης εταιρείας στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.),
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4601/2019.
4. Σε περίπτωση µεταβίβασης ακινήτων εντός των Πυρήνων
Ζ.ΑΠ. από και προς τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. και την επωφελούµενη εταιρεία, επιτρέπονται κατατµήσεις ακινήτων µε ελάχιστο όριο τέσσερα (4) στρέµµατα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή
ειδικής διάταξης περί αρτιότητας και οικοδοµησιµότητας γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Το εναποµένον αρχικό γήπεδο
και το µεταβιβαζόµενο τµήµα του θεωρούνται κατά παρέκκλιση
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άρτια και οικοδοµήσιµα, όπως έχουν µετά την πράξη κατάτµησης, εφόσον έχουν κατ’ ελάχιστο όριο τέσσερα (4) στρέµµατα.
Σε περίπτωση γηπέδου που στερείται πρόσβασης σε κοινόχρηστο δρόµο λόγω της κατάτµησης, µε την ίδια πράξη συστήνεται
και δουλεία διόδου σε βάρος του τµήµατος του αρχικού ακινήτου που έχει πρόσβαση σε κοινόχρηστο δρόµο, η οποία νοείται
ως «πρόσωπο» κατά τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις.
5. Για τις ανάγκες της απόσχισης του παρόντος, δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε προσαρτήσεις διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις υποθηκοφυλακείων ή κτηµατολογικών γραφείων,
υπεύθυνες δηλώσεις, και προσαρτήσεις βεβαιώσεων, σχεδιαγράµµατα για τη µεταβίβαση ακινήτων, ακόµη και εκείνων που
έχουν αποκτηθεί µε αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε
παραµεθόριες περιοχές. Μεταγραφές και λοιπές απαιτούµενες
καταχωρίσεις για τη µεταβίβαση εµπράγµατων δικαιωµάτων, που
περιλαµβάνονται στη σύµβαση απόσχισης, ενώπιον των αρµόδιων υποθηκοφυλακείων και κτηµατολογικών γραφείων, έχουν
αποκλειστικά διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται µέσα
σε προθεσµία πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι πράξεις του προηγούµενου εδαφίου διενεργούνται χωρίς
την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή δικαιώµατος τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων των παγίων και αναλογικών δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή άλλων τελών υπέρ άµισθων και έµµισθων
υποθηκοφυλάκων ή κτηµατολογικών γραφείων, των παγίων και
αναλογικών ανταποδοτικών τελών του
ν. 2308/1995 (Α’ 114)
υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο Α.Ε.», κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής διάταξης και χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε τελών, δικαιωµάτων ή αµοιβών για την
έκδοση των
αποσπασµάτων κτηµατολογικών και κτηµατογραφικών διαγραµµάτων της παρ. 4 του άρθρου 14 του
ν. 2664/1998 (Α’ 275), τα οποία συνυποβάλλονται µε την αίτηση
καταχώρισης της σύµβασης απόσχισης στα κτηµατολογικά βιβλία, εξαιρουµένου του τέλους χαρτοσήµου επί των πράξεων µεταγραφής. Η µη µεταγραφή ή καταχώριση της σύµβασης
απόσχισης, µέχρι και τη συµπλήρωση της πενταετίας, δεν εµποδίζει την έκδοση, εντός αυτού του χρονικού διαστήµατος και
µόνον, αδειών, για την έκδοση των οποίων απαιτείται Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας ή Κτηµατολογική Εγγραφή, ιδίως άδεια δόµησης, άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας. Οι όποιες
εκκρεµότητες υφίστανται κατά την απόσχιση ενώπιον υποθηκοφυλακείων ή κτηµατολογικών γραφείων δεν επηρεάζουν τη νοµιµότητα της απόσχισης και επιλύονται µέσα σε προθεσµία πέντε
(5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για τις ανάγκες
της απόσχισης του παρόντος, το συµβολαιογραφικό έγγραφο
της σχετικής σύµβασης διάσπασης δεν απαιτείται να περιλαµβάνει λεπτοµερή περιγραφή των ακινήτων που περιλαµβάνονται
στον Κλάδο Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ., αλλά
αρκεί να περιλαµβάνει αναφορά στα αναγκαία εµπράγµατα στοιχεία κάθε ακινήτου. Για τη συντέλεση της απόσχισης του παρόντος δεν απαιτείται να επισυνάπτονται στη σχετική σύµβαση
διάσπασης κυρωµένα αποσπάσµατα των κτηµατολογικών διαγραµµάτων για ακίνητα που περιλαµβάνονται στον Κλάδο Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε.. Η σχετική
σύµβαση διάσπασης που αναφέρεται στη µεταβίβαση εµπράγµατων δικαιωµάτων σε ακίνητα του µεταβιβαζόµενου κλάδου
προς την επωφελούµενη εταιρεία, χωρίς επισύναψη σε αυτήν κυρωµένων αποσπασµάτων των κτηµατολογικών διαγραµµάτων,
είναι κατά τούτο έγκυρη και παράγει όλες τις έννοµες συνέπειές
της.
6. Για τη συντέλεση της απόσχισης του παρόντος νόµου δεν
υποβάλλονται µηδενικές δηλώσεις φόρου µεταβίβασης ακινήτων, συµπεριλαµβανοµένων δηλώσεων επίκλησης χρησικτησίας,
διαφοράς εκτάσεων ή άλλου τίτλου που δεν έχει µεταγραφεί.
7. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισµός διενεργήθηκε από τη Δ.Ε.Η.
Α.Ε., που αφορά στον µεταβιβαζόµενο κλάδο και ενέχει µελλοντικά οφέλη ή βάρη, µεταφέρεται στην επωφελούµενη εταιρεία
προς όφελος ή σε βάρος αυτής. Η επωφελούµενη εταιρεία αναλαµβάνει τα φορολογικά αποθεµατικά που σχηµάτισε η Δ.Ε.Η.
A.E., τα οποία σχετίζονται µε τον µεταβιβαζόµενο κλάδο και απολαµβάνει τις φορολογικές απαλλαγές, υπό τις προϋποθέσεις που

3517

θα ίσχυαν για την Δ.Ε.Η. A.E., εάν δεν είχε γίνει η µεταβίβαση.
Εξαίρεση αποτελούν διαφορές αναπροσαρµογής της αξίας παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που προέκυψαν κατ’
εφαρµογή άλλων νόµων πριν τον µετασχηµατισµό, όπως του ν.
2941/2001 (Α’ 201) και του ν. 3229/2004 (Α’ 38), τα οποία παραµένουν στη Δ.Ε.Η. Α.Ε..
Άρθρο 29
Εκτάσεις κυριότητας και εκµετάλλευσης
της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού,
εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης
1. Η Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), µετά την
πλήρη καταβολή των σχετικών αποζηµιώσεων, καθίσταται κυρία
των εκτάσεων, οι οποίες περιγράφονται βάσει των υπό στοιχεία:
α) Δ9/Δ/Φ 53/9455/2442/2.9.2014 (ΑΑΠ 294),
β) Δ9/Δ/Φ 53/22337/ΠΕ/4095/2.9.2014 (ΑΑΠ 294),
γ) Δ9/Δ/Φ53/8773/2272/2.9.2012 (ΑΑΠ 294), και
δ) Δ9/Δ/Φ53/4855/1139/28.7.2014 (ΑΑΠ 249), αποφάσεων κήρυξης απαλλοτρίωσης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Με την προγραµµατική σύµβαση της παρ. 4 του άρθρου 155
του ν. 4759/2020 (Α’ 245), ρυθµίζεται κάθε περαιτέρω λεπτοµέρεια σχετικά µε τη µεταβίβαση, χρήση και διάθεση των εκτάσεων
της παρ. 1 στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης.
3. Όλες οι εκτάσεις που ανήκουν στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. και έχουν
αποκτηθεί µε σκοπό την εξόρυξη και εκµετάλλευση λιγνιτικού
κοιτάσµατος και οι οποίες περιλαµβάνονται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) του άρθρου 155 του ν. 4759/2020, θεωρούνται
ότι έχουν εκπληρώσει τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν και
δύνανται πλέον να χρησιµοποιηθούν και για άλλους σκοπούς στο
πλαίσιο της διαδικασίας απολιγνιτοποίησης, υπό την επιφύλαξη
της παρ. 8 του άρθρου 156 του ν. 4759/2020
(Α’ 245) και
σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους του ν. 998/1979 (Α’ 289)
και εν γένει της δασικής νοµοθεσίας.
4. Οι εκτάσεις που περιλαµβάνονται στους Πυρήνες των
Ζωνών Απολιγνιτοποίησης του άρθρου 155 του
ν.
4759/2020 και περιγράφονται στα τοπογραφικά διαγράµµατα
που επισυνάπτονται στην Προγραµµατική Σύµβαση της παρ. 4
του άρθρου 155 του ν. 4759/2020, υπόκεινται σε υποχρέωση
αποκατάστασης δυνάµει των εκάστοτε εν ισχύι Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.).
Οι εκτάσεις αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για άλλους σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος είτε εισφερόµενες κατά
τις διατάξεις του παρόντος νόµου είτε παραµένουσες προς
χρήση και εκµετάλλευση στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., υπό την επιφύλαξη της
παρ. 8 του άρθρου 156 του ν. 4759/2020 και σύµφωνα µε τους
ειδικότερους όρους του ν. 998/1979 και εν γένει της δασικής νοµοθεσίας για δραστηριότητες που αφορούν στην παραγωγή και
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως:
α) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω Α.Π.Ε.,
β) την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας,
γ) τις εγκαταστάσεις παραγωγής πράσινου υδρογόνου, βιοµάζας και παραγωγής ενέργειας από απορρίµµατα.
Άρθρο 30
Μεταβατικές διατάξεις για την απόσχιση του Κλάδου
Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων
Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δηµόσιας
Υπηρεσίας Ηλεκτρισµού
1. Οι πράξεις που διενεργούνται µετά την ηµεροµηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δηµόσιας
Επιχείρησης Ηλεκτρισµού («Κλάδος Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης
Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε.») και µέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης του παρόντος νόµου, που αφορούν τον ως άνω µεταβιβαζόµενο κλάδο, θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασµό
της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.). Το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσµα της ανωτέρω µεταβατικής περιόδου περιλαµβάνεται στο λογιστικό και φορολογικό
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αποτέλεσµα της Δ.Ε.Η. Α.Ε.. Η επωφελούµενη εταιρεία µεταφέρει στα βιβλία της µε συγκεντρωτικές εγγραφές µόνο τα υπόλοιπα των λογαριασµών ισολογισµού του µεταβιβαζόµενου
κλάδου, όπως αυτά προκύπτουν την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης
της απόσχισης του παρόντος νόµου. Μέχρι την ολοκλήρωση της
τελευταίας, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. δεν υποχρεούται σε διακριτή λογιστική
παρακολούθηση των µεταβιβαζόµενων περιουσιακών στοιχείων
του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η.
Α.Ε. για φορολογικούς σκοπούς. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. υποχρεούται να
υποβάλει το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών και αµοιβών και να
τηρεί τις υποχρεώσεις των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του
ν.
4172/2013 (Α’ 167) µέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης και η
επωφελούµενη εταιρεία εφεξής.
2. Για µεταβατικό διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) έτους από
την έναρξη λειτουργίας της επωφελούµενης εταιρείας η Δ.Ε.Η.
Α.Ε. µπορεί να υποστηρίζει τη λειτουργία της επωφελούµενης
εταιρείας, παρέχοντας υπηρεσίες έναντι εύλογου ανταλλάγµατος, το οποίο καλύπτει το κόστος παροχής του και καθορίζεται
µε σύµβαση µεταξύ των δύο εταιρειών, σύµφωνα µε την αρχή
των ίσων αποστάσεων. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. εκτελεί όλες τις απαιτούµενες ενέργειες στο όνοµα και για λογαριασµό της επωφελούµενης εταιρείας, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω εξουσιοδότηση.
Άρθρο 31
Εξουσιοδοτική διάταξη για τους όρους δόµησης
στο πλαίσιο της απόσχισης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής
Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης
της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να χορηγείται παρέκκλιση από τους υφιστάµενους όρους
δόµησης για τα συγκεκριµένα ακίνητα για έργα κοινής ωφέλειας
τηρουµένων των περιορισµών της παρ. 4 του άρθρου 27.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 32
Αναστολή καταβολής χρεώσεων
για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας
1. Για την περίοδο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από
1.11.2021 έως και 31.3.2022 αναστέλλεται η καταβολή χρεώσεων
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.) των κάτωθι κατηγοριών καταναλωτών του πίνακα της παρ. 1α του άρθρου 36 του ν.
4067/2012 (Α’ 79):
α) Βιοµηχανικής χρήσης ΜΤ> 13GWh,
β) Βιοµηχανικής χρήσης MT,
γ) Γενικής χρήσης ΜΤ,
δ) Aγροτικής χρήσης ΜΤ,
ε) Βιοµηχανικής χρήσης ΧΤ για τις τριφασικές παροχές ισχύος
µεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA (τύπου υπ’ αριθµ. 5, 6 και 7), και
στ) αγροτικής χρήσης ΧΤ, για τις τριφασικές παροχές ισχύος
µεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA (τύπου υπ’ αριθµ. 5, 6 και 7).
2. Σε εφαρµογή της παρ. 1, οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δεν περιλαµβάνουν τη σχετική χρέωση Υ.Κ.Ω. στους λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των αντίστοιχων
πελατών. Το ποσό το οποίο δεν χρεώνεται καταχωρίζεται σε ειδικό πεδίο του λογαριασµού µε σηµείωση περί της αναστολής
καταβολής χρεώσεων για την παροχή υπηρεσιών Υ.Κ.Ω. δυνάµει
του παρόντος.
3. Για την περίοδο κατανάλωσης και τις κατηγορίες καταναλωτών της παρ. 1, ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.):
α) υπολογίζει, αλλά δεν τιµολογεί τους Εκπροσώπους Φορτίου, αναφορικά µε τα χρηµατικά ποσά των χρεώσεων Υ.Κ.Ω. που
αντιστοιχούν στους πελάτες τους και στις ιδιοκαταναλώσεις των
Αυτοπροµηθευόµενων Πελατών, κατά την υλοποίηση των αντίστοιχων µηνιαίων εκκαθαρίσεων του Διασυνδεδεµένου Συστήµατος (Δ.Σ). και των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.),

