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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΖ’
Πέµπτη 26 Μαΐου 2022

Αθήνα, σήµερα στις 26 Μαΐου 2022, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10.16’ 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.
Ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Παπανδρέου αιτείται άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από 26 Μαΐου έως 27 Μαΐου.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
προς το Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής
27 Μαΐου 2022.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 694/20-5-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξανδρου (Αλέκου) Τριανταφυλλίδη προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Επιτακτική ανάγκη η λήψη
δραστικών µέτρων για την εξάλειψη του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού (bullying)».

2. Η µε αριθµό 696/22-5-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιου Καµίνη προς
τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Κύρωση Μνηµονίων µε τη
Δηµοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».
3.- Η µε αριθµό 693/19-5-2022 επίκαιρη ερώτηση της Ανεξάρτητης Βουλευτού A’ Αθηνών κ. Αγγελικής Αδαµοπούλου προς
την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Σύσταση
οργανικών θέσεων µε σταθερή σχέση εργασίας για τους εκπαιδευτικούς Θεατρικής Αγωγής στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 4700/14-4-2022 ερώτηση του Βουλευτή Β’
Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Στοιχεία για τους ωφελούµενους του Ταµείου
Επανασυνδέσεων».
2.- Η µε αριθµό 4732/192/15-4-2022 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Προκλητική
αύξηση των αµοιβών της διοίκησης της ΔΕΗ εν µέσω ακραίων
αυξήσεων των λογαριασµών ρεύµατος».
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου: «Εθνικός Κλιµατικός
Νόµος - Μετάβαση στην κλιµατική ουδετερότητα και προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή».
Έχουµε τον εναποµείναντα κατάλογο, συν Κοινοβουλευτικούς,
συν Υπουργούς, συν δεν ξέρω αν έρθει κανένας Αρχηγός. Ο κ.
Σωκράτης Φάµελλος είναι εισηγητής, αλλά θα µείνει µέχρι τέλους. Θα τελειώσουµε γύρω στις 17.00’ 18.00’ αν έρθουν Αρχηγοί. Αλλιώς, θα είναι λίγο νωρίτερα.
Τον λόγο έχει η κ. Χαρά Καφαντάρη.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο γιατί ακούσαµε χθες
από τον Υφυπουργό, τον κ. Αµυρά, µεγάλες εξαγγελίες περιβαλλοντικές και χαίροµαι που είναι και παρών. Αναφέρθηκε για τις
δεσµεύσεις του κ. Μητσοτάκη στη Μασσαλία σχετικά µε το 30%
της Μεσογείου που πρέπει να γίνει προστατευόµενη περιοχή και
δεσµεύτηκε γι’ αυτό και στην Ελλάδα και µάλιστα στο ένα τρίτο
από αυτόν τον χώρο δεν θα απαγορεύεται ούτε το ψάρεµα όπως
είπατε, απόλυτη προστασία.
Δεσµεύσεις του Πρωθυπουργού, οι οποίες δυστυχώς δεν
έχουν προχωρήσει και βέβαια είναι σε αντιδιαστολή και µε την
ακολουθούµενη πολιτική και για τα ζητήµατα των προστατευόµενων περιοχών και όλα τα δεδοµένα που έχουµε µε την κατάργηση των φορέων διαχείρισης, µε το ότι δεν έχει προχωρήσει το
θαλάσσιο χωροταξικό και όλα αυτά, τρία χρόνια τώρα.
Και βέβαια, κύριε Αµυρά, αναφερθήκατε και για ένα πρόγραµµα προστασίας θηλαστικών και άλλων έµβιων όντων του θαλάσσιου χώρου, από φάλαινες, από χελώνες κ.λπ.. Δεν είναι κακό
αυτό φυσικά, µόνο που θα ήθελα να σας θυµίσω ότι επί κυβέρνησης Σαµαρά το 2013 η χώρα µας απεχώρησε από τη Διεθνή
Σύµβαση για τη ρύθµιση της φαλαινοθηρίας. Και όλα αυτά τα
οποία αναφέρω αναφέρονται στην επισκόπηση της εφαρµογής
περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην έκθεση για την Ελλάδα που έφτασε στο ελληνικό Κοινοβούλιο τον
Σεπτέµβρη του 2019. Δηλαδή πέρα από εξαγγελίες, υπάρχουν
και έργα. Αυτό θέλω να πω, γιατί οι εξαγγελίες πάντα είναι εύκολες.
Έρχοµαι τώρα στο σχέδιο νόµου το οποίο συζητάµε. Πραγµατικά είναι γεγονός ότι η παγκόσµια κοινότητα, η ανθρωπότητα
θα έλεγα, αντιµετωπίζει το µείζον ζήτηµα της κλιµατικής κρίσης.
Είναι µία πραγµατικότητα αυτή. Με βάση και έκθεση του Παγκόσµιου Οργανισµού Μετεωρολογίας για το 2021 και οι τέσσερις
δείκτες της κλιµατικής αλλαγής, της κλιµατικής κρίσης είναι πολύ
οξυµένοι και ως προς τη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα το οποίο έφτασε το ’20 σε ρεκόρ αριθµητικό και συνεχίζεται το ίδιο και το ’21 και βέβαια και δυστυχώς και το ’22.
Πάνω σε αυτό το πλαίσιο ο ΟΗΕ και ο Γενικός Γραµµατέας κ.
Γκουτιέρες έχει αναφερθεί ότι πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα,
πρώτα απ’ όλα, για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, για τη χρήση των
νέων τεχνολογιών και της καινοτοµίας. Και µάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι νέες τεχνολογίες στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και
την αντιµετώπιση της κλιµατικής κρίσης πρέπει να είναι δηµόσιες, ελεύθερες και προσβάσιµες σε όλους. Αυτό νοµίζω ότι είναι
πολύ σηµαντικό.
Στο πλαίσιο αυτό το γενικότερο της κλιµατικής κρίσης συζητάµε σήµερα έναν νόµο, τον κλιµατικό νόµο που φέρατε στη
Βουλή. Θα έλεγα λοιπόν ότι ένας οραµατικός νόµος -γιατί ο κλιµατικός νόµος σίγουρα είναι οραµατικός και καθορίζει την πολιτική και στην πατρίδα µας και την επόµενη δεκαετία- πρέπει να
στοχεύει στο µέλλον. Αλλά αυτό το νοµοσχέδιο που φέρατε θεωρούµε ότι είναι κατώτερο των περιστάσεων και των αναγκών ειδικά για την Ελλάδα, που στη Μεσόγειο γνωρίζουµε ότι η
κλιµατική κρίση είναι ιδιαίτερα οξυµένη και µάλιστα η θερµοκρασία αυξάνεται τρεις φορές παραπάνω απ’ ό,τι σε όλο τον πλανήτη. Καταλαβαίνουµε λοιπόν την κρισιµότητα.
Ένας λοιπόν οραµατικός κλιµατικός νόµος πρέπει να χαράζει

τοµεακές πολιτικές σε όλες τις δραστηριότητες και να αφορά
όλα τα υπουργεία µε συγκεκριµένους στόχους, µεθοδολογία και
σχέδιο. Ενδεικτικά αναφέρω το ευχολόγιο το οποίο υπάρχει στο
κατατεθέν σχέδιο νόµου, το ευχολόγιο το οποίο υπάρχει σχετικά
µε τον αγροτικό τοµέα και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό
θέµα, όπως και σε άλλους τοµείς.
Μάλιστα, θα λέγαµε ότι ο κλιµατικός νόµος προϋποθέτει µία
ευρεία διαβούλευση µε συµµετοχή επιστηµονικών φορέων, γιατί
χρειάζεται ολιστική επιστηµονική διαχείριση της κλιµατικής κρίσης, και κοινωνικών φορέων. Και βέβαια αυτό το οποίο έγινε το
τελευταίο διάστηµα µέχρι να έρθει στη Βουλή δεν θυµίζει αυτή
τη διαβούλευση που απαιτείται, άσχετα αν κλήθηκαν τριάντα φορείς στη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου.
Περιµένουµε αυτόν τον κλιµατικό νόµο και δεσµεύτηκε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι στην COP26 στη Γλασκόβη θα ήταν
έτοιµος, θα είχε κατατεθεί κ.λπ.. Πέρασε πάρα πολύς καιρός. Αλλάξαµε πολλές ηµεροµηνίες κατάθεσης κ.λπ. και φτάσαµε στο
πόνηµα που έχουµε µπροστά µας µε πολλές αλλαγές από τη διαβούλευση. Εδώ θα ήθελα να πω: Υπάρχει εθνικό σχέδιο για την
ενέργεια και το κλίµα; Έχετε καταθέσει κάποιο. Είναι όµως επικαιροποιηµένο και µε τις τρέχουσες συνθήκες και τις εξελίξεις
οι οποίες υπάρχουν; Είναι κάτι το οποίο το περιµένουµε.
Δεύτερον, ένας κλιµατικός νόµος, για να είναι σοβαρός και να
µπορεί να υλοποιηθεί, να µην είναι ένα ευχολόγιο γενικότερο,
οφείλει να έχει σαφείς αρµοδιότητες ποιος κάνει τι. Εδώ πέρα
βλέπουµε και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που εµπλέκονται στο
εν λόγω νοµοσχέδιο, ιδρύονται πολλές οµάδες, ιδρύονται παρατηρητήρια, διαδικτυακοί τόποι, εθνικό συµβούλιο για την κλιµατική αλλαγή, επιστηµονική επιτροπή για την κλιµατική αλλαγή.
Βλέπουµε ασάφειες ως προς τις αρµοδιότητες. Βέβαια, ούτε τον
Υπουργό, τον κ. Στυλιανίδη, τον είδαµε χθες. Φαντάζοµαι ότι σήµερα θα έρθει, το νοµοσχέδιο αφορά και το Υπουργείο του.
Εδώ πέρα πρέπει να τονίσω ότι ακόµα και στους επιστηµονικούς φορείς, ειδικά στα άρθρα 26 και 30 µε τη δηµιουργία των
αντίστοιχων δοµών που ανέφερα πριν, υπάρχουν αλληλοσυγκρουόµενες αρµοδιότητες. Δεν είναι σαφές δηλαδή ποιος κάνει
τι.
Αυτό δε το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και λοιπά που βλέπουµε συνεχώς να επαναλαµβάνεται ποιο
είναι; Εδώ πέρα έχουµε ένα Υπουργείο, το οποίο εσπευσµένα και
καθαρά επικοινωνιακά ο κ. Μητσοτάκης ίδρυσε τον Σεπτέµβρη
του 2021, µετά την καταστροφή που είχαµε από τις πυρκαγιές 1,4 εκατοµµύρια στρέµµατα κάηκαν- και αυτό δεν έχει οργανόγραµµα, δεν έχει νοµοθετικό πλαίσιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δώστε µου ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Ο νόµος του κ. Χαρδαλιά ουσιαστικά δεν χρησιµοποιείται, έχει
µείνει στην άκρη και έρχεται αυτό το Υπουργείο και αναλαµβάνει
ευθύνες και µε βάση το εν λόγω σχέδιο νόµου.
Τώρα έρχοµαι στο εξής: Ένας οραµατικός νόµος πρέπει να έχει
µαζί του την κοινωνία και να είναι για όλη την κοινωνία. Αρνητικό
παράδειγµα η διαδικασία απολιγνιτοποίησης. Πόσο ακολουθεί η
κοινωνία την ενεργειακή µετάβαση είτε στην Πτολεµαΐδα, στη δυτική Μακεδονία, είτε στη Μεγαλόπολη, ενώ αυτή τη στιγµή µιλάτε
για απολιγνιτοποίηση και µας δένετε όλο και πιο πολύ στο άρµα
του φυσικού αερίου, το οποίο έφτασε τον Δεκέµβρη του 2021 στο
µείγµα ενέργειας και το 50%!
Ηλεκτροκίνηση: Άλλα µέτρα. Πού είναι τα δηµόσια µέσα µαζικής µεταφοράς;
Και έρχοµαι στον κλάδο των ταξί που θέλω να αναφερθώ,
όπου µεταθέτετε καινούργια ηλεκτρικά ταξί από το 2026, έναν
χρόνο παραπέρα από το 2025 που προβλεπόταν. Ερωτήµατα:
Υπάρχουν σηµεία φόρτισης; Τι γίνεται µε το σύστηµα αυτό;
Δεύτερον, χρηµατοδοτικά εργαλεία για τους επαγγελµατίες
των ταξί. Πρέπει να το τονίσω αυτό, γιατί φοβάµαι ότι στο πίσω
άκρο του µυαλού σας είναι µεγάλες εταιρείες να έρθουν και να
εξαγοράσουν όλα αυτά τα ταξί, γιατί δεν θα µπορεί να ανταποκριθεί ο µικρός επιχειρηµατίας-κάτοχος. Είναι κάτι που έγινε µε
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βάση και µε πρόσχηµα την ηλεκτροκίνηση και στην Πολωνία.