β) κατά τον υπολογισµό των εγγυήσεων των Εκπροσώπων
Φορτίου για τις χρεώσεις Υ.Κ.Ω. του Δ.Σ και των Μ.Δ.Ν. δεν λαµβάνει υπόψη τα χρηµατικά ποσά των χρεώσεων Υ.Κ.Ω. που αντιστοιχούν στους πελάτες τους και στις ιδιοκαταναλώσεις των
Αυτοπροµηθευόµενων Πελατών.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δύναται να παραταθεί ή να συντµηθεί η περίοδος της παρ. 1, να
ρυθµιστεί κάθε απαραίτητη λεπτοµέρεια και διαδικασία που ακολουθείται από τους Εκπροσώπους Φορτίου και τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
για την εφαρµογή της παρούσας, να καθοριστούν το συνολικό
ποσό των οφειλών των προς εξόφληση χρεώσεων Υ.Κ.Ω, ο χρόνος και ο τρόπος εξόφλησης µετά τη λήξη της περιόδου της παρ.
1, ο συνυπολογισµός χρεώσεων Υ.Κ.Ω. που έχουν ήδη καταβληθεί από τους Εκπροσώπους Φορτίου και τους καταναλωτές των
κατηγοριών της παρ. 1 για την περίοδο κατανάλωσης της ως άνω
παραγράφου, καθώς και ειδικότερα θέµατα σε περίπτωση αλλαγής προµηθευτή ή παύσης εκπροσώπησης µετρητή κατανάλωσης.
Άρθρο 33
Διακανονισµός εξόφλησης των χρεώσεων χρήσης δυναµικότητας και ενέργειας - του Δικτύου Διανοµής
φυσικού αερίου για τους Προµηθευτές
και τους Οικιακούς Πελάτες
1. Οι προµηθευτές φυσικού αερίου δύνανται να εξοφλούν
προς τους Διαχειριστές Δικτύου Διανοµής φυσικού αερίου τα
χρηµατικά ποσά των χρεώσεων που αντιστοιχούν στους πελάτες
τους και τα οποία αφορούν χρεώσεις χρήσης - δυναµικότητας
και ενέργειας - Δικτύου Διανοµής φυσικού αερίου, δυνάµει τιµολογίων των αρµόδιων Διαχειριστών, τα οποία εκδίδονται στο
πλαίσιο των µεταξύ τους συναφθεισών συµβάσεων και αφορούν
την περίοδο κατανάλωσης φυσικού αερίου από 1.11.2021 έως
και 31.12.2021, ως εξής:
α) το συνολικό ποσό του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
εκάστου τιµολογίου, καθώς και το ποσό της καθαρής αξίας εκάστου τιµολογίου που αφορά τις χρεώσεις χρήσης Δικτύου Διανοµής των λοιπών Πελατών, πλην Οικιακών, κατά την ηµεροµηνία
εξόφλησης, και
β) το ποσό της καθαρής αξίας εκάστου τιµολογίου που αφορά
τις χρεώσεις χρήσης Δικτύου Διανοµής των Οικιακών Πελατών,
µε διακανονισµό αζηµίως και ατόκως για τον Προµηθευτή, σε
τέσσερις (4) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, οι οποίες εξοφλούνται
έως τη δέκατη ηµερολογιακή ηµέρα εκάστου µήνα, η πρώτη εκ
των οποίων εξοφλείται τον Μάρτιο του 2022 για τον µήνα Νοέµβριο του 2021 και τον Απρίλιο του 2022 για τον µήνα Δεκέµβριο
του 2021.
2. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εξόφλησης του αρχικού
ποσού, καθώς και µη εµπρόθεσµης εξόφλησης οποιασδήποτε εκ
των ανωτέρω δόσεων, δεν εφαρµόζεται ή διακόπτεται ο διακανονισµός, αντίστοιχα και καθίσταται άµεσα ληξιπρόθεσµο και
απαιτητό το σύνολο της οφειλής.
3. Για την εφαρµογή των ανωτέρω, ο προµηθευτής ενηµερώνει
εγγράφως τον αρµόδιο Διαχειριστή, ο οποίος δηλώνει την αποδοχή του διακανονισµού εξόφλησης της παρ. 1, και τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
4. Ανεξάρτητα από τη σύναψη ή µη του διακανονισµού εξόφλησης της παρ. 1, ο προµηθευτής θέτοντας σχετική ειδική σηµείωση, περιλαµβάνει προς είσπραξη στους λογαριασµούς
φυσικού αερίου των οικιακών πελατών, µόνον τα ποσά που αναλογούν στην περ. β) της παρ. 1, τα οποία εξοφλούνται µε διακανονισµό, αζηµίως και ατόκως για τον οικιακό πελάτη σε τέσσερις
(4) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων, για την περίοδο κατανάλωσης από 1.11.2021 έως 30.11.2021, εξοφλείται
µε τον λογαριασµό κατανάλωσης που εκδίδεται τον Απρίλιο 2022
και η πρώτη εκ των οποίων, για την περίοδο κατανάλωσης από
1.12.2021 έως 31.12.2021, εξοφλείται µε τον λογαριασµό κατανάλωσης που εκδίδεται τον µήνα Μάιο 2022. Η παρούσα εφαρµόζεται ανεξάρτητα οιουδήποτε άλλου διακανονισµού είσπραξης
που δύναται να συνάψει ο προµηθευτής µε τον οικιακό πελάτη.
5. Στις περιπτώσεις αλλαγής ή παύσης εκπροσώπησης µε-
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τρητή κατανάλωσης ή αλλαγής στοιχείων τελικών-οικιακών πελατών, ο προµηθευτής διακόπτει τον διακανονισµό του πρώτου
εδαφίου της παρ. 4, εκκαθαρίζει τις σχετικές χρεώσεις και περιλαµβάνει προς είσπραξη το ποσό οφειλής στους αντίστοιχους
λογαριασµούς κατανάλωσης.
6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δύναται να παραταθεί η περίοδος της παρ. 1 και να καθοριστεί
κάθε απαραίτητη λεπτοµέρεια και διαδικασία για την εφαρµογή
του παρόντος.
Άρθρο 34
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών
σε δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν
ή παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδροκοµική
καλλιέργεια - Τροποποίηση της περ. γ’ της παρ. 3
του άρθρου 53 του ν. 998/1979
Στο τέλος της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 53 του
ν.
998/1979 (Α’ 289), περί εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθµών
σε δασικές εκτάσεις, προστίθενται δύο νέα εδάφια και η παρ. 3
διαµορφώνεται ως εξής:
«3.α. Για την εγκατάσταση δικτύων µεταφοράς και διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας, για την κατασκευή υποσταθµών και κάθε,
εν γένει, τεχνικού έργου που αφορά στην υποδοµή και εγκατάσταση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή µονάδες Συµπαραγωγής
Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (Σ.Η.Θ.) µε χρήση Α.Π.Ε., περιλαµβανοµένων των υποσταθµών και λοιπών έργων σύνδεσης µε το
Σύστηµα ή το Δίκτυο, των συνοδών έργων και κάθε εν γένει τεχνικού έργου που αφορά στην υποδοµή και εγκατάσταση των
ανωτέρω σταθµών, καθώς και των αγωγών προσαγωγής νερού
των εργοστασίων εµφιάλωσης νερού, των δικτύων µεταφοράς
και διανοµής φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, των
αγωγών ύδρευσης αποχέτευσης και των συνοδών τους έργων,
των συστηµάτων διαχείρισης στερεών ή υγρών αποβλήτων και
στις νησιωτικές περιοχές συµπεριλαµβανοµένης της Κρήτης και
Εύβοιας, των σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων και των
συνοδών τους έργων, όπως και των δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων υποβιβασµού και ανύψωσης τάσης, µέσα σε δάση,
δασικές εκτάσεις, αναδασωτέες και σε δηµόσιες εκτάσεις των
περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3, απαιτείται έγκριση επέµβασης, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 45. Τα ανωτέρω
δίκτυα, κατά το δυνατόν, συνδυάζονται µε το υφιστάµενο ή υπό
εκτέλεση δίκτυο δασικών οδών ή µε άλλα τεχνικά έργα. Ειδικά
για την εγκατάσταση στις ανωτέρω εκτάσεις υπόγειων δικτύων
µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας δεν απαιτείται η
ανωτέρω έγκριση, παρά µόνο ενηµέρωση της οικείας δασικής
αρχής ως προς το χρονοδιάγραµµα των εργασιών και την ακριβή
όδευση του υπογείου δικτύου µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας εντός δάσους ή δασικής έκτασης. Η ανωτέρω
επέµβαση εξαιρείται από την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης και καταβολής ανταλλάγµατος χρήσης της παρ. 8 του άρθρου 45. Ο δικαιούχος της επέµβασης υποχρεούται πριν από την
έναρξη των εργασιών εγκατάστασης του δικτύου να υποβάλλει
προς έγκριση στην οικεία δασική αρχή µελέτη αποκατάστασης
της δασικής βλάστησης. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω επέµβασης λαµβάνονται από τον δικαιούχο όλα τα αναγκαία µέτρα προστασίας της γειτνιάζουσας δασικής βλάστησης τόσο από τον
κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς όσο και από πιθανή µετάδοση παθογόνων οργανισµών. Τα έργα αποκατάστασης εκτελούνται µετά
το πέρας της εγκατάστασης του δικτύου. Προκείµενης της υπόγειας διέλευσης του δικτύου µεταφοράς και διανοµής διαµέσου
ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων συστήνεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και έναντι ανταλλάγµατος, που
υπολογίζεται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 6, δουλεία διέλευσης
σε βάρος των ιδιωτικών δασικών ακινήτων όπου πραγµατοποιούνται τα ανωτέρω έργα ή κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση για την αναγκαστική σύσταση δουλείας διέλευσης σε
αυτά.
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β. Η εκτέλεση των ανωτέρω έργων απαγορεύεται εντός των
πυρήνων των εθνικών δρυµών, των αισθητικών δασών και των κηρυγµένων µνηµείων της φύσης.
γ. Ειδικότερα, εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης ηλιακής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθµούς σε δάση και αναδασωτέες
εκτάσεις απαγορεύονται. Κατ’ εξαίρεση, οι εγκαταστάσεις αυτές
επιτρέπονται σε δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδροκοµική καλλιέργεια, σύµφωνα µε
τη δασική και την αγροτική νοµοθεσία, εφόσον αξιοποιήθηκαν
κατά τους όρους της εκχέρσωσης ή της παραχώρησης και καλλιεργούνται, υπό την προϋπόθεση, ότι µετά το πέρας της νόµιµης λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, σύµφωνα και µε
τους όρους της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ή την για οποιονδήποτε λόγο αποµάκρυνσή τους, η έκταση επανέρχεται στην
πρότερη αγροτική χρήση. Ειδικά στις περιπτώσεις που η εκχέρσωση των δασικών εκτάσεων πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις
παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 47, για την εγκατάσταση σε αυτές
φωτοβολταϊκών σταθµών, απαιτείται νέα έγκριση επέµβασης για
τη νέα χρήση, η οποία χορηγείται υπό τους ειδικότερους όρους
και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 35
Ρύθµιση εγγυητικών επιστολών
αποκατάστασης λιγνιτωρυχείων
1. Το ύψος εγγυητικών επιστολών για την αποκατάσταση των
λιγνιτωρυχείων, υπολογίζεται εκ νέου µε βάση τη συντόµευση
του χρόνου ζωής και τη µείωση της θιγόµενης επιφάνειας των
ορυχείων, καθώς και τις επακόλουθες µεταβολές στις εργασίες
εξόρυξης και αποκατάστασης αυτών. Προς τούτο, οι εκµεταλλευτές καλούνται να καταθέσουν φάκελο τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) βάσει του
άρθρου 6 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), έως την 30ή Απριλίου 2022,
στον οποίο προσδιορίζεται το κόστος αποκατάστασης για τον
υπολειπόµενο χρόνο λειτουργίας του έργου, εντός του οποίου
οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποκατάσταση σε σχέση µε τη
νέα έκταση επέµβασης.
Η τροποποίηση αυτή θεωρείται µη ουσιώδης κατά την έννοια
της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.
4014/2011 (Α’ 209).
2. Οι εκµεταλλευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν.
4512/2018 (Α’ 5) εντός ενός (1) µηνός από την υποβολή προς έγκριση του φακέλου τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο., και σε κάθε περίπτωση έως την 30ή Απριλίου 2022, λαµβάνοντας υπόψη τα
δεδοµένα του υπό έγκριση φακέλου. Σε περίπτωση που η
Α.Ε.Π.Ο. διαφοροποιείται ως προς τον υπολογισµό του κόστους
αποκατάστασης από την υποβληθείσα µε τον φάκελο τροποποίησης µελέτη, το ποσό της εγγυητικής επιστολής προσαρµόζεται
εντός τριών (3) µηνών από την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο.. Ως προς τη
διαδικασία αντικατάστασης και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και τη διαδικασία απόδοσης στον Ειδικό Λογαριασµό του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ισχύει η υπό στοιχεία
ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.176641/2214/28.6.2018 απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2909). Το ποσό της εγγυητικής
επιστολής υπολογίζεται µε βάση την παρ. 22 του άρθρου 68 του
ν. 4512/2018.
3. Η επιβολή κυρώσεων για τη µη κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται έως την 30ή Μαΐου 2022. Μέχρι την έγκριση του φακέλου τροποποίησης της Α.Ε.Π.Ο., οι
εκµεταλλευτές δύνανται να εκτελούν όλες τις εργασίες που αφορούν τις εκτάσεις της υποβληθείσας προς έγκριση τροποποιητικής µελέτης. Όσο εκκρεµεί η έγκριση του φακέλου
τροποποίησης της Α.Ε.Π.Ο. τυχόν αδειοδοτήσεις από εµπλεκόµενες αρµόδιες υπηρεσίες, όπως δασαρχεία και υπηρεσίες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χορηγούνται στο
πλαίσιο της υφιστάµενης εγκεκριµένης υπό τροποποίηση
Α.Ε.Π.Ο., ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών στα λιγνιτωρυχεία.
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Άρθρο 36
Διαδικασία ταυτόχρονης έγκρισης Ειδικού
Πολεοδοµικού Σχεδίου και Ρυµοτοµικού
Σχεδίου Εφαρµογής

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

1. Στις περιπτώσεις όπου, σύµφωνα µε την περ γ’ της παρ. 3
του άρθρου 8 και την περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.
4447/2016 (Α’ 241), µε το προεδρικό διάταγµα για την έγκριση
Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΕΠΣ), εγκρίνεται ταυτόχρονα
Ρυµοτοµικό Σχέδιο Εφαρµογής (ΡΣΕ) και ο φορέας υλοποίησης
είναι ο αποκλειστικός κύριος ή ο διαχειριστής του συνόλου της
προς πολεοδόµηση έκτασης, το ίδιο το εγκριτικό διάταγµα συνιστά ταυτόχρονα και πράξη εφαρµογής, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας σύνταξης πράξης εφαρµογής. Στις
περιπτώσεις αυτές, για τον υπολογισµό
της εισφοράς σε
γη, εφαρµόζεται το άρθρο 8 του
ν. 1337/1983 (Α’
33). Επιτρέπεται, µε το ίδιο διάταγµα και κατόπιν πρότασης ή συναίνεσης του φορέα υλοποίησης του ΕΠΣ, να υπολογίζεται και
να επιβάλλεται εισφορά σε γη σε µεγαλύτερο ποσοστό, για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολεοδοµικών αναγκών στην περιοχή επέµβασης. Κυρωµένες πράξεις εφαρµογής για την ίδια
περιοχή καταργούνται κατά το µέρος που αφορούν σε εκτάσεις
ρυθµιζόµενες από το ως άνω προεδρικό διάταγµα.
2. Από την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παρ. 1, οι
κοινόχρηστοι, κοινωφελείς χώροι και τυχόν εκτάσεις που αποδίδονται στον Δήµο ή στο Ελληνικό Δηµόσιο, θεωρούνται ότι περιέρχονται σε κοινή χρήση και µεταγράφονται. Οι χώροι αυτοί
παραµένουν στη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του φορέα
υλοποίησης του ΕΠΣ, έως τη διαµόρφωσή και παράδοσή τους
από τον φορέα στον οικείο Δήµο ή στο Ελληνικό Δηµόσιο. Η παράδοση αυτή είναι δυνατό να λάβει χώρα και τµηµατικά, για τον
σκοπό δε αυτόν ο φορέας υλοποίησης υποβάλλει σχετικό χρονοδιάγραµµα προς τον Δήµο ή το Ελληνικό Δηµόσιο, δια του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Κυρωµένες πράξεις εφαρµογής για τη λοιπή πολεοδοµική
ενότητα ανασυντάσσονται. Οι σχετικές µελέτες για την ανασύνταξη επισπεύδονται και χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από τον
φορέα υλοποίησης του ΕΠΣ. Κατά την ανασύνταξη της πράξης
εφαρµογής στη λοιπή περιοχή της ίδιας πολεοδοµικής ενότητας
της περιοχής επέµβασης του ΕΠΣ αποκαθίστανται κατ’ αρχήν οι
ιδιοκτησίες, που προέβλεπε η αρχική πράξη εφαρµογής, εντός
της περιοχής επέµβασης του ΕΠΣ, σε ακίνητα ίσης αξίας εντός
της ίδιας πολεοδοµικής ενότητας. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση αυτή δεν είναι εφικτή, το κόστος της αποζηµίωσης επιβαρύνει τον φορέα υλοποίησης του ΕΠΣ. Σε περίπτωση που από
το προεδρικό διάταγµα της παρ. 1 προβλέπονται χώροι υπέρ του
οικείου Δήµου για τη δηµιουργία Τράπεζας Γης, αυτοί διατίθενται µε την ανασύνταξη της παρούσας. Η κύρωση της ανασύνταξης της πράξης εφαρµογής της παρούσας γίνεται, κατ’
εξαίρεση, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται τα άρθρα 8, 9 και 12 του ν.
1337/1983 (Α’ 33).
4. Στις περιπτώσεις της παρ. 1, µε το υπό έγκριση ΡΣΕ, είναι
επιπλέον δυνατό να καταλαµβάνονται και ιδιοκτησίες του φορέα
υλοποίησης του ΕΠΣ, οι οποίες βρίσκονται εκτός ορίων της περιοχής επέµβασης του ΕΠΣ, αλλά στην ίδια ή σε γειτονικές πολεοδοµικές ενότητες, εφόσον οι ιδιοκτησίες αυτές αποδίδονται
ως επιπλέον εισφορά σε γη και τούτο εξυπηρετεί τις πολεοδοµικές ανάγκες της περιοχής.