Έχει εφαρµοστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ελάτε, κυρία συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κλείνω, βέβαια, µε το εξής:
Δεν υπάρχουν πολιτικές αποθήκευσης ενέργειας -πάρα πολύ σηµαντικό- το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ το περιµένουµε ακόµα.
Έχετε δυσφηµίσει, δυστυχώς, µε τις πολιτικές σας τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, έτσι όπως εγκαθίστανται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ελάτε, κυρία συνάδελφε, µην κάνουµε κατάχρηση.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Και βέβαια, το µεγάλο ζήτηµα είναι ότι πάλι υπάρχει ο ιδιωτικός τοµέας, οι ιδιωτικές ασφάλειες για σπίτια που χτίζονται σε περιοχές, οι οποίες δεν είναι
κατάλληλες, είτε είναι µέσα στα όρια χαρτών κινδύνου πληµµύρας ή δασικές, οι οποίες είναι πολύ επικίνδυνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, κυρία Καφαντάρη!
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Και κλείνω µε το εξής, ότι
είναι ένας νόµος που εξυπηρετεί την επικοινωνιακή πολιτική του
Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και βέβαια, ένας νόµος, ο οποίος
δεν θα εφαρµοστεί διότι η Κυβέρνηση η οποία θα κληθεί να
εφαρµόσει αυτή την πολιτική που είναι συµβατή µε την κλιµατική
κρίση και τις σύγχρονες παγκόσµιες ανάγκες θα είναι µια δηµοκρατική προοδευτική κυβέρνηση µε κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ πολύ οι
πρώτοι συνάδελφοι να µην κάνουν κατάχρηση, αλλιώς θα φτάσουµε στις 9.00’ το βράδυ πάλι.
Οι πέντε πρώτοι, λοιπόν, είναι ο κ. Γκόκας, ο κ. Παπαδηµητρίου, η κ. Αντωνίου και ο κ. Βολουδάκης. Κάποιοι είναι στην Αίθουσα, κάποιοι δεν είναι.
Ο κ. Γκόκας Χρήστος από το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής έχει
τον λόγο.
Καλά δεν το είπα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Απόλυτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία!
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το κορυφαίο πρόβληµα του
πλανήτη, αυτό της κλιµατικής αλλαγής, εµείς, το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα
Αλλαγής, µιλήσαµε έγκαιρα και πρώτα από όλους. Μιλήσαµε για
τη βιώσιµη ανάπτυξη, για την πράσινη ανάπτυξη, για ένα νέο
πράσινο κοινωνικό συµβόλαιο και πήραµε αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Ενδεικτικά αναφέρω τον γνωστό νόµο του ΠΑΣΟΚ, τον
ν.1650/1986 για το περιβάλλον, όπως και τα µετέπειτα προγράµµατα εξοικονόµησης ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά στις στέγες,
όπως αυτά µε ισχύ 10 KW για τις κατοικίες, µε τις προβλέψεις
του ν.3851/2010.
Έναν χρόνο πριν, το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής κατέθεσε ολοκληρωµένη πολιτική πρόταση, για έναν ελληνικό κλιµατικό νόµο
µε βασικούς άξονες: την ευρεία διαβούλευση και τη συναίνεση
µέσα από διάλογο µε φορείς, πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους,
τους γενικούς, αλλά και τους µετρήσιµους στόχους -τέσσερις
δεσµευτικοί στόχοι- τον έλεγχο στην εφαρµογή του µέσα και από
κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
Οι πολιτικές επιλογές και αποφάσεις της Κυβέρνησης που σχετίζονται µε την κλιµατική αλλαγή, όπως στον τοµέα της ενέργειας
ή των παραγωγικών δραστηριοτήτων, έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τη συγκέντρωση, µε τη συµµετοχή λίγων, µια ευκαιρία
για µεγάλα, (άρα λίγα) αντίστοιχα έργα, για µεγάλες επενδύσεις.
Αντίθετα, για εµάς οι πολιτικές για το ζήτηµα της κλιµατικής
αλλαγής βασίζονται σε επιλογές, όπως ο στόχος της ενεργειακής επάρκειας χωρίς εξαρτήσεις, η δυνατότητα στον πολίτη να
είναι παραγωγός ενέργειας, µε ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, σε επιλογές για µικρά και µεσαία έργα ΑΠΕ για
την εξυπηρέτηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων και φορέων,
για τη δυνατότητα η αγροτική παραγωγή και η κτηνοτροφία να
βελτιώσουν τις συνθήκες λειτουργίας τους -οικονοµικές και περιβαλλοντικές- για µια βιώσιµη παραγωγή. Δηλαδή επιλογές µε
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στόχο την ενεργειακή δηµοκρατία στην πράξη και την καταπολέµηση της ενεργειακής φτώχειας, ενώ είναι ιδιαίτερα σηµαντική
η διαµόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης µέσα από αντίστοιχη αγωγή και εκπαίδευση που θα αφορά στο σύνολο των
σχολικών βαθµίδων.
Η Κυβέρνηση, µε τη δική της λογική και αντίληψη, προχωρά
σε µια νοµοθετική πρωτοβουλία περισσότερο διαδικαστική -για
να έχει η χώρα έναν κλιµατικό νόµο- όπως και αντίστοιχα επικοινωνιακή και λιγότερο ουσιαστική, χωρίς ευρεία διαβούλευση,
όπως πολλοί φορείς ανέφεραν, χωρίς συµµετοχή των νέων.
Θεσµοθετούνται διατάξεις που αυξάνουν τη γραφειοκρατία,
αλλά και την οικονοµική επιβάρυνση, όπως οι διατάξεις για τα
κτήρια µε τα νέα ασφαλιστήρια συµβόλαια.
Ο εισηγητής µας κ. Αρβανιτίδης ήταν ιδιαίτερα αναλυτικός για
τις διατάξεις του νοµοσχεδίου. Χάθηκε η ευκαιρία να συνδυαστεί
η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µε τη συµµετοχή όλων,
σε ένα πρόγραµµα δράσεων σε σχέση µε το περιβάλλον και την
ενέργεια µε κοινωνική δικαιοσύνη.
Είναι ένα νοµοσχέδιο αποσπασµατικό, που δύσκολα θα εφαρµοστεί.
Στα ειδικότερα ζητήµατα, ένας από τους στόχους της πράσινης µετάβασης είναι η ηλεκτροκίνηση, που πρέπει να αφορά όχι
µόνο στα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα, αλλά και στα µέσα µαζικής µεταφοράς –οχήµατα, πλοία, τρένα- και στις αντίστοιχες υποδοµές
βιώσιµης κινητικότητας.
Ο προβληµατισµός για την υλοποίηση των προγραµµάτων για
τα σχέδια φόρτισης από τους δήµους στο άρθρο 14 παραµένει.
Δεν υπάρχει σχεδιασµός, επίσης, για εγχώρια παραγωγή ηλεκτροκίνητων οχηµάτων, ούτε µπαταριών, παρά τα σηµαντικά κοιτάσµατα νικελίου στη χώρα µας, ενώ για τις εξαιρέσεις στο
άρθρο 15 για τα βαρέα οχήµατα Μ3, Ν2 και Ν3 δεν αναφέρεται
το διάστηµα που θα ισχύουν αυτές ούτε απαντήθηκε πώς προέκυψαν, αφού άλλαξαν οι αρχικές διατάξεις.
Παράλληλα, µεταξύ των µέτρων για τη µείωση των εκποµπών
στα κτήρια η απαγόρευση πώλησης και εγκατάστασης καυστήρων πετρελαίου θέρµανσης από 1-1-2025 πώς µπορεί να εφαρµοστεί σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις και ολόκληρες περιοχές
χωρίς εναλλακτική παροχή άλλων καυσίµων, όπως παραδείγµατος χάριν φυσικού αερίου;
Επίσης, υπάρχει κάποιος σχεδιασµός όσον αφορά στο υδρογόνο, στο πράσινο υδρογόνο;
Για τους όρους δε σύνταξης των µελετών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, την καταγραφή και την ετήσια έκθεση από πιστοποιηµένο φορέα για το ανθρακικό αποτύπωµα, στα άρθρα 19 και
20, δύσκολα θα υπάρχει τεχνικά -και όχι µόνο- η δυνατότητα
εφαρµογής από 1-1-2024 και µε µια ακόµη οικονοµική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις.
Οι δε διατάξεις, από τα άρθρα 26 έως 29, για το Εθνικό Παρατηρητήριο, τη συµµετοχή του κοινού µέσω του διαδικτυακού
τόπου του ΟΦΥΠΕΚΑ, την ετήσια έκθεση, το Εθνικό Συµβούλιο
και λοιπά, είναι σε αντίθετη κατεύθυνση από τις δικές µας θέσεις,
που αφορούν στη διαβούλευση, στην εφαρµογή και στον έλεγχο.
Είναι δε οι προβλεπόµενες διαδικασίες µακριά από την κοινωνία
και το Κοινοβούλιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο στόχος για την κλιµατική ουδετερότητα για το 2050, όπως προσδιορίζεται, έχει µόνιµη προτεραιότητα τη βίαιη απολιγνιτοποίηση, χωρίς καµµία πρόβλεψη
για την απεξάρτηση από το φυσικό αέριο, για το οποίο λέξη δεν
αναφέρεται στο νοµοσχέδιο, αντίθετα µε ό,τι συµβαίνει στις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου µειώνεται η εξάρτηση.
Επίσης, δεν υπάρχει επικαιροποίηση, σύµφωνα µε τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις και αντίστοιχες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε για τους στόχους ούτε για το Εθνικό Σχέδιο
για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ), όπως επίσης δεν προχωράει η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις
ΑΠΕ, µε αποτέλεσµα σε πολλές περιοχές να έχουµε συσσώρευση, και µάλιστα µεγάλων µονάδων ΑΠΕ, µε προβλήµατα και
τριβές µε τις τοπικές κοινωνίες.
Ένα άλλο θέµα: Πώς θα εξυπηρετηθεί η πράσινη ενεργειακή
µετάβαση; Με ποια δίκτυα; Με ποια διασυνδεσιµότητα; Με ποιο
σχέδιο για αποθήκευση ενέργειας; Το αναφέρω για πολλοστή
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φορά και σε αυτή την Αίθουσα –το έχω αναφέρει και µε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο- ότι πολλές περιοχές έχουν κορεσµένα ηλεκτρικά δίκτυα πέρα από την κακή τους συντήρηση.
Η εκλογική µου περιφέρεια, η Άρτα, έχει το αρνητικό ρεκόρ.
Είναι ήδη αποκλεισµένη σχεδόν δέκα χρόνια µε τις ανάλογες συνέπειες, είτε ενεργειακές, είτε στην παραγωγή, στην οικονοµία,
στον ανταγωνισµό.
Κύριε Υπουργέ, για όλα τα ζητήµατα καταθέτουµε συνεχώς
προτάσεις, όπως για τα προβλήµατα του καλπασµού –µέχρι τετραπλασιασµού- του κόστους ηλεκτρικού ρεύµατος, αλλά και για
την ακρίβεια. Η αδράνεια, όµως, της Κυβέρνησης στα καθυστερηµένα και ανεπαρκή µέτρα δεν δίνουν λύση στα αδιέξοδα που
έχουν δηµιουργηθεί, αλλά και συνεχίζονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Καταθέσατε την τροπολογία σας για την επιδότηση του ρεύµατος. Όµως, αυτή συνδέεται µε έναν θολό τρόπο υπολογισµού
κερδών για τους παραγωγούς ρεύµατος, όπως θολός παραµένει
και ο τρόπος υπολογισµού της ρήτρας αναπροσαρµογής. Έχει
η τροπολογία ένα θετικό και ένα αρνητικό άρθρο. Γιατί να ψηφιστούν τα δύο µαζί και όχι ξεχωριστά; Δηµιουργείτε πρόβληµα
στην κοινοβουλευτική διαδικασία, ως προς την ακριβή έκφραση
της βούλησης των Βουλευτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω µε το εξής: Και στο
παρόν νοµοσχέδιο η κριτική µας συνοδεύεται από προτάσεις.
Καταθέσαµε τροπολογία µε τρία βασικά στοιχεία της δικής µας
πρότασης για τον κλιµατικό νόµο, ώστε στο ξεκίνηµα της νοµοθέτησής του να έχουµε πραγµατοποιήσει ένα ουσιαστικό βήµα
προς την κατεύθυνση για κλιµατική ουδετερότητα, πάνω σε ένα
ελάχιστο επίπεδο συναίνεσης, µε τα τρία άρθρα της τροπολογίας: πρώτον για τη σταδιακή απεξάρτηση από το φυσικό αέριο
και το πετρέλαιο, δεύτερον για τη σύσταση κλιµατικής συνέλευσης και τρίτον για το Ανεξάρτητο Εθνικό Συµβούλιο για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή.