Άρθρο 38
Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά Τροποποίηση της περ. ε’ της παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 4062/2012

Άρθρο 37
Συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στις Εταιρίες
Διανοµής Αερίου - Κατάργηση του άρθρου 5
του ν. 2364/1995
Από 1η Ιανουαρίου 2022 το άρθρο 5 του ν. 2364/1995 (Α’ 252),
σχετικά µε τα δικαιώµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης στις Εταιρίες Διανοµής Αερίου, καταργείται.

Στην περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4062/2012 (Α’ 70),
περί του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά, προστίθεται νέο
έκτο εδάφιο και η περ. ε’ διαµορφώνεται ως εξής:
«ε. Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής: Στο τµήµα
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά το οποίο
καταλαµβάνεται από το τέως Αεροδρόµιο του Ελληνικού, έκταση
επιφανείας δύο χιλιάδων (2.000) τουλάχιστον στρεµµάτων θα
αναπτυχθεί ως Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής,
µε χρήσεις πρασίνου, ελεύθερων χώρων, αναψυχής, αθλητισµού, πολιτισµού, κοινωφελών λειτουργιών και πρότυπων αστικών υποδοµών. Δρόµοι και τεχνικά έργα, καθώς και ρέµατα, τα
οποία διέρχονται από την πιο πάνω έκταση, δεν συνιστούν κατάτµηση αυτής. Η κάλυψη των, πάσης φύσεως, µόνιµων κτιρίων
που θα ανεγερθούν για την εξυπηρέτηση του Πάρκου δεν µπορεί
να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής επιφανείας της πιο πάνω έκτασης. Ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός
ορόφων για τα πιο πάνω κτίρια ορίζεται σε δύο (2) και το µέγιστο
επιτρεπόµενο ύψος σε δέκα (10) µέτρα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η κατασκευή ενός και µόνο υψηλού κτιρίου ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, το οποίο µπορεί να λειτουργήσει ως σηµείο
προορισµού και τοπόσηµο του Πάρκου. Μεµονωµένα στοιχεία
απαραίτητα για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων εντός του
Πάρκου, όπως είναι οι πυλώνες φωτισµού και οι κατασκευές της
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), δύνανται κατά
περίπτωση να ανέρχονται στο ύψος που απαιτείται για τη λειτουργία τους καθ’ υπέρβαση του ύψους των δέκα (10) µέτρων.
Οι χώροι πράσινου και οι ελεύθεροι χώροι πρέπει να ανέρχονται
στο εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής έκτασης του Πάρκου.»
Άρθρο 39
Οικοδοµικές άδειες Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού
Αγίου Κοσµά - Τροποποίηση των παρ. 1α και 6
και προσθήκη παρ. 9 και 10
στο άρθρο 5 του ν. 4062/2012
Στο άρθρο 5 του ν. 4062/2012 (Α’ 70), περί των οικοδοµικών
αδειών του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά, α)
στην παρ. 1α προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, β) στην παρ. 6 προστίθενται περ. α), β) και γ) και επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις, γ) προστίθενται παρ. 9 και 10 και το άρθρο διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 5
Οικοδοµικές άδειες
1. Για όλες τις οικοδοµικές εργασίες εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά απαιτείται η έκδοση άδειας
κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α’ 167), και κατά τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος, υπό την επιφύλαξη των όρων και
των προϋποθέσεων που τίθενται στο από 11.12.2020 Γενικό Μνηµόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου
«Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά» µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και των εταιρειών.
α) «ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
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τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» και β) «LAMDA DEVELOPMENT S.A.». Οι άδειες χορηγούνται από το Γραφείο Ελληνικού
του άρθρου 6, εντός των προθεσµιών που ορίζονται στον ν.
4495/2017, ύστερα από υποβολή αίτησης από τον κύριο ή τον
έχοντα νόµιµο δικαίωµα. Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά στοιχεία και τις µελέτες που ορίζονται στον ν. 4495/2017 ή
µετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του παρόντος,
από τα ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία και τις µελέτες που ορίζονται στην πιο πάνω απόφαση.
Οι προεγκρίσεις οικοδοµικών αδειών εκδίδονται από το Γραφείο
Ελληνικού. Στην περίπτωση αυτήν, το τοπογραφικό διάγραµµα
ελέγχεται και θεωρείται από το Γραφείο Ελληνικού κατά παρέκκλιση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν.
4495/2017. Η προέγκριση οικοδοµικής άδειας ισχύει για τρία (3)
έτη. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται το άρθρο 35 και οι παρ. 3 και 4
του άρθρου 42 του ν. 4495/2017.
Εφόσον απαιτείται, κατά τις κείµενες διατάξεις, γνωµοδότηση
Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής επί των αρχιτεκτονικών µελετών που
υποβάλλονται για την έκδοση οικοδοµικής άδειας, αυτή παρέχεται
από το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής του άρθρου 13 του ν.
4495/2017.
Οι αρµοδιότητες της έγκρισης των υψοµετρικών µελετών οδών
για τις εργασίες αυτές ασκούνται από το αρµόδιο όργανο του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Προς τον σκοπό αυτόν,
υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οδικών Υποδοµών του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών σχετική αίτηση, συνοδευόµενη από:
α) πινακίδες σε κλίµακα 1:500 των πολεοδοµικών µελετών και
των µελετών έγκρισης χωρικής οργάνωσης,
β) διαγράµµατα υψοµετρικών µελετών σε κλίµακα 1:1000/1:100
και
γ) τεύχος στοιχείων πολυγωνοµετρίας, στοιχείων χωροσταθµικού δικτύου, συντεταγµένων κορυφών οικοδοµικών τετραγώνων
και αξονοδιασταυρώσεων.
Η έγκριση της υψοµετρικής µελέτης παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή πλήρους φακέλου. Εφόσον υπάρχει εγκεκριµένη υψοµετρική µελέτη,
οι βεβαιώσεις που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδοµικής
άδειας, χορηγούνται από την υπηρεσία του άρθρου 6 εντός πέντε
(5) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Με την πάροδο της
προθεσµίας άπρακτης, η βεβαίωση θεωρείται χορηγηθείσα.
1.α. Για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά και µέχρι την αποπεράτωση του οδικού δικτύου που έχει εγκριθεί µε τις διοικητικές
πράξεις των άρθρων 2 και 3, η κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων διενεργείται από και προς το υφιστάµενο εγκεκριµένο
οδικό δίκτυο στα όρια του Μητροπολιτικού Πόλου µέσω προσωρινών συνδέσεων εντός του Πόλου. O τρόπος σύνδεσης των εγκαταστάσεων µε το εγκεκριµένο οδικό δίκτυο αποτυπώνεται σε
µελέτη, η οποία εγκρίνεται από το Τµήµα Μητροπολιτικού Σχεδιασµού Αθήνας - Αττικής της Διεύθυνσης Σχεδιασµού Μητροπολιτικών Περιοχών της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασµού του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από αίτηση του
ενδιαφεροµένου. Οι εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση
των παραπάνω µελετών, όπως περιφράξεις, µικρής έκτασης επισκευές και συµπληρώσεις του υφιστάµενου οδικού δικτύου, κοπή
δέντρων και φωτισµός, εγκρίνονται συνολικά για όλη την έκταση
στην οποία υλοποιούνται, ή και τµηµατικά κατ’ επιλογή του ενδιαφερόµενου, από το Γραφείο Ελληνικού, το οποίο εκδίδει την αντίστοιχη έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας ανεξαρτήτως
προϋπολογισµού. Η τελική σύνδεση των εγκαταστάσεων µε το εγκεκριµένο οδικό δίκτυο του Πόλου, οµοίως, αποτυπώνεται σε µελέτη, η οποία συντάσσεται µετά από την έκδοση της σχετικής
βεβαίωσης περαίωσης του ανεξάρτητου µηχανικού του άρθρου
6Α και εγκρίνεται από τη Διεύθυνση του δευτέρου εδαφίου. Οι ως
άνω µελέτες µπορούν να είναι ενιαίες για περισσότερες από µία
εγκαταστάσεις και αναθεωρούνται στο σύνολό τους ή τµηµατικά.
Το β.δ. 465/1970 (Α’ 150) δεν εφαρµόζεται.
1.β. Μέχρι την αποπεράτωση των δικτύων υποδοµών που έχουν
εγκριθεί µε τις διοικητικές πράξεις των άρθρων 2 και 3, όπως
ιδίως, των δικτύων κοινής ωφέλειας, η σύνδεση των κτισµάτων,
κατασκευών και εν γένει εγκαταστάσεων διενεργείται σε προσω-
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ρινά δίκτυα, υφιστάµενα ή µη, εντός ή εκτός του Πόλου. O σχεδιασµός των προσωρινών δικτύων και η σύνδεση των ως άνω εγκαταστάσεων µε τα δίκτυα αυτά αποτυπώνονται σε µελέτη, η
οποία εγκρίνεται από τον αρµόδιο φορέα του αντίστοιχου δικτύου
µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου. H ως άνω µελέτη µπορεί
να είναι ενιαία για περισσότερες εγκαταστάσεις και αναθεωρείται
στο σύνολό της ή τµηµατικά.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται υστέρα από εισήγηση του
Γραφείου Ελληνικού και γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιουσίας και η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να
καθορίζονται ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία και µελέτες για την
έκδοση των οικοδοµικών αδειών, ειδική διαδικασία ελέγχου,
καθώς και ειδικοί χρόνοι ισχύος και ειδικές διαδικασίες και προϋποθέσεις αναθεώρησης και ενηµέρωσης των φακέλων των οικοδοµικών αδειών στις περιοχές της παρ. 1, κατά παρέκκλιση των
σχετικών διατάξεων.
3.α. Κτήρια και εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται εντός του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά δύνανται να κατεδαφίζονται κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις. Η έκδοση των αδειών κατεδάφισης γίνεται ύστερα από αίτηση του
ενδιαφεροµένου στο Γραφείο Ελληνικού του άρθρου 6.
β. Για την έκδοση της άδειας κατεδάφισης απαιτούνται αποκλειστικά τα εξής δικαιολογητικά:
- Αίτηση του ενδιαφεροµένου µε τα στοιχεία του προς κατεδάφιση κτηρίου, δήλωση αναθέσεως αναλήψεως και φύλλο ελέγχου.
- Τεχνική έκθεση του κτηρίου.
- Διάγραµµα του κτηρίου σε κατάλληλη κλίµακα.
- Σκαριφηµατική τοµή κάτοψης του κτηρίου.
- Φωτογραφική αποτύπωση του κτηρίου.
- Δηλώσεις ανάθεσης ανάληψης µελετητών/ επιβλεπόντων.
- Αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούµενων εισφορών υπέρ του
Δηµοσίου, του οικείου δήµου και του e-ΕΦΚΑ.
- Αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιµολόγιο, που
αφορά στην καταβολή της συµφωνηθείσας αµοιβής των µελετητών/επιβλεπόντων µηχανικών, καθώς και στον Φόρο Εισοδήµατος
Μηχανικών (ΦΕΜ) αυτής.
γ. Η άδεια κατεδάφισης εκδίδεται εντός πέντε (5) εργάσιµων
ηµερών από την προσκόµιση των δικαιολογητικών που ορίζονται
στην περ. β’, έχει ισχύ για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή της και
αναθεωρείται µε την ίδια διαδικασία µε την οποία εκδίδεται.
4. Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο πλαίσιο έκδοσης των οικοδοµικών αδειών για τα έργα του Μητροπολιτικού Πόλου και ειδικότερα στις περιπτώσεις έκδοσης απόφασης
του Κεντρικού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
(ΚΕΣΠΑ), η απόφαση εκδίδεται εντός προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της συνεδρίασής του, κατά
το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. δδ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και το δεύτερο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου
4 του ν. 4014/2011 (Α’ 209). Μετά από την άπρακτη παρέλευση
της παραπάνω προθεσµίας, η διαδικασία αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως προβλέπεται στην υποπερ. εε’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και στην περ. ε’ της
παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 συνεχίζεται χωρίς κώλυµα.
5. Οι άδειες για εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν εντός
των ζωνών ανάπτυξης, όπως αυτές καθορίζονται µε τις κοινές
υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 3, καθώς και εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, δύνανται να εκδίδονται τµηµατικά για µία ή περισσότερες κτιριακές ενότητες. Στην
περίπτωση αυτήν, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έκδοση των αδειών, σύµφωνα µε το Τµήµα Β’ του
ν.
4495/2017 προσαρµόζονται στην κατάλληλη κλίµακα, ώστε να καλύπτουν την ή τις αντίστοιχες κτιριακές ενότητες.
6. Για την εκτέλεση των κατασκευών και εγκαταστάσεων που
βρίσκονται εκτός των κτηριακών ενοτήτων των ζωνών ανάπτυξης
και του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής δεν
απαιτείται η έκδοση άδειας. Προϋπόθεση για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών είναι η έγκριση σχετικής µελέτης, η οποία υποβάλλεται στο Γραφείο Ελληνικού και συνοδεύεται από τα
ακόλουθα έγγραφα:
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α) τεχνική έκθεση, στην οποία περιγράφονται οι προς εκτέλεση
εργασίες,
β) µελέτη προσβασιµότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές, και
γ) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αρµόδιος µηχανικός επιβεβαιώνει την τήρηση όλων των γενικών και ειδικότερων κατά περίπτωση προδιαγραφών ασφαλείας για την κατασκευή, χρήση και
λειτουργία των ανωτέρω κατασκευών και εγκαταστάσεων.
Το Γραφείο Ελληνικού εγκρίνει τις σχετικές µελέτες εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή τού φακέλου, σε περίπτωση δε άπρακτης παρόδου της σχετικής προθεσµίας, οι
µελέτες θεωρούνται εγκεκριµένες.
7. Η έκδοση αδειών του ν. 4495/2017 είναι δυνατή και για οικόπεδα των περιοχών προς πολεοδόµηση και κτιριακές ενότητες των
ζωνών ανάπτυξης και του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και
Αναψυχής, για τα οποία έχουν εκδοθεί διαπιστωτικές πράξεις, οι
οποίες επέχουν θέση άδειας κατεδάφισης κατά την παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4663/2020 (Α’ 30), ακόµη και αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατεδάφισης βάσει των πράξεων αυτών. Στην
περίπτωση αυτήν, η ολοκλήρωση των εργασιών κατεδάφισης βεβαιώνεται κατά τη διαδικασία ελέγχου των εργασιών βάσει των
νέων αδειών του
ν. 4495/2017, και ειδικότερα:
α) για τα έργα των κατηγοριών Β’ και Γ’ της παρ. 3 του άρθρου
44 του ν. 4495/2017, κατά τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου από
τον ελεγκτή δόµησης, και
β) για τα έργα της κατηγορίας Α’ της παρ. 3 του άρθρου 44 του
ν. 4495/2017, κατά τη διενέργεια του ενός και τελικού ελέγχου από
τον ελεγκτή δόµησης.
Κατά τη διενέργεια του παραπάνω ελέγχου, ο ελεγκτής επιβεβαιώνει ότι έχει εκδοθεί από το Γραφείο Ελληνικού το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) του άρθρου 47 του ν.
4495/2017 για την άδεια κατεδάφισης του αντίστοιχου οικοπέδου
ή της κτιριακής ενότητας. Η µη προσκόµιση του Π.Ε.Κ. από τον
φορέα υλοποίησης για το οικόπεδο ή την κτιριακή ενότητα συνιστά παράβαση, την οποία ο ελεγκτής αποτυπώνει στο πόρισµα
ελέγχου της νέας άδειας και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 46 του ν. 4495/2017.
8. Για την έκδοση των αδειών της παρ. 7, τα κτίσµατα και οι κατασκευές που περιλαµβάνονται στις άδειες κατεδάφισης θεωρούνται ως ήδη κατεδαφισθέντα.
9. Για την έκδοση των αδειών του παρόντος αρκεί η υποβολή
συµβολαιογραφικής δήλωσης περί δέσµευσης των απαιτούµενων
χώρων στάθµευσης και αποδεικτικού υποβολής της προς µεταγραφή ή καταχώριση στο αρµόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηµατολογικό γραφείο. Το πιστοποιητικό µεταγραφής ή καταχώρισης της
συµβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε εφαρµογή προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης, η δε υποβολή του βεβαιώνεται από τον ελεγκτή
δόµησης ως εξής:
α) Για τα έργα των κατηγοριών Β’ και Γ’ της παρ. 3 του άρθρου
44 του ν. 4495/2017, κατά τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου, και
β) για τα έργα της κατηγορίας Α’ της παρ. 3 του άρθρου 44 του
ν. 4495/2017, κατά τη διενέργεια του ενός και τελικού ελέγχου.
Η µη υποβολή του παραπάνω πιστοποιητικού συνιστά παράβαση, την οποία ο ελεγκτής αποτυπώνει στο πόρισµα ελέγχου της
νέας άδειας και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 46 του ν.
4495/2017.
10. Για την έκδοση των διοικητικών πράξεων του άρθρου 28 του
ν. 4495/2017 επί των εγκαταστάσεων (κτηρίων και εν γένει κτισµάτων και κατασκευών), οι οποίες έχουν ήδη χαρακτηριστεί ή χαρακτηρίζονται µεταγενέστερα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
ως διατηρούµενες, υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε εφαρµογή προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης, φάκελος αποτύπωσης υφιστάµενης κατάστασης, ο οποίος
περιλαµβάνει:
α) κατόψεις αποτύπωσης των ορόφων,
β) τοµή, και
γ) φωτογραφίες όψεων.
Ο φάκελος αποτύπωσης υφιστάµενης κατάστασης αντικαθιστά
τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 35, την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 40 και την περ. στ’
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της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4495/2017.»
Άρθρο 40
Ειδικότερες πολεοδοµικές ρυθµίσεις
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά Τροποποίηση της παρ. 2 και προσθήκη
παρ. 6, 8 και 10 στο άρθρου 5Α του ν. 4062/2012
Στο άρθρο 5Α του ν. 4062/2012 (Α’ 70), περί κατασκευής παιδικής χαράς στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού Αγίου Κοσµά, α)
στην παρ. 2 προστίθεται περ. ε’, β) προστίθενται παρ. 6, 8 και 9
και το άρθρο 5Α διαµορφώνεται ως εξής:
«Αρθρο 5Α
Ειδικές ρυθµίσεις για τον Μητροπολιτικό
Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσµά
1. Η λειτουργία των κύριων τουριστικών καταλυµάτων των
υποπερ. αα’ και εε’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
4276/2014 (Α’ 155) επιτρέπεται και στα ψηλά κτήρια, κατά την
έννοια της παρ. 97 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), που
βρίσκονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου
Κοσµά. Το ελάχιστο ποσοστό της επιφάνειας των τουριστικών
καταλυµάτων ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) επί της συνολικής δόµησης του ψηλού κτηρίου. Για τον σκοπό αυτόν, στα
καταλύµατα του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται η κατά τις οικείες
διατάξεις σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών µε ανεξάρτητη είσοδο
επί της ανωδοµής των κτηρίων και λειτουργική αυτοτέλεια, σύµφωνα µε τις λοιπές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές λειτουργίας των αντίστοιχων τουριστικών καταλυµάτων. Όταν δε,
η µερική δέσµευση του κτιρίου για τη λειτουργία του τουριστικού
καταλύµατος γίνεται ανά ορόφους του κτηρίου και όχι καθ’ ύψος
του κτηρίου, πέραν της απαιτούµενης σύµφωνα µε τα παραπάνω
λειτουργικής αυτοτέλειας, οι λοιπές τεχνικές προδιαγραφές για
τη λειτουργία του τουριστικού καταλύµατος πρέπει να τηρούνται
υποχρεωτικά για το σύνολο του κτηρίου.
2. α. Η παιδική χαρά, που κατασκευάζεται εντός της κτιριακής
ενότητας Α1 του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, λειτουργεί υπό την ευθύνη της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.»
ή και θυγατρικών αυτής εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, τα ως άνω
νοµικά πρόσωπα λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
ασφαλή λειτουργία της εν λόγω παιδικής χαράς.
β. Σε περίπτωση που η έναρξη κατασκευής ή και λειτουργίας
της εν λόγω παιδικής χαράς λάβει χώρα πριν από τη µεταβίβαση των µετοχών που προβλέπεται
στο άρθρο 2 της από
14.11.2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) για την
απόκτηση του εκατό τοις εκατό (100%) του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ως αυτή τροποποιήθηκε µε
την από 19.7.2016 Τροποποιητική Σύµβαση και κυρώθηκε µε τον
ν. 4422/2016 (Α’ 181), η παιδική χαρά λειτουργεί υπό την ευθύνη
του Αγοραστή ή/και του Εγγυητή, όπως οι τελευταίοι ορίζονται
στη ΣΑΜ, η δε αίτηση της περ. δ’ της παρούσας υποβάλλεται
από τα πρόσωπα αυτά.
γ. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθµίσεων της παρούσας, ως προς τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές
για τη λειτουργία της ανωτέρω παιδικής χαράς, τα όργανα και
τη διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου της, καθώς και τη διαδικασία συντήρησής της, εφαρµόζεται αναλογικά η υπ’ αριθµ.
28492/11.5.2009
(Β’ 931) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
δ. Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας λειτουργίας της
παιδικής χαράς από την κατά τόπο αρµόδια Επιτροπή Ελέγχου
Παιδικών Χαρών, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της υπ’ αριθµ.