Όπως κατατέθηκε το νοµοσχέδιο αυτό, είναι κατώτερο των
απαιτήσεων και δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη µιας αποτελεσµατικής νοµοθετικής παρέµβασης για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος της κλιµατικής αλλαγής και στους στόχους για το
2050. Είναι µια αναγκαιότητα, όµως, που αφορά και στο παρόν,
αλλά κυρίως αφορά στο µέλλον, στις επόµενες γενιές.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Παρακαλώ τις Γραµµατείες των Κοινοβουλευτικών Οµάδων να
πάψουν να στέλνουν αλλαγές επί του καταλόγου. Τον έχουµε
κάνει κουρελόχαρτο. Όποιος συνάδελφος δεν µπορεί, δεν µπορεί. Τελεία.
Καλείται στο Βήµα ο συνάδελφος από τη Νέα Δηµοκρατία κ.
Χαράλαµπος Παπαδηµητρίου.
Ορίστε, κύριε Παπαδηµητρίου, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η κλιµατική κρίση και η αντιµετώπισή της είναι η απόλυτη προτεραιότητά µας, της Ελλάδας, της Ευρώπης, της υφηλίου. Παραµένει προτεραιότητα ακόµη και όταν συµβαίνουν συνταρακτικές
εξελίξεις, όπως είναι ο πόλεµος αυτή τη στιγµή και η ενεργειακή
κρίση που αυτός προκαλεί. Η εξελισσόµενη ενεργειακή κρίση είναι
ιδιαίτερα σφοδρή, επειδή συνδυάζεται µε την κλιµατική κρίση και
οι επιπτώσεις της είναι βαρύτερες, επειδή ακριβώς εκδηλώνεται
εν µέσω της κλιµατικής κρίσης. Η κλιµατική κρίση δηµιουργεί µείζονες ανασφάλειες και τεράστια κόστη στις υποδοµές, στη χώρα
και τελικά στον πολίτη, το νοικοκυριό και τις επιχειρήσεις.
Η κλιµατική κρίση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µια
διαρκής κρίση, την οποία ελπίζουµε να αντιµετωπίσουµε έως το
2050, χωρίς φυσικά να γνωρίζουµε τι άλλο θα συµβεί µέχρι τότε.
Γι’ αυτό είναι σηµαντική η θέσπιση του κλιµατικού νόµου που καλούµαστε σήµερα να υπερψηφίσουµε και ευχαριστούµε το αρµόδιο Υπουργείο και τον Υπουργό κ. Σκρέκα που τον εισηγείται.
Είναι ένας νόµος που έλειπε από τη χώρα και πρέπει να κρίνεται
µε αυτόν τον τρόπο. Άκουσα τις παρατηρήσεις των συναδέλφων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πολλές από αυτές είναι σωστές και σκόπιµες και προφανώς θα
συµπληρωθεί το όλο πλαίσιο. Άλλωστε δεν εξαντλείται στον σηµερινό νόµο.
Είναι ένας νόµος, λοιπόν, που έλειπε από τη χώρα και θέτει για
πρώτη φορά το γενικό πλαίσιο για τις κατευθυντήριες γραµµές
για την προσαρµογή της Ελλάδας στην κλιµατική αλλαγή και την
επίτευξη υψηλού βαθµού κλιµατικής ουδετερότητας έως το
2050. Η χώρα πρέπει να διαθέτει εθνική στρατηγική για την αντιµετώπιση της κρίσης αυτής, η οποία θα αξιολογείται και θα
αναθεωρείται τακτικά, παρακολουθώντας τα διαρκώς µεταβαλλόµενα δεδοµένα και εξελίξεις στην τεχνολογία και σε όσα προκύπτουν εις βάρος του κλίµατος.
Όµως, δεν πρέπει να χάνουµε το κύριο θέµα, τον στόχο µας.
Η κύρια αντιµετώπιση της κρίσης είναι η πλήρης αλλαγή του
ενεργειακού µοντέλου και η λύση για την πλήρη αλλαγή του
ενεργειακού µοντέλου είναι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Οι
ΑΠΕ είναι ο µοναδικός τρόπος παραγωγής ενέργειας που µας
εξασφαλίζει ενεργειακή επάρκεια, χαµηλό κόστος και, βεβαίως,
δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Δεν υπάρχει δεύτερη λύση. Όλα
τα υπόλοιπα λειτουργούν µεταβατικά, µέχρι να φτάσουµε στο
σηµείο να καλύπτουµε όλες µας τις ενεργειακές ανάγκες από
ανανεώσιµες.
Μέχρι τότε προσαρµοζόµαστε, βεβαίως, για λόγους ασφάλειας στις ακραίες συνθήκες της ενεργειακής κρίσης που είναι
και ο µόνος βασικά λόγος που µετατοπίζεται στο 2028 η παύση
λειτουργίας όλων των λιγνιτικών µονάδων. Θα ήταν ευτυχές αν
η µετάβαση αυτή µπορούσε να γίνει σε τρία έτη, ακόµη και αν το
κόστος ήταν υψηλό. Όµως, απ’ ό,τι διαφαίνεται, αντί για τρία, θα
χρειαστούµε τριάντα χρόνια, για να ικανοποιήσουµε τον στόχο
να βγάλουµε τα ορυκτά καύσιµα από την παραγωγή ενέργειας.
Μακάρι να βρεθούν τρόποι, να τους δώσει η επιστήµη και να το
επιτύχουµε νωρίτερα.
Αυτή είναι µια από τις βαρύτατες επιπτώσεις του πολέµου που
ξεκίνησε και συντηρεί η Ρωσία, η οποία έχει κάθε χρηµατικό συµφέρον να µας κρατά στην παγίδα του φθηνού αερίου της. Μακάρι ο πόλεµος να τελειώσει το νωρίτερο δυνατόν και όταν
τελειώσει –παρατηρείστε το- η τιµή του φυσικού αερίου να κατέβει πολύ. Δεν θα πω ότι θα πάει εκεί που ήτανε γιατί ήταν ειδικές χρονιές, όταν είχαµε κοντά στα 20 δολάρια το αέριο, αλλά
να πάει πολύ χαµηλά. Θα το ξαναχρησιµοποιήσουµε. Δεν γίνεται
διαφορετικά και γι’ αυτό η ειρήνη είναι πολλαπλώς ωφέλιµη και
ο πόλεµος αυστηρά καταστροφικός όχι µόνο για τον λαό της Ουκρανίας ή τους λαούς της Ουκρανίας, αλλά και για τους λαούς
της Ευρώπης.
Μόνο, λοιπόν, όταν θα έχουµε υποκαταστήσει πλήρως µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας τη χρήση των καταστροφικών για το
περιβάλλον ορυκτών καυσίµων θα µπορούµε να επανεξετάσουµε
τη συνολική πορεία µας.
Το ότι η κλιµατική κρίση αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα
αποδεικνύεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και από τους στόχους του Ταµείου Ανάκαµψης, καθώς το µεγαλύτερο µέρος των
κονδυλίων κατευθύνονται σε πράσινες και βιώσιµες επενδύσεις.
Ενώ είναι ένα ταµείο που δηµιουργήθηκε µε αφορµή την πανδηµία του COVID, ένα πολύ µεγάλο ποσό πάει –και σωστά- στην αντιµετώπιση της κλιµατικής κρίσης και η Ελλάδα διαδραµάτισε
ρόλο σε αυτό.
Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε ένα ειδικό θέµα, διότι το πάλευα από πολλά χρόνια και µέχρι στιγµής δεν το έχω καταφέρει
ούτε µε τη δουλειά που έκανα τα προηγούµενα χρόνια και απ’
ό,τι φαίνεται δεν θα το καταφέρω και σε τούτη εδώ τουλάχιστον
τη θητεία µου.
Στη χώρα µας συµβαίνει το εξής οξύµωρο, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι: Ενώ η πλειοψηφία των πολιτών επενδύει στην ακίνητη περιουσία περισσότερο απ’ ό,τι κάνουν άλλοι Ευρωπαίοι,
ωστόσο µόνο το 15% των κατοικιών, των σπιτιών, είναι ασφαλισµένα απέναντι σε φυσικές καταστροφές. Το ποσοστό αυτό δεν
αυξήθηκε ούτε µετά τις µεγάλες καταστροφές που δυστυχώς
έπληξαν τη χώρα. Υπάρχει υψηλό ποσοστό ανασφάλιστων κτηρίων, βιοµηχανικών και οικιακών.
Το άρθρο 23 του νοµοσχεδίου έρχεται να αντιµετωπίσει αυτήν
την κατάσταση, θεσπίζοντας για πρώτη φορά ένα είδος υποχρε-
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ωτικής ασφάλισης. Είναι ένα σηµαντικό πρώτο βήµα. Θα µπορούσε, βεβαίως, να είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να κάνουµε
τα επόµενα βήµατα, σε συνεργασία ίσως των εισηγητών των
Υπουργείων, ώστε να συµπεριληφθούν όλες οι κατοικίες ή τουλάχιστον σε µια αρχική φάση το µεγαλύτερο µέρος αυτών, ειδικά
όσων είναι σε πυκνοκατοικηµένες, δηλαδή σε αστικές περιοχές
ή εκτός σχεδίου και όχι µόνον αυτές που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές. Η ασφάλιση –µην κοιτάτε το όνοµα «υποχρεωτική»- είναι κάλυψη και είναι ασφάλιση έναντι ενός πραγµατικού
κινδύνου και εφ’ όσον γίνει, θα µπορεί να έχει και ένα κόστος το
οποίο να είναι καλό για το νοικοκυριό και για την επιχείρηση.
Θέλω να παρατηρήσω το εξής: Ένα πράγµα που πρέπει να
σκεφτούµε, όχι τώρα αλλά στις επόµενες µέρες, είναι ότι απέναντι σε αυτήν την ενεργειακή κρίση καλό είναι να παίρνουµε και
ιδέες που κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Για παράδειγµα, πρέπει
να µειωθεί κι άλλο η κάρτα πολλαπλών διαδροµών –δεν είναι
ακριβή ίσως για πολλούς, αλλά είναι συγκριτικά µε την Ευρώπηώστε να χρησιµοποιήσουµε περισσότερο τα δηµόσια µέσα.
Επίσης, θέλω να πω ότι διάβασα σήµερα το πρωί το άρθρο του
κ. Ανδρουλάκη και βρήκα ότι και οι τρεις προτάσεις που λέει είναι
προτάσεις που µπορούν να συζητηθούν και τοποθετούνται βεβαίως στο κέντρο της αντίληψης που έχει και αυτή η Πλειοψηφία.
Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εµείς ευχαριστούµε για την απόλυτη τήρηση του χρόνου.
Καλείται τώρα η συνάδελφος από το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής
κ. Τόνια Αντωνίου.
ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε συνηθίσει από την
πλευρά της Κυβέρνησης Μητσοτάκη στο φαινόµενο της κατάθεσης νοµοσχεδίων µε βαρύγδουπους τίτλους, αλλά µε περιεχόµενο προβληµατικό ή χαµηλών προσδοκιών. Όλα αυτά
βαφτίζονται συνήθως «µεταρρυθµιστικά νοµοσχέδια» σύµφωνα
µε τη λογική «στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις». Τέτοια περίπτωση αποτελεί και το λεγόµενο «κλιµατικό νοµοσχέδιο» που συζητάµε σήµερα.
Ως ΠΑΣΟΚ εδώ και είκοσι χρόνια αναδείξαµε τις έννοιες της
κλιµατικής αλλαγής, της κλιµατικής κρίσης και της πράσινης ανάπτυξης, σε καιρούς που για τη συντηρητική παράταξη ήταν
άγνωστες λέξεις και τα στελέχη της αναφέρονταν σε αυτές µε
ειρωνικό και απαξιωτικό τρόπο.
Τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει, επίσης, για να εγκατασταθούν στη διεθνή πολιτική ατζέντα έννοιες όπως η µεγιστοποίηση
της ενεργειακής απόδοσης, η εξοικονόµηση ενέργειας, η αύξηση των ανανεώσιµων πηγών, η µείωση των εκποµπών αερίων
του θερµοκηπίου και η σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά
καύσιµα. Πρόκειται για στόχους που έχουν προβληθεί ως απάντηση στις µεγάλες προκλήσεις της κλιµατικής αλλαγής και της
κλιµατικής κρίσης. Αυτούς τους στόχους έθεσε πριν από έναν
χρόνο και η αείµνηστη Πρόεδρός µας Φώφη Γεννηµατά σε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και τους Αρχηγούς των κοµµάτων
ζητώντας να υπάρξει διακοµµατική πρωτοβουλία για την έγκριση
ενός κλιµατικού νόµου ως βάση για την εφαρµογή ενός νέου
εθνικού ενεργειακού προγράµµατος µε ορίζοντα το 2050. Όλα
αυτά βέβαια σε µια εποχή πριν από τον πόλεµο στην Ουκρανία
και τις τεράστιες αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά που έχουν
θέσει επί τάπητος πλέον και νέα ζητήµατα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη θέσει νέους στόχους για την απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Το νοµοσχέδιο
της Κυβέρνησης δεν περιέχει καµµία στόχευση για την απεξάρτηση της χώρας από το φυσικό αέριο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός, που πρόσφατα δήλωσε οπαδός της ολιστικής προσέγγισης στη ζωή, φαίνεται να αγνοεί τι είναι αυτή η ολιστική προσέγγιση όταν
πρόκειται για πολιτικές αποφάσεις που επηρεάζουν άµεσα και
καθοριστικά τη ζωή του ανθρώπου.