28492/11.5.2009 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, υποβάλλεται αίτηση από τα πρόσωπα της περ. α' της παρούσας στο
Γραφείο Ελληνικού. Η τεχνική έκθεση, που προβλέπεται στην
παρ. 1 και στην περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 9 της εν λόγω απόφασης, συντάσσεται από µηχανικό της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του
Γραφείου Ελληνικού.
ε. Η παιδική χαρά µπορεί να επεκτείνεται και εκτός της κτιριακής ενότητας Α1, εντός των ορίων της χωρικής ενότητας Α «Πε-
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ριοχή Εργοστασίου Αεροσκαφών», οπότε εφαρµόζονται αναλογικά οι περ. α’ έως δ’ .
3. Η δαπάνη της µελέτης, κατασκευής και εκτέλεσης των αναγκαίων για την ανάπτυξη των δικτύων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έργων υποδοµής, καθώς και των
συνοδών αυτών έργων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά βαρύνει τους φορείς υλοποίησης της παρ. 1 του
άρθρου 6A. Η εκπόνηση των µελετών, η προµήθεια του εξοπλισµού και η εκτέλεση των σχετικών έργων, γίνονται από πρόσωπα
της επιλογής των φορέων υλοποίησης. Οι µελέτες που θα εκπονηθούν προς τον σκοπό αυτόν θεωρούνται από τους διαχειριστές
των αντίστοιχων δικτύων, εφόσον τηρούνται ο σχεδιασµός, οι προδιαγραφές, οι τυποποιήσεις και οι οδηγίες των διαχειριστών. Κατά
τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του
Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου.
4. Εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου και των ζωνών ανάπτυξης
επιτρέπεται η κατασκευή περιφράξεων, κατά την έννοια της παρ.
62 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), για τον διαχωρισµό
δραστηριοτήτων και λειτουργιών ακόµη και εντός του ίδιου γηπέδου.
5.α. Για την οριοθέτηση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού
Αγίου Κοσµά επιτρέπεται η κατασκευή προσωρινής περίφραξης
ασφαλείας περιµετρικά της συνολικής έκτασης κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει σε όλη την
έκταση ή σε τµήµατα αυτής και πρόσθετες κατασκευές, όπως
ιδίως ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις φωτισµού και συστηµάτων ασφαλείας, καθώς και εργοταξιακά κτίσµατα και εγκαταστάσεις.
β. Η άδεια για την εκτέλεση των εργασιών περίφραξης, η οποία
µπορεί να εκδίδεται και τµηµατικά, χορηγείται από το Γραφείο Ελληνικού, στο οποίο υποβάλλονται σε έγχαρτη µορφή τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
αα) αίτηση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» ή του Αγοραστή ή
του Εγγυητή, όπως αυτοί ορίζονται στη ΣΑΜ,
αβ) τεχνική έκθεση περιγραφής των εργασιών,
αγ) διάγραµµα, στο οποίο αποτυπώνονται οι εργασίες περίφραξης και πρόσθετων κατασκευών, στις οποίες αφορά η άδεια,
αδ) στατική µελέτη και µελέτη ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπου απαιτείται,
αε) κατόψεις, ενδεικτικές όψεις και τοµές εγκαταστάσεων,
αστ) σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, όπου
απαιτείται σύµφωνα µε το π.δ. 305/1996
(Α’ 212),
αζ) Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ), παρέχοντας τουλάχιστον τις πληροφορίες της παρ. 2 του άρθρου 7 της
υπό στοιχεία 36259/1757/Ε103/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1312), τα οποία συνοδεύονται από αντίγραφο της υπογεγραµµένης σύµβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών,
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), µε εγκεκριµένο Σύστηµα
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφαση έγκρισης Ατοµικού Συστήµατος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) από το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης
(Ε.Ο.ΑΝ.),
αη) δηλώσεις ανάθεσης ανάληψης µελετητών/
επιβλεπόντων,
αθ) αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούµενων εισφορών υπέρ
του Δηµοσίου, του οικείου δήµου και του e-ΕΦΚΑ,
αι) αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιµολόγιο, που
αφορά στην καταβολή της συµφωνηθείσας αµοιβής των µελετητών µηχανικών, καθώς και στον Φόρο Εισοδήµατος Μηχανικών
(ΦΕΜ) αυτής,
αια) µελέτη χρονικού προγραµµατισµού εκτέλεσης έργου, και
αιβ) εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου
απαιτούνται.
γ. Η άδεια εκδίδεται από το Γραφείο Ελληνικού σε έγχαρτη
µορφή, έχει διάρκεια πέντε (5) χρόνια και αναθεωρείται και ενηµερώνεται µε τη διαδικασία της περ. β’, η οποία εφαρµόζεται αναλογικά. Με την ολοκλήρωση αυτοτελών τµηµάτων των έργων
πραγµατοποιούνται καθαιρέσεις των αντίστοιχων περιφράξεων,
οι οποίες πιστοποιούνται από το Γραφείο Ελληνικού.
6. Για την κατάρτιση συµβολαιογραφικών εγγράφων µεταβίβα-
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σης κυριότητας ή άλλου εµπράγµατου δικαιώµατος ή σύστασης
διηρηµένης ιδιοκτησίας επί οικοπέδων ή γηπέδων του Μητροπολιτικού Πόλου, οι εγκαταστάσεις (κτήρια και εν γένει κτίσµατα και
κατασκευές), οι οποίες, κατά τον χρόνο κατάρτισης των ως άνω
εγγράφων, έχουν χαρακτηριστεί ως κατεδαφιστέες, θεωρούνται
ως ήδη κατεδαφισθείσες. Οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν αποτυπώνονται στα διαγράµµατα που προσαρτώνται στις συµβολαιογραφικές πράξεις και δεν περιγράφονται σε αυτές, ούτε
προσαρτώνται δικαιολογητικά που προϋποθέτουν τα εν λόγω κτίσµατα ως υφιστάµενα. Η ευθύνη για τις εγκαταστάσεις παραµένει
στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» µέχρι την κατεδάφισή τους από
την τελευταία ή τους ειδικούς διαδόχους της, εκτός εάν συµφωνείται διαφορετικά στις σχετικές συµβολαιογραφικές πράξεις.
7. Η ύπαρξη προσώπου ως προϋπόθεση αρτιότητας των οικοπέδων ή γηπέδων που δηµιουργούνται εντός του Μητροπολιτικού
Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά, εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε
χώρο που χαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστος µε τις κοινές υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 3, θεωρείται ότι συντρέχει από τον
χρόνο περιέλευσης της κυριότητας του χώρου αυτού στο Ελληνικό Δηµόσιο.
8.α. Οι άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων,
εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού Αγίου Κοσµά, µπορούν να εκδίδονται και τµηµατικά ανά εγκατάσταση ή και ως αυτοτελές τµήµα µεµονωµένης, κύριας ή συνοδής εγκατάστασης,
ενώ δύνανται να συµπεριλαµβάνουν και τον αντίστοιχο περιβάλλοντα χώρο.
β. Στους χώρους αθλητικών συγκεντρώσεων οι αµιγώς αθλητικές δραστηριότητες καταλαµβάνουν τουλάχιστον το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των εγκαταστάσεων. Στο υπόλοιπο
ποσοστό µπορεί να περιλαµβάνονται συνοδές χρήσεις των αθλητικών δραστηριοτήτων µε τους αντίστοιχους διαδρόµους, όπως
χώροι Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, χώροι αναψυχής και εστίασης αθλητών, χώροι εκπαίδευσης, αθλητικοί ξενώνες, παιδότοπος,
εκθεσιακοί χώροι, καθώς και εµπορικές δραστηριότητες µε τους
αντίστοιχους διαδρόµους, ιδίως, καφέ, εστιατόρια, µαγειρεία,
µπουτίκ αθλητικών ειδών, εµπορικά καταστήµατα, χώροι ψυχαγωγίας και αναψυχής.
9. Όταν οι είσοδοι ή οι έξοδοι των χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων, κτηρίων που περιλαµβάνουν κατοικίες, βρίσκονται σε πεζοδρόµους, ο αριθµός των θέσεων που αντιστοιχούν στη χρήση
κατοικίας δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του διπλάσιου απαιτούµενου αριθµού για την εξυπηρέτηση των κατοικιών των κτηρίων αυτών. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στη χρήση κατοικίας δεν
µπορούν να περιλαµβάνονται σε σταθµούς αυτοκινήτων δηµόσιας
χρήσης.»
Άρθρο 41
Εγκατάσταση λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδροµίων
εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού
Αγίου Κοσµά - Τροποποίηση της παρ. 6
του άρθρου 111 του ν. 4442/2016
Στην παρ. 6 του άρθρου 111 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), περί εγκαταστάσεων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδροµίων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α)
τροποποιείται η περ. δ), ως προς την επικαιροποίηση της ονοµασίας των πρώην Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, β) προστίθεται περ.
στ), και η παρ. 6 του άρθρου 111 διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου επιτρέπεται:
α) σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές στις οποίες δεν έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, εφόσον αυτές δεν διέπονται από ειδικές
προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον, καθώς και για την
πολιτιστική, αρχιτεκτονική και φυσική κληρονοµιά και εφόσον τα
γήπεδα έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστη οδό και εξασφαλίζεται η
κυκλοφοριακή σύνδεσή τους µε την οδό,
β) σε περιοχές µε καθορισµένες χρήσεις γης των άρθρων 4,
περί πολεοδοµικού κέντρου, κεντρικής λειτουργίας πόλης και τοπικού κέντρου συνοικίας-γειτονιάς και 8 περί τουρισµού-αναψυχής
του από 23.2.1987 προεδρικού διατάγµατος (Δ’ 166),
γ) στις περιοχές των άρθρων 4, περί πολεοδοµικού κέντρου,
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κεντρικών λειτουργιών πόλης και τοπικού κέντρου συνοικίας-γειτονιάς και 5 περί τουρισµού-αναψυχής του π.δ. 59/2018 (Α’ 114),
δ) σε ακίνητα γενικής κατοικίας του άρθρου 3 του από
23.2.1987 προεδρικού διατάγµατος και του π.δ. 59/2018, τα οποία
έχουν πρόσωπο σε κύριο οδικό δίκτυο, σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αρτηρίες των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΓΠΣ),
των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων
(ΣΧΟΟΑΠ) και των Τοπικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΤΠΣ),
ε) σε ακίνητα που βρίσκονται εντός ορίων οικισµών κάτω των
δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων όπου ισχύουν οι χρήσεις του άρθρου 16 περί επιτρεπτών µεταβατικά χρήσεων του π.δ. 59/2018,
εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε κύρια δηµοτική οδό,
στ) στο Μητροπολιτικό Πάρκο και στις ζώνες ανάπτυξης του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά.»
Άρθρο 42
Ρυθµίσεις του χωρικού προορισµού των δηµοσίων
ακινήτων - Τροποποίηση της παρ. 5
του άρθρου 12 του ν. 3986/2011
Στην παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), περί τροποποίησης ρυµοτοµικών σχεδίων και σχεδίων πόλεως, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο επικαιροποιείται
η αναφορά από τον Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό στον Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό, β) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, γ) τα
υφιστάµενα εδάφια της παραγράφου διαµορφώνονται ως αυτοτελή περ. α’, δ’) προστίθενται νέες περ. β’, γ’ και δ’, και η παράγραφος διαµορφώνεται ως εξής:
«5.α. Με όµοια προεδρικά διατάγµατα, και ύστερα από ειδικώς
αιτιολογηµένη εκτίµηση των πολεοδοµικών, περιβαλλοντικών,
αρχιτεκτονικών και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και επιπτώσεων της επιδιωκόµενης παρέµβασης, µπορεί να τροποποιούνται
εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια και σχέδια πόλεως ή και πολεοδοµικές µελέτες, καθώς και να καθορίζονται ειδικοί όροι χρήσεως και δόµησης για τα εντός σχεδίου πόλεως δηµόσια ακίνητα
του άρθρου 10 της παρ. 2, ακόµη και κατά παρέκκλιση από τις
τυχόν ισχύουσες στην περιοχή γενικές και ειδικές χρήσεις γης
και όρους και περιορισµούς δόµησης, καθώς και από τις διατάξεις του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού, εφόσον οι ρυθµίσεις
αυτές καθίστανται αναγκαίες για την εκπλήρωση της αποστολής
των πιο πάνω ακινήτων και δεν αλλοιώνουν τη γενική φυσιογνωµία της περιοχής και την όλη αισθητική της εικόνα. Κατά την ως
άνω τροποποίηση µπορεί να µετατοπίζονται ή και να καταργούνται ρυµοτοµικές και οικοδοµικές γραµµές, καθώς και να αναδιατάσσονται κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι υπό την
προϋπόθεση ότι το ισοζύγιό τους παραµένει τουλάχιστον σταθερό. Στις περιπτώσεις αυτές, η δηµοσίευση του σχετικού εγκριτικού διατάγµατος έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως,
κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923.
β. Για την έκδοση των πιο πάνω διαταγµάτων ακολουθείται η
διαδικασία δηµοσιότητας του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής
Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (από 14.7/27.7.1999 π.δ., Δ’ 580),
όπου αυτή απαιτείται. Στην περίπτωση αυτή, η γνωµοδότηση του
οικείου δηµοτικού συµβουλίου, µαζί µε τις τυχόν ενστάσεις, τις
παρατηρήσεις επί αυτών και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, κοινοποιείται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών, από τότε που
περιέρχεται το σχετικό αίτηµα τροποποίησης στον οικείο Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Όπου στο ως άνω άρθρο
154 αναφέρεται το Συµβούλιο Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, νοείται το Κεντρικό Συµβούλιο Διοίκησης του άρθρου 16 του
παρόντος, το οποίο γνωµοδοτεί εντός προθεσµίας ενός (1)
µηνός από την περιέλευση σε αυτό του σχετικού φακέλου προς
γνωµοδότηση.
γ. Αν στα ακίνητα της περ. β’ περιλαµβάνονται κτίρια τα οποία
έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα, µε τα προεδρικά διατάγµατα
της περ. α’ µπορεί επιπροσθέτως να καθορίζονται ζώνες προστασίας πέριξ των κτιρίων αυτών.
δ. Μετά την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων της περ. α’
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συντάσσονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
πράξεις εφαρµογής για τα ακίνητα τα οποία ρυθµίζονται από τα
ανωτέρω διατάγµατα, όπου αυτό απαιτείται, οι οποίες κυρώνονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Για τον υπολογισµό της εισφοράς σε γη, λαµβάνεται υπόψη η
νοµική και πραγµατική κατάσταση των ακινήτων κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του προεδρικού διατάγµατος της περ. α’.
Η εισφορά αυτή, κατά το µέρος που αφορά σε µη ρυµοτοµούµενα τµήµατα της ιδιοκτησίας, µπορεί να µετατρέπεται σε χρηµατική συµµετοχή εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.
7 του άρθρου 8 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), όπως αυτές τεκµηριώνονται στην πολεοδοµική εκτίµηση της περ. α’, ιδίως δε στις περιπτώσεις όπου η συµµετοχή σε γη καθιστά δυσχερή την
αξιοποίηση του ακινήτου λόγω της υπάρξεως διατηρητέων κτιρίων και σχετικών ζωνών προστασίας ή και άλλων νοµίµως υφιστάµενων κτιρίων που βρίσκονται διάσπαρτα στην όλη έκταση.»
Άρθρο 43
Χώροι στάθµευσης
Οι χώροι στάθµευσης του άρθρου 1 του ν. 960/1979 (Α’ 194)
στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού Αγίου Κοσµά δύνανται να
λειτουργούν ως σταθµοί αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης, κατά
την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 455/1976 (Α’ 169),
ακόµη και εάν περιλαµβάνουν µόνο τις ελάχιστες απαιτούµενες
κατά νόµο θέσεις στάθµευσης, εφόσον αυτές δεν εξυπηρετούν
τη χρήση της κατοικίας.
Άρθρο 44
Ειδικές διατάξεις για ψηλά κτίρια
Για τα ψηλά κτίρια, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 97 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), ισχύουν τα εξής:
α) Οι µελέτες παθητικής πυροπροστασίας των ψηλών κτηρίων
εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδοµικών Κανονισµών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου φορέα, οι δε
µελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας εγκρίνονται από το Γραφείο Ελληνικού. Η Διεύθυνση και το Γραφείο δύνανται να εφαρµόζουν διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές ή και εθνικά πρότυπα
άλλων χωρών, εάν κρίνουν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια ότι
τα ελληνικά πρότυπα δεν είναι κατάλληλα ή δεν επαρκούν. Για
τις ανάγκες της πυροπροστασίας και στο πλαίσιο της παρούσας
περίπτωσης δεν εφαρµόζεται η παρ. 9 του άρθρου 354 του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν., από
14.7.1999 π.δ., Δ’ 580).
β) Για την έκδοση οικοδοµικών αδειών δεν απαιτείται η υποβολή µελέτης καύσιµου αερίου.
Άρθρο 45
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους δόµησης της περιοχής και
τις διατάξεις του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού (ν. 4067/2012,
Α’ 79), εφόσον έχει ληφθεί έγκριση από τη Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για τη
συµµόρφωση της αθλητικής εγκατάστασης µε τις αντίστοιχες
προδιαγραφές λειτουργίας, όπως αυτές καθορίζονται από το
Τµήµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Αδειοδοτήσεων Αθλητικών
Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Αθλητικών Έργων και
Υποδοµών του ίδιου Υπουργείου. Η ανέγερση της αθλητικής εγκατάστασης κατά παρέκκλιση των ισχυόντων στην περιοχή όρων
δόµησης εγκρίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από σύµφωνη
γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής. Στην απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισυνάπτονται τα
σχέδια της αθλητικής εγκατάστασης, όπου αποτυπώνονται τα
υλοποιούµενα µεγέθη.
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ΜΕΡΟΣ Η’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 46
Πληρωµές δαπανών συγχρηµατοδοτούµενων
από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα REACT EU
1. Οι πληρωµές δαπανών που βαρύνουν πιστώσεις του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων και χρηµατοδοτούνται από
το ευρωπαϊκό πρόγραµµα REACT EU δύναται να εκτελούνται και
εκτός των ορίων του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, εφόσον οι εν λόγω πληρωµές διενεργούνται εντός του τρέχοντος οικονοµικού έτους και
η λογιστική τακτοποίησή τους, όπως και των ισόποσων µε αυτές
εισπράξεων εσόδων, πραγµατοποιείται µέχρι την 31η.12.2022.
2. Το ανώτατο όριο πληρωµών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρ. 1, καθορίζονται µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου για το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων Υπουργού.
Άρθρο 47
Διαδικασία αναθεώρησης του Εθνικού Προγράµµατος
Ανάπτυξης λόγω αλλαγών της διοικητικής δοµής
της Χώρας ή της Κυβέρνησης - Τροποποίηση
του άρθρου 124 του ν. 4635/2019
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)
προστίθεται εδάφιο, κατά το οποίο δεν απαιτείται διαβούλευση
του σχεδίου του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης µέσω του
διαδικτυακού τόπου www.opengov.gr, όταν το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης αναθεωρείται αποκλειστικά λόγω αλλαγής
διοικητικών δοµών και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 124
Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του ΕΠΑ
1. Η πρόοδος της υλοποίησης του ΕΠΑ παρακολουθείται περιοδικά. Σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στην
απόφαση της παραγράφου Γ’ του άρθρου 129 του παρόντος, η
Δι.Δι.Ε.Π. υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ενδιάµεση έκθεση προόδου για την εφαρµογή και υλοποίηση του
ΕΠΑ, µε βάση τα στοιχεία των εκθέσεων προόδου που υποβάλλονται από τις υπηρεσίες διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 128 του παρόντος,
καθώς και τα δεδοµένα παρακολούθησης της υλοποίησης του
ΕΠΑ, όπως προκύπτουν από το πληροφοριακό σύστηµα του άρθρου 135 του παρόντος. Στην έκθεση περιγράφεται η συµβολή
του ΕΠΑ στην επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων του σχεδίου ανάπτυξης της Χώρας και παρουσιάζονται στοιχεία που
αφορούν την πρόοδο των επιµέρους προγραµµάτων, καθώς και
οι χρονικές ή άλλες αποκλίσεις που διαπιστώνονται κατά την υλοποίηση.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το
ΕΠΑ µπορεί να αναθεωρείται, αν:
α) αναθεωρείται το σχέδιο ανάπτυξης της Χώρας, προκειµένου να ληφθούν υπόψη σηµαντικές µεταβολές εθνικών ή περιφερειακών προτεραιοτήτων,
β) από τις περιοδικές εκθέσεις προόδου και τα λοιπά δεδοµένα
της παρακολούθησης του προγράµµατος προκύπτει ότι δεν έχει
συντελεστεί η προγραµµατισµένη πρόοδος της υλοποίησής του
και απαιτούνται προσαρµογές,
γ) επιβάλλεται εξαιτίας της µεταβολής των οικονοµικών ή
άλλων συνθηκών.
Η Δι.Δι.Ε.Π. καταρτίζει σχέδιο του αναθεωρηµένου ΕΠΑ, που
αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr για διάστηµα
δεκαπέντε (15) ηµερών, µε στόχο τη διατύπωση απόψεων από
τα Υπουργεία, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και
β’ βαθµού και τους κοινωνικούς και οικονοµικούς εταίρους. Το
αναθεωρηµένο ΕΠΑ εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και