Αντίθετα εµείς ως ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής υιοθετούµε µια
πραγµατικά ολιστική προσέγγιση µε επίκεντρο τον άνθρωπο.
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Γι’ αυτό επιλέγουµε µια διαδικασία διαµόρφωσης προτάσεων
και δράσεων από κάτω προς τα πάνω, µε στόχο την εµπλοκή όχι
µόνο της επιστηµονικής κοινότητας και των κοινωνικών εταίρων,
αλλά του συνόλου της κοινωνίας.
Γι’ αυτό εστιάζουµε στις ενεργειακές κοινότητες και την ενεργειακή δηµοκρατία, αντί για τα κέρδη των ολιγοπωλίων και τις
χρηµατιστηριακές τιµές.
Γι’ αυτό εστιάζουµε στην αντιµετώπιση της ενεργειακής φτώχειας που µαστίζει χιλιάδες νοικοκυριά, γιατί η κλιµατική κρίση
πλήττει τους πιο αδύναµους και ευάλωτους, µε εξαιρετικά δυσοίωνες προβλέψεις για το µέλλον. Για παράδειγµα, η ρήτρα
αναπροσαρµογής πλήττει θανάσιµα τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά
που βασίζουν τη θέρµανσή τους στην ηλεκτρική ενέργεια, αλλά
και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δεν µπορούν να µετακινήσουν όλο το κόστος στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρουν. Την ίδια στιγµή το ιδιωτικό ολιγοπώλιο των εταιρειών
ενέργειας στη χώρα κερδοσκοπεί ασύστολα.
Η Κυβέρνηση διαµόρφωσε ένα νοµοσχέδιο χωρίς ουσιαστική
διαβούλευση µε την κοινωνία. Λέει βεβαίως ότι από πέρυσι µέχρι
φέτος οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Όµως γεννιέται ένα τεράστιο
ερώτηµα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σειρά νοµοθετικών
προτάσεων για την απανθρακοποίηση της αγοράς αερίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες διευκολύνουν τη χρήση ανανεώσιµων αερίων και αερίων χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών,
συµπεριλαµβανοµένου του υδρογόνου, και εγγυώνται την ενεργειακή ασφάλεια για όλους τους πολίτες. Για ποιον λόγο το κλιµατικό νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης εστιάζει στην
απολιγνιτοποίηση αντί για την απανθρακοποίηση; Γιατί, ενώ εργαλειοποείται το φυσικό αέριο για γεωπολιτικούς λόγους, η Κυβέρνηση δεν θέτει στόχους για την απεξάρτηση από αυτό;
Ο νόµος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περιγράφει ένα πολύ
σύνθετο πλέγµα διακυβέρνησης της πολιτικής για την κλιµατική
αλλαγή, που δεν θα δουλέψει ποτέ. Επίσης, αυτό που λείπει είναι
η ορθή ευθυγράµµιση των στόχων µε τους εθνικούς πόρους του
ΕΣΠΑ και του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και
η δίκαιη κατανοµή βαρών για την αντιµετώπιση της κλιµατικής
αλλαγής, δηλαδή η κλιµατική δικαιοσύνη. Ακόµη, ο νόµος αυτός
αποτυγχάνει να διασφαλίσει ένα νέο ανεξάρτητο επιστηµονικά,
αλλά και ανοικτό κοινωνικά πλαίσιο κλιµατικής συνδιακυβέρνησης. Για τον λόγο αυτόν το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής κατέθεσε
σχετική τροπολογία ζητώντας να ενσωµατωθούν τα εξής: Πρώτον, να τεθεί στοχοθεσία σταδιακής απεξάρτησης από όλα τα
ορυκτά καύσιµα. Δεύτερον, να συσταθεί µια κλιµατική συνέλευση
για διάλογο µε την κοινωνία και ιδίως µε τους νέους ανθρώπους
της χώρας µας που τους αφορά πρωτίστως το τι πολιτικές θα
ασκήσουµε σε αυτόν τον τοµέα. Τρίτον, να συσταθεί ένα πραγµατικό ανεξάρτητο εθνικό επιστηµονικό συµβούλιο, µε ισχυρές
όµως και ουσιαστικές αρµοδιότητες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε και µία µεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά την αποκατάσταση περιουσιών από
ακραία καιρικά φαινόµενα. Εµείς προτείναµε ένα ταµείο ασφάλισης µε επιδότηση και ευνοϊκά κίνητρα. Η Κυβέρνηση θεσπίζει
µε τον νόµο αυτόν ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2025 θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά τα νέα κτήρια που βρίσκονται σε ζώνες µε
υψηλή πιθανότητα πληµµύρας ή µε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δηλαδή όλο το κόστος και πάλι στους πολίτες.
Όλα αυτά τα θέµατα συνθέτουν βεβαίως µια θλιβερή εικόνα
για το νοµοσχέδιο, που έχει και βαθιά ταξικό χαρακτήρα, αλλά
είναι και κατώτερο των περιστάσεων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εµείς, κυρία Αντωνίου.
Καλείται στο Βήµα ο συνάδελφος από την Ελληνική Λύση κ.
Κωνσταντίνος Μπούµπας και να ετοιµάζονται η κ. Φωτίου, ο κ.
Σενετάκης και ο κ. Λαµπρούλης. Μετά τον κ. Λαµπρούλη είχε ζητήσει τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης.