3525

Επενδύσεων µε την επιφύλαξη εφαρµογής του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 122 του παρόντος στην περίπτωση αύξησης του συνολικού προϋπολογισµού του ΕΠΑ κατά
τη διάρκεια της ίδιας προγραµµατικής περιόδου. Σε περίπτωση
που το ΕΠΑ αναθεωρείται αποκλειστικά λόγω αλλαγής της διοικητικής δοµής της Χώρας ή της Κυβέρνησης, που επιβάλλει τη
διάσπαση, τη συνένωση ή τη µεταφορά προγραµµάτων ή τµηµάτων τους, δεν απαιτείται διαβούλευση του σχεδίου του αναθεωρηµένου ΕΠΑ µέσω του διαδικτυακού τόπου www.opengov.gr »
Άρθρο 48
Έκτακτη διαδικασία πληρωµών του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων για τον µήνα Ιανουάριο 2022
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (Α’ 43),
της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 (Α’ 113) και κάθε
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή τυχόν αντίθετου συµβατικού
όρου, επιτρέπεται από την 1η.1.2022 µέχρι την 31η.1.2022 η πληρωµή αναδόχων δηµοσίων συµβάσεων χρηµατοδοτούµενων από
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, χωρίς ισχύον κατά τον
χρόνο πληρωµής αποδεικτικό φορολογικής ή/και ασφαλιστικής
ενηµερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, εφόσον µέχρι την
31η.12.2021 έχει υποβληθεί στην αρµόδια οικονοµική υπηρεσία
η αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 12 της υπ’ αριθµ. 134453/2015 (Β’ 2857) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και
Οικονοµικών, συνοδευόµενη από το σύνολο των απαιτούµενων
και ισχυόντων κατά τον χρόνο υποβολής δικαιολογητικών πληρωµής.
2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται αναλόγως και για τις πληρωµές δικαιούχων πράξεων κρατικών ενισχύσεων, που διενεργούνται από
φορέα διαχείρισης, εφόσον µέχρι τις 31.12.2021 έχει υποβληθεί
από τους δικαιούχους το σύνολο των απαιτούµενων εν ισχύ κατά
τον χρόνο υποβολής δικαιολογητικών πληρωµής, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στις οικείες προσκλήσεις.
Άρθρο 49
Άµεση αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων
που υλοποιούνται στον κεντρικό, βόρειο,
νότιο και δυτικό τοµέα Αθηνών
Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στα άρθρα 41 και 61 του ν.
4399/2016 (Α’ 117), οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην Περιφέρεια Αττικής για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηµατικότητα» και «Επιχειρηµατικότητα
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ν. 4399/2016 έως
τη δηµοσίευση του παρόντος, αξιολογούνται κατ’ άρθρο 14 του
ν. 4399/2016 µε τη µέθοδο της άµεσης αξιολόγησης, εφόσον
υλοποιούνται στις περιφερειακές ενότητες του κεντρικού, βόρειου, νότιου και δυτικού τοµέα Αθηνών και κατά χρονική προτεραιότητα, σύµφωνα µε την ηµεροµηνία υποβολής του
αιτήµατος υπαγωγής.
Τα άνω σχέδια εξετάζονται από την Περιφέρεια Αττικής κατά
απόλυτη προτεραιότητα έναντι των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις λοιπές Περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας.
Άρθρο 50
Περιεχόµενο της εταιρικής σύµβασης και σύσταση
της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3190/1955
Στο άρθρο 6 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 διαγράφεται η φράση «και την υπ’
αριθµ. 31637/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης (Β’ 928)», β) στην παρ. 2 διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο
της περ. στ’, περί ορισµένου χρόνου διάρκειας της εταιρείας, γ)
η παρ. 3 αναµορφώνεται και προσαρµόζεται στη δηµοτική
γλώσσα, δ) η παρ. 4 τροποποιείται ως προς την παραπεµπόµενη
διάταξη, και το άρθρο 6 διαµορφώνεται ως εξής:

3526

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Άρθρο 6
Περιεχόµενο της εταιρικής σύµβασης και σύσταση

«Άρθρο 44
Λόγοι λύσεως

1. Η εταιρική σύµβαση καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο ή µε πρότυπο καταστατικό, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του
ν. 4441/2016 (Α’ 227).
2. Η εταιρική σύµβαση πρέπει να περιέχει:
α) το όνοµα, το επώνυµο, το πατρώνυµο, το επάγγελµα, τη διεύθυνση κατοικίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον αριθµό δελτίου ταυτότητας
(Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου των εταίρων,
β) την εταιρική επωνυµία,
γ) την ιδιότητα της εταιρείας ως περιορισµένης ευθύνης,
δ) την έδρα της εταιρείας. Ως έδρα ορίζεται δήµος της Ελληνικής Επικράτειας,
ε) τον σκοπό της εταιρείας,
στ) τη διάρκεια της εταιρείας,
ζ) το κεφάλαιο της εταιρείας, τη µερίδα συµµετοχής, τα περισσότερα εταιρικά µερίδια κάθε εταίρου και βεβαίωση των ιδρυτών για την καταβολή του κεφαλαίου,
η) το αντικείµενο των εισφορών σε είδος, την αποτίµηση αυτών
και το όνοµα του εισφέροντος, καθώς και το σύνολο της αξίας
των εισφορών σε είδος,
θ) τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.»
3. Συµφωνίες µεταξύ των εταίρων: α) περί συµπληρωµατικών
εισφορών, β) περί άλλων παρεπόµενων παροχών αυτών, που δεν
αποτελούν εισφορά σε χρήµα ή σε είδος, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 5, γ) περί απαγόρευσης του
ανταγωνισµού στους εταίρους, δ) περί απαγόρευσης της µεταβίβασης ή της µεταβίβασης υπό ορισµένες προϋποθέσεις
του εταιρικού µεριδίου και δ) περί λύσης της εταιρείας για λόγο
που δεν προβλέπεται από τον νόµο, είναι ισχυρές εφόσον περιλήφθηκαν στο έγγραφο σύστασης της εταιρίας. Στο καταστατικό
µπορούν επίσης να περιληφθούν διατάξεις περί ελέγχου της διαχείρισης της εταιρείας.
4. Η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την εγγραφή της στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.), σύµφωνα µε το άρθρο 93 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).»

1. Η εταιρεία λύεται:
α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον νόµο ή το καταστατικό,
β) µε απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθµού
των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό,
γ) µε δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, κατόπιν αιτήσεων ενός ή περισσοτέρων εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν
τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου,
δ) µε την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
ε) [Καταργείται]
2. Η εταιρεία δεν λύεται λόγω της δικαστικής συµπαράστασης,
της πτώχευσης ή του θανάτου ενός ή περισσότερων εταίρων,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό.
3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8.
4. Με εξαίρεση την πτώχευση, µέσα σε έναν (1) µήνα από τη
λύση της εταιρείας, ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει
οικονοµικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται
από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 8.»

Άρθρο 51
Διάρκεια της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης Προσθήκη άρθρου 6α στον ν. 3190/1955
Στον ν. 3190/1955 (Α’ 91) προστίθεται άρθρο 6α, ως εξής:
«Άρθρο 6α
Διάρκεια εταιρείας
1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισµένου χρόνου ή αόριστη.
2. Αν η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισµένου χρόνου, αυτή
ορίζεται στο καταστατικό και αποδίδεται σε έτη.
3. Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη, εφόσον:
α) έχει οριστεί ρητά στο καταστατικό ως αόριστη ή
β) έχει παρέλθει ο χρόνος διάρκειας που έχει οριστεί στο καταστατικό και οι εταίροι δεν αποφασίσουν τη λύση της εταιρείας.»
Άρθρο 52
Λόγοι λύσης της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 3190/1955
Στο άρθρο 44 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) οι περ. α’, γ’ και δ’ της παρ. 1 αναµορφώνονται
και προσαρµόζονται στη δηµοτική γλώσσα, β) η περ. ε’ της παρ.
1 για την παρέλευση ορισµένου χρόνου διάρκειας της εταιρείας
καταργείται, γ) στην παρ. 2 η απαγόρευση αντικαθίσταται από
τη δικαστική συµπαράσταση, δ) η παρ. 2 αναµορφώνεται και
προσαρµόζεται στη δηµοτική γλώσσα και το άρθρο 44 διαµορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 53
Διάρκεια της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 4072/2012
Στο άρθρο 46 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) προστίθεται πρόβλεψη
και για αόριστη διάρκεια της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας
και το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 46
Διάρκεια εταιρείας
1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισµένου χρόνου ή αόριστη.
2. Αν η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισµένου χρόνου, αυτή
ορίζεται στο καταστατικό και αποδίδεται σε έτη.
3. Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη, εφόσον:
α) έχει οριστεί ρητά στο καταστατικό ως αόριστη ή
β) έχει λήξει ο χρόνος διάρκειας που έχει οριστεί στο καταστατικό και οι εταίροι δεν αποφασίσουν τη λύση της εταιρείας.»
Άρθρο 54
Λόγοι λύσης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας Τροποποίηση του άρθρου 103 του ν. 4072/2012
Στο άρθρο 103 του ν. 4072/2012 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) η περ. β’ της παρ. 1 για την παρέλευση ορισµένου χρόνου
διάρκειας, ως λόγο λύσης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, διαγράφεται,
β) στην παρ. 2 διαγράφεται η φράση «αν δεν οφείλεται στην
πάροδο του χρόνου διάρκειας», και το άρθρο 103 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 103
Λόγοι λύσης
1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται:
α) οποτεδήποτε µε απόφαση των εταίρων,
β) [καταργείται]
γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και
δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο παρών νόµος ή το
καταστατικό.
2. Η λύση της εταιρείας καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ., µε µέριµνα του εκκαθαριστή.»
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Άρθρο 55
Ηµεροµηνία λήξης των εταιρειών περιορισµένης
ευθύνης - Κατάργηση του άρθρου 12 του ν. 4541/2018
Το άρθρο 12 του ν. 4541/2018 (Α’ 93) περί ηµεροµηνίας λήξης
των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, καταργείται.
ΜΕΡΟΣ Θ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Άρθρο 56
Αρµοδιότητα του Διοικητικού Συµβουλίου
του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
για διαχείριση πόρων που αφορούν
στην επαγγελµατική κατάρτιση
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) εξειδικεύεται,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ο τρόπος διαχείρισης, διανοµής και χρήσης των ποσών που διατίθενται στον Οργανισµό ή
µέσω του Οργανισµού για την υλοποίηση επιδοτούµενων προγραµµάτων Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)
ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσής τους.
2. Η απόφαση της παρ. 1 δύναται να προβλέπει και την υλοποίηση προγραµµάτων Σ.Ε.Κ. µε τη µέθοδο των επιταγών κατάρτισης (vouchers), τα οποία οι δικαιούχοι αξιοποιούν επιλέγοντας
τον πάροχο που επιθυµούν µέσα από το ειδικό µητρώο παρόχων,
το οποίο δηµιουργείται και ισχύει για το αντίστοιχο πρόγραµµα.
Το ειδικό µητρώο καταρτίζεται κατόπιν πρόσκλησης προς τους
παρόχους που πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί µε την απόφαση της παρ. 1, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ν. 4763/2020
(Α’ 254).
3. Με την απόφαση της παρ. 1 δύναται να προβλέπεται ότι σε
συγκεκριµένα από τα ειδικά µητρώα της παρ. 2 προσκαλούνται
να εγγραφούν µόνο Κέντρα Επιµόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης
που έχουν ιδρυθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, σύµφωνα
µε το άρθρο 48 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και έχουν ενταχθεί στο
Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ. που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστηµα των
Κ.Δ.Β.Μ., σύµφωνα µε το άρθρο 63 του ν. 4763/2020.
Άρθρο 57
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
1. Στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) συστήνεται Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών συγκροτείται
από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α) Διεύθυνση Εσόδων και Προϋπολογισµού, η οποία περιλαµβάνει:
αα) Τµήµα Εσόδων,
αβ) Τµήµα Κατάρτισης Προϋπολογισµού και
αγ) Τµήµα Εκτέλεσης Προϋπολογισµού.
β) Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης και Μισθοδοσίας, η
οποία περιλαµβάνει:
βα) Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών,
ββ) Τµήµα Λογιστηρίου,
βγ) Τµήµα Μισθοδοσίας και
βδ) Τµήµα Ταµείου.
γ) Αυτοτελές Τµήµα Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων και
Άλλων Πόρων.
3. Η Διεύθυνση Εσόδων και Προϋπολογισµού έχει ως επιχειρησιακό στόχο την παρακολούθηση και εγγραφή των εσόδων του
Οργανισµού, την κατάρτιση του προϋπολογισµού και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του, σύµφωνα µε τους στόχους του
εκάστοτε δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά µε βάση τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) και του εποπτεύοντος Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, και τη µέριµνα για την υποβολή του
προϋπολογισµού προς έγκριση από το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.)
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του Οργανισµού.
Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Εσόδων και Προϋπολογισµού
κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
α) Τµήµα Εσόδων
αα) Η παρακολούθηση και η µέριµνα για την είσπραξη και την
εγγραφή των πάσης φύσεως εσόδων του Οργανισµού.
αβ) Η σύνταξη και υποβολή των εκάστοτε προβλεπόµενων δηµοσιονοµικών αναφορών προς το εποπτεύον Υπουργείο και το
Γ.Λ.Κ..
αγ) Η διαµόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση
των διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος,
σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την
εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.
αδ) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών
που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος, σε συνεργασία µε
τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.
αε) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστηµάτων για διοικητική ενηµέρωση, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της
Γενικής Διεύθυνσης.
β) Τµήµα Κατάρτισης Προϋπολογισµού
βα) Η κατάρτιση του σχεδίου του συνοπτικού προϋπολογισµού
του φορέα και η µέριµνα για την υποβολή του προς έγκριση στο
Δ.Σ. του Οργανισµού, καθώς και η διαβίβαση της απόφασης του
Δ.Σ. στο εποπτεύον Υπουργείο εντός των οριζοµένων προθεσµιών.
ββ) Η κατάρτιση του σχεδίου των επιµέρους προϋπολογισµών
των υφιστάµενων κάθε φορά κλάδων και ειδικών λογαριασµών και
η κατάρτιση του σχεδίου του Γενικού Αναλυτικού Ενοποιηµένου
Προϋπολογισµού του Οργανισµού που ενσωµατώνει τους επιµέρους προϋπολογισµούς.
βγ) Η µέριµνα για την υποβολή του προϋπολογισµού προς έγκριση στο Δ.Σ. του Οργανισµού και η διαβίβαση της απόφασης
του Δ.Σ. στον εποπτεύοντα Υπουργό για την έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης του προϋπολογισµού εντός των οριζοµένων προθεσµιών.
βδ) Η σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης που συνοδεύει τον ετήσιο προϋπολογισµό και περιέχει ανάλυση και αιτιολόγηση των επιµέρους κονδυλίων των προβλεπόµενων εσόδων και εξόδων.
βε) Η συλλογή των ειδικών προϋπολογισµών που υποβάλλονται
από τις Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Τµήµατα των Υπηρεσιών Διοίκησης, καθώς και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, η επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων και ο έλεγχος της µη
υπέρβασης του ανώτατου ύψους των πιστώσεων που έχει καθοριστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του εποπτεύοντος Υπουργείου, για
την κατάρτιση του Γενικού Αναλυτικού Ενοποιηµένου Προϋπολογισµού.
βστ) Η σύνταξη και υποβολή των προβλέψεων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και των
εκάστοτε προβλεπόµενων δηµοσιονοµικών αναφορών προς το
εποπτεύον Υπουργείο και το Γ.Λ.Κ..
βζ) Η διαµόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση
των διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος,
σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την
εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.
βη) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών
που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος, σε συνεργασία µε
τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.
βθ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστηµάτων για διοικητική ενηµέρωση, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της
Γενικής Διεύθυνσης.
γ) Τµήµα Εκτέλεσης Προϋπολογισµού
γα) Η µέριµνα για τη µεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες, µετά από την έγκριση του προϋπολογισµού από
τον εποπτεύοντα Υπουργό και κατόπιν απόφασης του κύριου διατάκτη. Σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί ο Προϋπολογισµός από
τον εποπτεύοντα Υπουργό µέχρι την έναρξη του οικονοµικού
έτους, ο Οργανισµός, ως φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, δύναται να προβεί σε δαπάνες ανά Κωδικό Αριθµό Εξόδου (Κ.Α.Ε.), σε
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ποσοστό πιστώσεων επί της διαµορφωµένης πίστωσης του προϋπολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού έτους και για το
χρονικό διάστηµα που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δηµοσίου Λογιστικού.
γβ) Η µέριµνα για την ενίσχυση, µε νέες ή συµπληρωµατικές πιστώσεις, των Κ.Α.Ε. των Υπηρεσιών Διοίκησης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων, σε εκτέλεση αποφάσεων του κύριου διατάκτη,
µε τις οποίες εγκρίνονται αιτιολογηµένα αιτήµατα των αρµοδίων
Διευθύνσεων. Αν πρόκειται για µεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε.
σε άλλον Κ.Α.Ε. για την ενίσχυση, µε συµπληρωµατικές ή νέες πιστώσεις, απαιτείται και απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.
γγ) Η µέριµνα για τη δέσµευση πιστώσεων στο ύψος των αναλαµβανόµενων υποχρεώσεων του Οργανισµού, ετησίων και πολυετών, οι οποίες αναλαµβάνονται κατόπιν σχετικής απόφασης
του Δ.Σ. του Οργανισµού, ως κύριου διατάκτη αυτού. Κατά τη διαδικασία της έκδοσης του σχεδίου της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, ελέγχονται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δηµοσίου λογιστικού, για την
παροχή της προβλεπόµενης βεβαίωσης δέσµευσης πίστωσης από
τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. Εφόσον η απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισµού αφορά δεσµεύσεις πιστώσεων εποµένων ετών, καθ’ υπέρβαση του ποσού
που δύναται να εγκρίνει ο διατάκτης, η απόφαση διαβιβάζεται
στον εποπτεύοντα Υπουργό για την έκδοση απόφασης έγκρισης
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.
γδ) Η µέριµνα για την έκδοση πράξεων ανατροπής (ανακλητικών αποφάσεων) των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, σε περίπτωση µη εκτέλεσής τους, εν όλω ή εν µέρει, εντός του
οικονοµικού έτους.
γε) Η σύνταξη και υποβολή του Μητρώου Δεσµεύσεων και των
εκάστοτε προβλεπόµενων δηµοσιονοµικών αναφορών ή εκθέσεων, που σχετίζονται µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού,
προς το εποπτεύον Υπουργείο.
γστ) Η µέριµνα για την ανάρτηση των αποφάσεων ανάληψης
υποχρέωσης, στο Πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και των προβλεπόµενων
εγγράφων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
γζ) Η µέριµνα για την ανάρτηση στο Πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
στην ιστοσελίδα του Οργανισµού της µηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισµού.
γη) Η µέριµνα της σύνταξης και υποβολής του απολογισµού του
προηγούµενου έτους στο Δ.Σ. του Οργανισµού και στο εποπτεύον
Υπουργείο προς έγκριση.
γθ) Η διαµόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση
των διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος,
σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την
εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.
γι) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών
που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος, σε συνεργασία µε
τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.
για) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστηµάτων για διοικητική ενηµέρωση, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της
Γενικής Διεύθυνσης.
4. Η Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης και Μισθοδοσίας έχει
ως επιχειρησιακό στόχο την αποτελεσµατική οικονοµική διαχείριση, η οποία υλοποιείται σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ευθύνης, καθώς και τον συντονισµό
όλων των ενεργειών και υπηρεσιών που σχετίζονται µε αυτήν.
Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης και
Μισθοδοσίας κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
α) Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών
αα) Ο έλεγχος νοµιµότητας και κανονικότητας των πάσης φύσεως δαπανών των Υπηρεσιών Διοίκησης του Οργανισµού.
αβ) Η εξέταση κατά τον ασκούµενο ως ανωτέρω έλεγχο και των
παρεµπιπτόντως αναφυόµενων νοµικών ζητηµάτων.
αγ) Η έγγραφη ενηµέρωση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης
και του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης, αν κατά τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος,
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αδ) Η αναζήτηση κάθε αναγκαίας πληροφορίας ή στοιχείου για
την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου.
αε) Η έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων, µετά από
την ολοκλήρωση του ελέγχου και της εκκαθάρισης των δαπανών.
αστ) Η µέριµνα για την ακύρωση χρηµατικών ενταλµάτων.
αζ) Η διενέργεια των συµψηφιστικών εγγραφών και η επιµέλεια
της πληρότητας των σχετικών παραστατικών.
αη) Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του µηχανισµού µέτρησης ικανοποίησης πολιτών για θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης.
αθ) Η διαµόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση
των διαδικασιών, που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος,
σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την
εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.
αι) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών,
που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος, σε συνεργασία µε
τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.
αια) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστηµάτων για διοικητική ενηµέρωση, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και
της Γενικής Διεύθυνσης.
β) Τµήµα Λογιστηρίου
βα) Η τήρηση των λογαριασµών του λογιστικού σχεδίου και η
επιµέλεια της συµφωνίας αυτών.
ββ) Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων, ισολογισµού και προσαρτήµατος, αποτελεσµάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων.
βγ) Η φύλαξη του φυσικού αρχείου των οικονοµικών παραστατικών και των συνηµµένων δικαιολογητικών (χρηµατικών ενταλµάτων, γραµµατίων είσπραξης, εντολών πληρωµής, συµψηφιστικών
εγγραφών).
βδ) Η µέριµνα της διαχείρισης και παρακολούθησης των διαθεσίµων του Οργανισµού.
βε) Ο έλεγχος και η συµφωνία των τραπεζικών λογαριασµών
που κινούνται από τις Υπηρεσίες Διοίκησης, καθώς και η εποπτεία
της συµφωνίας των λογαριασµών που κινούνται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις.
βστ) Η χορήγηση οικονοµικών στοιχείων προς τις Υπηρεσίες Διοίκησης, το εποπτεύον Υπουργείο, το Γ.Λ.Κ., την Ελληνική Στατιστική Αρχή και σε κάθε υπερκείµενη ή ελεγκτική αρχή, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία.
βζ) Η µέριµνα της απόδοσης των φόρων.
βη) Η χορήγηση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου τρίτων.
βθ) Η σύνταξη των οικείων φορολογικών δηλώσεων σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες.
βι) Η σύνταξη των συµβάσεων των χορηγούµενων δανείων
στους υπαλλήλους του Οργανισµού.
βια) Η διαµόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση
των διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος,
σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την
εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.
βιβ) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών, που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την
εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.
βιγ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστηµάτων για διοικητική ενηµέρωση, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της
Γενικής Διεύθυνσης.
γ) Τµήµα Μισθοδοσίας
γα) Η επιµέλεια της µισθοδοσίας του προσωπικού των Υπηρεσιών Διοίκησης του Οργανισµού.
γβ) Η παρακολούθηση των µεταβολών και η ενηµέρωση των µερίδων των µισθοδοτούµενων υπαλλήλων των Υπηρεσιών Διοίκησης.
γγ) Η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) για
το σύνολο του µισθοδοτούµενου προσωπικού στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία και η απόδοση των εισφορών και κρατήσεων υπέρ
αυτών.
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γδ) Η δηµιουργία των άρθρων των µισθοδοτικών καταστάσεων
και η µέριµνα για την καταβολή της µισθοδοσίας.
γε) Η διαµόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση
των διαδικασιών, που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος,
σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την
εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.
γστ) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών, που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την
εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.
γζ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστηµάτων για διοικητική ενηµέρωση, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της
Γενικής Διεύθυνσης.
δ) Τµήµα Ταµείου
δα) Ο έλεγχος των χρηµατικών ενταλµάτων που εκδίδονται από
την αρµόδια οργανική µονάδα ως προς την πληρότητα των εξωτερικών τύπων γνησιότητας και εγκυρότητας, την επισύναψη των
κατά νόµο δικαιολογητικών και την αυτεπάγγελτη αναζήτηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
δβ) Η έκδοση των εντολών πληρωµής.
δγ) Η ακύρωση των εντολών πληρωµής µε σχετική αιτιολόγηση.
δδ) Η διενέργεια των πάσης φύσεως πληρωµών των Υπηρεσιών
Διοίκησης του Οργανισµού είτε µε την αποστολή των εντολών
πληρωµής σε έντυπη µορφή στις τράπεζες ή τα πιστωτικά ιδρύµατα που συνεργάζεται ο Οργανισµός για την πίστωση των τραπεζικών λογαριασµών των δικαιούχων είτε µε την αποστολή
ηλεκτρονικού αρχείου δια µέσου του τραπεζικού συστήµατος για
την πίστωση των τραπεζικών λογαριασµών των δικαιούχων.
δε) Η έκδοση και ακύρωση, εάν απαιτείται, των εντολών µεταφοράς διαθεσίµων και η αποστολή τους είτε σε έντυπη µορφή στις
τράπεζες ή τα πιστωτικά ιδρύµατα που συνεργάζεται ο Οργανισµός είτε ηλεκτρονικά δια µέσου του τραπεζικού συστήµατος.
δστ) Η έκδοση των αποδείξεων είσπραξης για την είσπραξη των
γραµµατίων που εκδίδονται από την αρµόδια οργανική µονάδα
µετά από τον έλεγχο της πληρότητας των εξωτερικών τύπων γνησιότητας και εγκυρότητας, καθώς και της επισύναψης των κατά
νόµο δικαιολογητικών.
δζ) Η ακύρωση των αποδείξεων είσπραξης µε σχετική αιτιολόγηση.
δη) Η διαφύλαξη των πάσης φύσεως αξιών που έχουν παραδοθεί στο Τµήµα.
δθ) Η µηχανογραφική τήρηση των βιβλίων που προβλέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
δι) Η διαµόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση
των διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος,
σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την
εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.
δια) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών, που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την
εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.
διβ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστηµάτων για διοικητική ενηµέρωση, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της
Γενικής Διεύθυνσης.
5. Αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων και Άλλων Πόρων είναι:
α) Η συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες, τις
Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και κάθε άλλη αρµόδια υπηρεσία, για τον
σχεδιασµό και την ένταξη των συγχρηµατοδοτούµενων και χρηµατοδοτούµενων από άλλους πόρους προγραµµάτων και δράσεων του Οργανισµού.
β) Η προετοιµασία αναφορών, παρουσιάσεων ή εκθέσεων, που
αφορούν στην πορεία των συγχρηµατοδοτούµενων - χρηµατοδοτούµενων έργων - προγραµµάτων που υλοποιεί ο Οργανισµός, η
συµµετοχή στις ετήσιες συναντήσεις των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και η επικοινωνία µε τους εµπλεκόµενους φορείς στα
συγχρηµατοδοτούµενα - χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και
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δράσεις.
γ) Η παρακολούθηση της πορείας των συγχρηµατοδοτούµενων
έργων - προγραµµάτων, όσον αφορά τη χρηµατοοικονοµική τους
πρόοδο, τους ποσοτικοποιηµένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής τους, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες οργανικές µονάδες του
Οργανισµού που υλοποιούν τα έργα, καθώς και µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και η ενηµέρωση
της αρµόδιας Διαχειριστικής Αρχής του αντίστοιχου προγράµµατος.
δ) Η σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Πράξεων (Τ.Δ.Π.) και Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες οργανικές
µονάδες του Οργανισµού που υλοποιούν τα έργα.
ε) Η καταχώριση των απαραίτητων δεδοµένων, στοιχείων ή εντύπων των συγχρηµατοδοτούµενων - χρηµατοδοτούµενων δράσεων και η συνολική παρακολούθηση της υλοποίησής τους στο
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Ε.Σ.Π.Α. (Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Π.Α.)
ή στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του Ταµείου Ανάκαµψης (Ο.Π.Σ. Τ.Α.) ή σε ανάλογο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα.
στ) Η προσαρµογή των διαδικασιών και των δεδοµένων διαχείρισης των δράσεων του Οργανισµού στο Πληροφοριακό Σύστηµα
Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), σύµφωνα µε τις διαδικασίες του
Συστήµατος Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως εκάστοτε ισχύουν, σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες οργανικές µονάδες του Οργανισµού
που υλοποιούν τα έργα.
ζ) Η παρακολούθηση των αξιολογήσεων των συγχρηµατοδοτούµενων - χρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων και η ενηµέρωση
των αρµοδίων οργανικών µονάδων, προκειµένου να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων τους.
η) Η ενηµέρωση των αρµοδίων οργανικών µονάδων του Οργανισµού, προκειµένου να τηρούνται οι κανόνες δηµοσιότητας για
τα συγχρηµατοδοτούµενα - χρηµατοδοτούµενα έργα.
θ) Η παροχή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλων των απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν στην πορεία των συγχρηµατοδοτούµενων - χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.
ι) Η παρακολούθηση της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων του
Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Π.Α. ή του Ο.Π.Σ. Τ.Α. ή ανάλογου Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Σύστηµατος.
ια) Η παροχή όλων των αναγκαίων στοιχείων για τις δαπάνες
των συγχρηµατοδοτούµενων - χρηµατοδοτούµενων έργων προς
την Αρχή Πιστοποίησης µέσω της Διαχειριστικής Αρχής, στο πλαίσιο της υποβολής των αιτηµάτων πληρωµής προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και των δειγµατοληπτικών ελέγχων που διενεργεί για
την πιστοποίηση δαπανών.
ιβ) Η παρακολούθηση των συστάσεων που γίνονται από ελεγκτικούς φορείς προς τον Οργανισµό, όσον αφορά στα συγχρηµατοδοτούµενα - χρηµατοδοτούµενα έργα και η ενηµέρωση των
αρµοδίων οργανικών µονάδων για λήψη διορθωτικών µέτρων.
ιγ) Ο συντονισµός και η διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων
- χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και δράσεων του Οργανισµού και η αντιµετώπιση των προβληµάτων που ανακύπτουν κατά
την εκτέλεσή τους σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές
µονάδες.
ιδ) Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των διαδικασιών υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων - χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και δράσεων, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες.
ιε) Η διαµόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση
των διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος,
σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την
εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης.
ιστ) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών
που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος, σε συνεργασία µε
τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης.
ιζ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστηµάτων για διοικητική ενηµέρωση, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης.
6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης του
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Ο.Α.Ε.Δ., η οποία συστήθηκε µε το β.δ. 405/1971 (Α’ 123), καταργείται.
Άρθρο 58
Σύσταση Υποδιευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών
στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισµού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
1. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) συγκροτείται Υποδιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία περιλαµβάνει:
α) Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών,
β) Τµήµα Ταµείου και
γ) Γραφείο Εσόδων και Προϋπολογισµού.
2. Οι αρµοδιότητες της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
κατανέµονται µεταξύ των µονάδων της ως εξής:
α) Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών
αα) Ο έλεγχος νοµιµότητας και κανονικότητας και η εκκαθάριση
των πάσης φύσεως δαπανών της Περιφερειακής Διεύθυνσης και
των υπαγόµενων σε αυτήν οργανικών µονάδων.
αβ) Η εξέταση κατά τον ασκούµενο ως ανωτέρω έλεγχο και των
παρεµπιπτόντως αναφυόµενων ζητηµάτων, επιφυλασσοµένων των
διατάξεων για το δεδικασµένο και το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (παρεµπίπτων έλεγχος).
αγ) Η αναζήτηση κάθε αναγκαίας πληροφορίας ή στοιχείου για
την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου.
αδ) Η έκδοση των χρηµατικών ενταλµάτων µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της εκκαθάρισης των δαπανών, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία.
αε) Η µέριµνα για την ακύρωση χρηµατικών ενταλµάτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
αστ) Η διενέργεια των συµψηφιστικών εγγραφών και η επιµέλεια της πληρότητας των σχετικών παραστατικών.
αζ) Η επιµέλεια της µισθοδοσίας του προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των οργανικών µονάδων που υπάγονται
σε αυτήν.
αη) Η µέριµνα για την απόδοση των εισφορών και των κρατήσεων υπέρ τρίτων.
αθ) Η ανάρτηση όλων των απαιτούµενων από τις κείµενες διατάξεις εγγράφων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων
Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
αι) Η επιµέλεια της συµφωνίας των λογαριασµών των τραπεζών
που κινούνται από την Περιφερειακή Διεύθυνση και των υπαγόµενων σε αυτήν οργανικών µονάδων.
αια) Η σύνταξη και η αποστολή µε ηλεκτρονικό τρόπο της ετήσιας συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών-προµηθευτών (Μ.Υ.Φ.)
και των φορολογικών δηλώσεων που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
αιβ) Η χορήγηση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου τρίτων.
αιγ) Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του µηχανισµού µέτρησης ικανοποίησης πολιτών για θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και
της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
αιδ) Η διαµόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση
των διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος,
σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την
εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
αιε) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία
της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
αιστ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστηµάτων για διοικητική ενηµέρωση, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης
και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
β) Τµήµα Ταµείου
βα) Ο έλεγχος των χρηµατικών ενταλµάτων που εκδίδονται από
την αρµόδια οργανική µονάδα ως προς την πληρότητα των εξωτερικών τύπων γνησιότητας και εγκυρότητας, την επισύναψη των
κατά νόµο δικαιολογητικών και την αυτεπάγγελτη αναζήτηση φο-
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ρολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
ββ) Η έκδοση των εντολών πληρωµής για την εξόφληση του συνόλου των δαπανών της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των υπηρεσιών αρµοδιότητάς της.
βγ) Η διενέργεια των πάσης φύσεως πληρωµών της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των υπηρεσιών αρµοδιότητάς της είτε µε την
αποστολή των εντολών πληρωµής σε έντυπη µορφή στις τράπεζες
ή τα πιστωτικά ιδρύµατα που συνεργάζεται ο Οργανισµός για την
πίστωση των τραπεζικών λογαριασµών των δικαιούχων είτε µε την
αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου δια µέσου του τραπεζικού συστήµατος για την πίστωση των τραπεζικών λογαριασµών των δικαιούχων.
βδ) Η ακύρωση, εάν απαιτείται, των εντολών πληρωµής.
βε) Η έκδοση εντολών µεταφοράς διαθεσίµων αποκλειστικά για
τακτοποιήσεις.
βστ) Η τήρηση του ηµερολογίου και του καθολικού του Ταµείου.
βζ) Η τήρηση του βιβλίου εισπράξεων και πληρωµών.
βη) Η έκδοση των αποδείξεων είσπραξης για την είσπραξη των
γραµµατίων που εκδίδονται από την αρµόδια οργανική µονάδα,
µετά από τον έλεγχο της πληρότητας των εξωτερικών τύπων γνησιότητας και εγκυρότητας, καθώς και της επισύναψης των κατά
νόµο δικαιολογητικών.
βθ) Η ακύρωση των αποδείξεων είσπραξης µε σχετική αιτιολόγηση.
βι) Η διαφύλαξη των πάσης φύσεως αξιών που έχουν παραδοθεί στο Τµήµα.
βια) Η πληρωµή στους οικείους φορείς των κρατήσεων υπέρ
τρίτων.
βιβ) Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του µηχανισµού µέτρησης ικανοποίησης πολιτών για θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και
της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
βιγ) Η διαµόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση
των διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος,
σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την
εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
βιδ) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία
της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
βιε) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστηµάτων για διοικητική ενηµέρωση, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και
της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
γ) Γραφείο Εσόδων και Προϋπολογισµού
γα) Η παρακολούθηση και η µέριµνα για την είσπραξη και την
εγγραφή των πάσης φύσεως εσόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
γβ) Η σύνταξη του ειδικού προϋπολογισµού της Περιφερειακής Διεύθυνσης, κατόπιν συνεργασίας µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες Διευθύνσεις των Υπηρεσιών Διοίκησης και την υποβολή του
ειδικού προϋπολογισµού στη Διεύθυνση Εσόδων και Προϋπολογισµού των Υπηρεσιών Διοίκησης, µετά από την έγκριση και υπογραφή του από τον Υποδιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και
τον Προϊστάµενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
γγ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
και, αν απαιτείται νέα ή συµπληρωµατική πίστωση, η υποβολή αιτιολογηµένων αιτηµάτων προς την αρµόδια Διεύθυνση των Υπηρεσιών Διοίκησης και τη Διεύθυνση Εσόδων και Προϋπολογισµού.
γδ) Ο έλεγχος και η επεξεργασία των απολογιστικών στοιχείων
εσόδων και εξόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
γε) Η µέριµνα για τη δέσµευση πιστώσεων, ετησίων και πολυετών, στο ύψος των αναλαµβανόµενων υποχρεώσεων σε εκτέλεση απόφασης του κύριου ή δευτερεύοντα διατάκτη. Αν
πρόκειται για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης, πέραν του
ποσού που δύναται να εγκρίνει ο κύριος διατάκτης, απαιτείται
απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης από τον
εποπτεύοντα Υπουργό.
γστ) Η µέριµνα για την έκδοση πράξεων ανατροπής (ανακλη-
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τικών αποφάσεων) των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, σε
περίπτωση µη εκτέλεσής τους, εν όλω ή εν µέρει, εντός του οικονοµικού έτους.
γζ) Η µέριµνα της ανάρτησης των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, στο Πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και όλων των προβλεπόµενων κάθε φορά από τις κείµενες διατάξεις εγγράφων στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
γη) Η σύνταξη και υποβολή όλων των προβλεπόµενων από τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις δηµοσιονοµικών αναφορών, που
σχετίζονται µε την εκτέλεση του Προϋπολογισµού.
γθ) Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του µηχανισµού µέτρησης ικανοποίησης πολιτών για θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Γραφείου, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και
της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
γι) Η διαµόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση
των διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Γραφείου,
σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό
την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
για) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Γραφείου, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την
εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
γιβ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστηµάτων για διοικητική ενηµέρωση, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της
Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα Τµήµατα Οικονοµικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Δ.,
τα οποία συστήθηκαν µε το β.δ. 405/1971 (Α’ 123), καταργούνται.
Άρθρο 59
Θέσεις προσωπικού Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων
1. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) µεταφέρονται συνολικά εξήντα δύο (62) θέσεις, από τη Διεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης,
η οποία καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 2. Από τις θέσεις αυτές:
α) οι οργανικές θέσεις του µόνιµου προσωπικού ανέρχονται
σε σαράντα τέσσερις (44) ως εξής: είκοσι τρεις (23) ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, µία (1) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, δεκαέξι
(16) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, τρεις (3) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
και µία (1) ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού και
β) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε δεκαοκτώ (18) ως
εξής: εννέα (9) ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, µία (1) ΠΕ Διοικητικού, µία (1) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, µία (1) ΤΕ Μηχανικών, µία
(1) ΤΕ Πληροφορικής, τέσσερις (4) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
και µία (1) ΔΕ Διοικητικού.
2. Στις Υποδιευθύνσεις Οικονοµικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Διευθύνσεων µεταφέρονται συνολικά εκατόν τριάντα τέσσερις (134) θέσεις, από τα Τµήµατα Οικονοµικών Υπηρεσιών των
αντίστοιχων Περιφερειακών Διευθύνσεων, τα οποία καταργούνται
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 3. Οι θέσεις αυτές κατανέµονται µεταξύ των Περιφερειακών Διευθύνσεων ως ακολούθως:
α) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης µεταφέρονται δεκατέσσερις (14) θέσεις από τις οποίες:
αα) οι οργανικές θέσεις του µόνιµου προσωπικού ανέρχονται σε
έντεκα (11) ως εξής: έξι (6) ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, µία (1)
ΠΕ Πληροφορικής, τρεις (3) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και µία
(1) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και
αβ) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε τρεις (3) ως εξής:
δύο (2) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και µία (1) ΤΕ Μηχανικών.
β) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων µεταφέρονται τριάντα (30) θέσεις, από τις οποίες: βα) οι οργανικές θέσεις
του µόνιµου προσωπικού ανέρχονται σε είκοσι δύο (22) ως εξής:
δεκατέσσερις (14) ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, µία (1) ΤΕ Διοι-
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κητικού - Λογιστικού και επτά (7) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και
ββ) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε οκτώ (8) ως εξής:
µία (1) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, έξι (6) ΔΕ Διοικητικού, µία (1)
ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων.
γ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου µεταφέρονται δεκατέσσερις (14) θέσεις από τις οποίες: γα) οι οργανικές θέσεις του
µόνιµου προσωπικού ανέρχονται σε έντεκα (11) ως εξής: επτά (7)
ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, δύο (2) ΠΕ Πληροφορικής, µία (1)
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και µία (1), ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
και
γβ) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε τρεις (3) ως εξής:
δύο (2) ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού και µία (1) ΔΕ Διοικητικών
Γραµµατέων.
δ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας µεταφέρονται δώδεκα (12) θέσεις από τις οποίες: δα) οι οργανικές θέσεις του µόνιµου προσωπικού ανέρχονται σε δέκα (10) ως εξής: τέσσερις (4)
ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, δύο (2) ΠΕ Πληροφορικής, δύο (2)
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, µία (1) ΤΕ Πληροφορικής και µία (1)
ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και
δβ) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε δυο (2) ως εξής:
µία (1) ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού και µία (1) ΔΕ Διοικητικού.
ε) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης µεταφέρονται δεκατέσσερις (14) θέσεις από τις οποίες: εα) οι οργανικές θέσεις του
µόνιµου προσωπικού ανέρχονται σε επτά (7) ως εξής: τρεις (3) ΠΕ
Διοικητικού - Οικονοµικού, µία (1) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, µία
(1) ΤΕ Πληροφορικής και δύο (2) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και
εβ) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε επτά (7) ως εξής: δύο
(2) ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, µία (1) ΠΕ Πληροφορικής, µία
(1) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, µία (1) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, µία (1) ΔΕ Διοικητικού και µία (1) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.
στ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας µεταφέρονται τριάντα µία (31) θέσεις από τις οποίες: στα)
οι οργανικές θέσεις του µόνιµου προσωπικού ανέρχονται σε δεκαοκτώ (18) ως εξής: έντεκα (11) ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού,
µία (1) ΠΕ Μηχανικών, δύο (2) ΠΕ Πληροφορικής, µία (1) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, και τρεις (3) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και
στβ) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε δεκατρείς (13) ως
εξής: δύο (2) ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, µία (1) ΠΕ Αγρονόµων
Τοπογράφων Μηχανικών, δύο (2) ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
µία (1) ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, δύο (2) ΠΕ
Πολιτικών Μηχανικών, µία (1) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, δύο (2)
ΤΕ Μηχανικών, µία (1) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και µία (1) ΔΕ
Διοικητικού.
ζ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου µεταφέρονται
δεκαεννέα (19) θέσεις από τις οποίες: ζα) οι οργανικές θέσεις του
µόνιµου προσωπικού ανέρχονται σε δεκαπέντε (15) ως εξής: πέντε
(5) ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, µία (1) ΠΕ Πληροφορικής, δύο
(2) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και επτά (7) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και ζβ) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε τέσσερις
(4) ως εξής: δύο (2) ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού και δύο (2) ΔΕ
Διοικητικού - Λογιστικού.
3. α) Στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών προΐσταται
υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, ο
οποίος απαιτείται να έχει τουλάχιστον τριετή εµπειρία σε θέση ευθύνης σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης ή διαχειριστικού ελέγχου. Επιθυµητά πρόσθετα προσόντα είναι η κατοχή
µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών σε συναφές µε τις
αρµοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης αντικείµενο ή η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), και η άριστη γνώση µιας ξένης γλώσσας, κατά
προτίµηση της αγγλικής. Στις Διευθύνσεις της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού
- Οικονοµικού, και ελλείψει αυτών της κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού
- Λογιστικού, ενώ στα Τµήµατα, καθώς και στο Αυτοτελές Τµήµα
Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων και Άλλων Πόρων, προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή της
κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
β) Στις Υποδιευθύνσεις Οικονοµικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Διευθύνσεων, καθώς και στα Τµήµατά τους προΐστανται
υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή της κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
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4. Μέχρι την επιλογή και την τοποθέτηση Προϊσταµένων των
ανωτέρω οργανικών µονάδων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα Προϊσταµένων ορίζονται µε
απόφαση του Διοικητή, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν. 4492/2017
(Α’ 156).
Άρθρο 60
Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας
απασχολούµενων σε εποχιακά επαγγέλµατα
για το έτος 2021 - Τροποποίηση της παρ. 9
του άρθρου 4 του ν. 1545/1985
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985
(Α’ 91), περί των προϋποθέσεων της επιδότησης ανεργίας των
απασχολούµενων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλµατα,
τροποποιείται, ώστε το πεδίο εφαρµογής της ρύθµισης να επεκταθεί σε απασχολούµενους και σε άλλα εποχιακά επαγγέλµατα,
και η παρ. 9 του άρθρου 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«9. Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2021, για τους απασχολούµενους σε τουριστικά, επισιτιστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλµατα, οι οποίοι υπάγονται στην περ. β) της παρ. 2, για τη
χορήγηση του τακτικού επιδόµατος ανεργίας αρκούν πενήντα (50)
ηµέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, για
να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας της παρ. 9 του άρθρου
6 και εφαρµόζεται αναλόγως το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του
παρόντος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται οι όροι,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος.».
ΜΕΡΟΣ Ι’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 61
Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση προσωπικού
νοσοκοµείων, κέντρων υγείας και άλλων δοµών
του Υπουργείου Υγείας
1. Στο πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό
προσωπικό που υπηρετεί, για το χρονικό διάστηµα της παρ. 2, σε
όλα τα νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τα
στρατιωτικά νοσοκοµεία (συµπεριλαµβανοµένου του ΝΙΜΤΣ) και
τα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, στον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας
Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στο Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.),
στα κέντρα υγείας, συµπεριλαµβανοµένων και των Τοπικών Οµάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), στα αγροτικά ιατρεία, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Γενικό Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου, στο
Γενικό Νοσοκοµείο Θήρας δια της Ανώνυµης Εταιρείας Μονάδων
Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουµένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουµένων Κορυδαλλού
και στο Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), καθώς και στα υγειονοµικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων που έχουν διατεθεί σε
εµβολιαστικά κέντρα και δοµές υγείας της παρούσας, καταβάλλεται για το έτος 2021 έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ίση προς το
ήµισυ του καταβαλλοµένου µηνιαίου βασικού µισθού.
Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό µισθό που λαµβάνει
ο δικαιούχος κατά τις οριζόµενες στην παρ. 2 ηµεροµηνίες.
2. Η οικονοµική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται στο ακέραιο,
εφόσον ο δικαιούχος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου 2021 µέχρι και την 30ή Νοεµβρίου
2021 και καταβάλλεται µε τη µισθοδοσία του µηνός Δεκεµβρίου
2021.
3. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει καταβληθεί µισθός για
χρονικό διάστηµα µικρότερο από το οριζόµενο στην παρ. 2, καταβάλλεται τµήµα της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης ανάλογο
προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα της µισθοδοσίας
του δικαιούχου.

4. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος, όσοι εκ
του προσωπικού που απασχολείται στους φορείς της παρ. 1 απουσιάζουν µε οποιαδήποτε άδεια καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα
της παρ. 2, µε εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, και όσοι έχουν
τεθεί σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 206
του ν. 4820/2021 (Α’ 42). Σε περίπτωση άρσης της αναστολής µε
απόφαση του φορέα, ο δικαιούχος λαµβάνει τµήµα της έκτακτης
οικονοµικής ενίσχυσης, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3.
5. Η παροχή της παρ. 1, δεν προσµετράται στο ανώτατο όριο
αποδοχών του άρθρου 28 του ν. 4354/2015
(Α’ 176), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσµεύεται και
δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις Περιφέρειες, τα
ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Άρθρο 62
Ρύθµιση για τη διαδικασία καταβολής εφηµεριών
ιατρών και πρόσθετων αµοιβών λοιπού προσωπικού
νοσοκοµείων, ΔΥΠΕ, ΕΚΑΒ και των αποζηµιώσεων
του προσωπικού που απασχολείται στα εµβολιαστικά
κέντρα του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών
κατά του κορωνοϊού COVID-19 και του προσωπικού
Κινητών Οµάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας
κατά του κορωνοϊού COVID-19
Από την παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4720/2014
(Α’ 143),
εξαιρούνται:
α) οι διαδικασίες που αφορούν στις περιπτώσεις του άρθρου
12 του ν. 4316/2014 (Α’ 270) και των κατ’ εξουσιοδότησή του κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Οικονοµικών και
Υγείας υπό στοιχεία Β1α/16753/6.3.2015 (Β’ 382) για τη ρύθµιση
θεµάτων σχετικά µε την πληρωµή της ειδικής επιχορήγησης της
παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 και υπό στοιχεία
Β1α/40751/29.5.2015 (Β’ 1018) για τη ρύθµιση θεµάτων σχετικά
µε την πληρωµή της ειδικής επιχορήγησης του άρθρου 33 του ν.
4325/2015 (Α’ 47) για την αποζηµίωση του ιατρικού προσωπικού
αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (γιατροί Ε.Σ.Υ. και ειδικευόµενοι) των Νοσοκοµείων ΝΙΜΙΤΣ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ και ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ, και
β) οι διαδικασίες που αφορούν στις περιπτώσεις
της παρ.
6 του άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021 (Α’ 16) για
το επιπλέον καθαρό ποσό είκοσι (20) ευρώ που χορηγείται στο
λοιπό προσωπικό, που απασχολείται στα εµβολιαστικά κέντρα
της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021,
και στις περιπτώσεις του άρθρου 267 του ν. 4798/2021
(Α’
68) για την αποζηµίωση του προσωπικού Κινητών Οµάδων Υγείας
και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19. Τα ποσά που
αφορούν στις περ. α) και β) καταβάλλονται στους φορείς µε τη
διαδικασία των προκαταβολών της παρ. 1 του άρθρου 114 του
ν. 4270/2014 όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του από το
άρθρο 203 του ν. 4820/2021 (Α’ 130).
Η παρούσα διάταξη ισχύει έως τις 31.3.2022.
Άρθρο 63
Ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων για την εφαρµογή
του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµού
Για την απρόσκοπτη εφαρµογή του Προγράµµατος Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και την έγκαιρη διάθεση
των εµβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα Εµβολιαστικά
Κέντρα, η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας δύναται να
προβαίνει, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις που διέπουν τις
συµβάσεις αρµοδιότητάς της, στη σύναψη συµβάσεων για την
εξασφάλιση υπηρεσιών διάθεσης των εµβολίων και των αναλωσίµων τους κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εµβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας.
Ως παρεχόµενες υπηρεσίες διάθεσης εµβολίων και των αναλωσίµων τους, που εµπίπτουν στη ρύθµιση του προηγούµενου
εδαφίου ορίζονται οι υπηρεσίες αποθήκευσης, φύλαξης και µεταφοράς τους στα εµβολιαστικά κέντρα, καθώς και κάθε είδους
παρεπόµενες υπηρεσίες σχετικές µε την ασφαλή τους διάθεση,
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συµπεριλαµβανοµένων και των υπηρεσιών ασφάλισής τους, κατά
τη διαδικασία αποθήκευσης και µεταφοράς τους.
Η διάρκεια των ως άνω συµβάσεων ορίζεται σε οκτώ (8) µήνες,
αρχοµένης την 15η.12.2021, µε δυνατότητα έγγραφης παράτασης, εφόσον απαιτηθεί.
Άρθρο 64
Χρονική ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 24
του ν. 4865/2021 και της παρ. 4 του άρθρου 206
του ν. 4820/2021
1. Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (A’ 238)
τροποποιείται ως προς την ισχύ του πιστοποιητικού νόσησης από
εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες σε ενενήντα (90) ηµέρες και διαµορφώνεται ως εξής:
«(α) όσοι έχουν νοσήσει και για διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών
από τη νόσηση και»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.
4820/2021 (Α’ 130) τροποποιείται ως προς την ισχύ του πιστοποιητικού νόσησης από έξι (6) µήνες σε ενενήντα (90) ηµέρες και διαµορφώνεται ως εξής:
«Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι έχουν νοσήσει και για διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών από τη νόσηση και
όσοι έχουν αποδεδειγµένους λόγους υγείας που εµποδίζουν τη
διενέργεια του εµβολίου.»
3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 205 του ν. 4820/2021, ως
προς την υποχρέωση επίδειξης του πιστοποιητικού νόσησης, αντικαθίστανται οι λέξεις «ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου
εξαµήνου» από τις λέξεις «ή έχουν νοσήσει εντός των τελευταίων
ενενήντα (90) ηµερών», και το πρώτο εδάφιο διαµορφώνεται ως
εξής:
«Οι εργαζόµενοι στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, οι οποίοι
έχουν ολοκληρώσει τον εµβολιασµό απέναντι στον κορωνοϊό
COVID-19 ή έχουν νοσήσει εντός των τελευταίων ενενήντα (90)
ηµερών, υποχρεούνται, όπως επιδεικνύουν στον προϊστάµενο της
οργανικής µονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital
COVID Certificate EUDCC) του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου
2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4806/2021 (Α’ 95) µε πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση
του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εµβολιασµό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εµβολιασµού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή
βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου
5 της υπ’ αριθµ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των
Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναµο πιστοποιητικό ή
βεβαίωση τρίτης χώρας, εφόσον υφίστανται.»
ΜΕΡΟΣ ΙΑ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 65
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του.
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

4. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

5. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

6. ΥΓΕΙΑΣ
8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

10. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

9. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

12. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

14. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

13. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

16. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

15. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
17. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

18. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

21. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

22. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

23. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και 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 (Απόστολος Αβδελάς): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 21.55’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Παρασκευή 10 Δεκεµβρίου 2021 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
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