Κύριε Μπούµπα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Σας ευχαριστώ θερµά, κύριε
Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή µιλούµε
σήµερα για µόλυνση του περιβάλλοντος και πώς µπορούµε να
µπούµε σε αυτό που λέγεται κλιµατική ουδετερότητα, να πω ότι
από εχθές υπάρχει και µία άλλη µόλυνση στην κοινωνία, µόλυνση
στις ανθρώπινες ψυχές, µόλυνση στη νεολαία µας µε αυτό το πυραµιδικό σύστηµα. Ελπίζουµε η δικαιοσύνη και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος να επιληφθούν. Όχι ότι είναι άµοιροι ευθυνών
όσοι καταλήγουν εκεί, αλλά η απογοήτευση τους έχει οδηγήσει
στον τζόγο. Ο εθισµός του τζόγου κλείνει σπίτια, τραυµατίζει,
πληγώνει ψυχές. Είναι µία µόλυνση της κοινωνίας και αν θέλουµε
να έχουµε µια νεολαία - υγιή αυριανά κύτταρα και να επιστρέψουν από το εξωτερικό, πρέπει να λάβουµε τα µέτρα µας. Το λέω
αυτό γιατί από χθες είναι ανάστατη η χώρα από ένα ακόµα πυραµιδικό σύστηµα απάτης 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, που δυστυχώς κλείνει σπίτια και κλαίει ο κόσµος τα λεφτά του.
Ο «γκουρού» του µάνατζµεντ ο Ντράκερ έλεγε ότι όταν θέλεις
να κάνεις µία επένδυση, δεν βάζεις µόνο κατευθυντήριες γραµµές και στόχους, απαλλάσσεσαι και από τα βαρίδια και από τα
λάθη του παρελθόντος. Πάµε σε µια κλιµατική ουδετερότητα
κατά την Κυβέρνηση, τον κ. Μητσοτάκη χωρίς να έχουµε καθαρίσει την κόπρο του Αυγεία. Τι ψάχνουµε τώρα εµείς; Τον µάρτυρα Φιλέα. Εδώ δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής µας από
τι πρέπει να απαλλαγούµε. Δεν µπορούµε σήµερα να µιλάµε,
όπως και προχθές, για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, για τον
πρωτογενή τοµέα και να µην έχουµε ακόµη εντάξει τη γεωθερµία
ως ανανεώσιµη πηγή ενέργειας και να θεωρείται ακόµα µεταλλευτική δραστηριότητα.
Δεν πρέπει τάχιστα, όπως σας ζήτησε η Ελληνική Λύση πολλάκις, η γεωθερµία να αλλάξει και να γίνει πλέον ΑΠΕ, καθώς
αυτό µπορεί να δώσει µεροκάµατο στον κόσµο και επένδυση και
στο νοµό µου, τον νοµό Σερρών που είναι αγροτοκτηνοτροφικός,
να γίνουν διαλογητήρια-δηµοπρατήρια, όπως στο Μέχελεν του
Βελγίου ή στην Κεντρική Ευρώπη, όταν έχουµε ζεστό νερό και
χάνεται σε ένα µεγάλο θερµικό πεδίο; Και µιλάµε για περιβάλλον
και δεν το εντάσσουµε ακόµη στην ανανεώσιµη πηγή ενέργειας,
µε έναν νόµο πεπαλαιωµένο του ’50;
Οφείλω να συγχαρώ τον Δήµαρχο Νέστου στην Καβάλα, τον
κ. Μιχαηλίδη, που έχει κάνει µια πολύ σωστή προσπάθεια -το
ζεστό νερό στο Νοµό Σερρών, σε Ηράκλεια, Σιδηρόκαστρο και
Νιγρίτα χάνεται- για να φύγουµε από κάποιες καλλιέργειες που
τελµατώνουν.
Δεν νοείται σήµερα, όπως κάνουν οι Ιρλανδοί και το µελετούν,
να µην δίνετε ένα κουπόνι λιπάσµατος στους αγρότες ανάλογα
µε τον τύπο λιπασµάτων για να αντιµετωπίσουν την ακρίβεια. Μιλάµε σήµερα για περιβάλλον, όταν επενδύεται η δήθεν «επένδυση» µε αµαρτίες, όπως στην Μπάια Μάρε στη Ρουµανία, αλλά
και στον Δήµο Τσανάκκαλε της Τουρκίας, µε τη µέθοδο ταχείας
πήξης για την επεξεργασία χρυσού στη Χαλκιδική σε δασικές
εκτάσεις.
Μιλάµε για περιβάλλον σήµερα, όταν σύµφωνα µε αυτό τον
νόµο που ψηφίσατε, κύριοι της γαλάζιας πτέρυγας, µπορούµε
να µπαίνουµε µέσα σε περιοχές «NATURA» και να κάνουµε επιχειρηµατικές δραστηριότητες!
Μιλάµε σήµερα για περιβάλλον, όταν έχουµε πάνω από πενήντα πέντε ανεξέλεγκτες χωµατερές και πληρώνουµε πρόστιµα
µέχρι 200.000 ευρώ το εξάµηνο, τουτέστιν 4,5 εκατοµµύρια ευρώ
έχουµε πληρώσει τα τελευταία χρόνια για αρκετές χωµατερές.
Και οι νέες χωµατερές, οι ΧΥΤΥ αυτοί, είναι σύγχρονοι χώροι
υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων και όχι υπολειµµάτων. Και
αυτό γιατί δεν έχουµε µεριµνήσει να πάµε σε κοµποστοποίηση
και διαλογή των απορριµµάτων στο κύτταρο.
Μιλάµε σήµερα για περιβάλλον, όταν µιλάτε για την ηλεκτροκίνηση, αλλά και τη µεγάλη αµαρτία των φωτοβολταϊκών. Βέβαια
ο κ. Αµυράς έχει πει σε συνέντευξή του -το είπα και στην επιτροπή- ότι η ΡΑΕ, λέει, δεν επεµβαίνει σε αδειοδότηση φωτοβολταϊκών. Έλα όµως που η ΡΑΕ η οποία υπολειτουργεί -και θα το
δούµε- έχει αυτή τη στιγµή αµαρτίες σε χιλιάδες φωτοβολταϊκά
που κατασκευάστηκαν στη Στερεά Ελλάδα, διότι δεν µερίµνησαν
οι κατασκευάστριες εταιρείες, σύµφωνα µε καταγγελία του
Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς, αλλά και του καθηγητή πανεπιστηµίου, του κ. Ζεµπέλη, που λέει ότι «ο τίτλος κυριότητας δεν
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έχει προσκοµιστεί» και όταν πήγαν µετά οι γαιοκτήµονες στα δικαστήρια, τότε κατάλαβαν την πονηριά από τις κατασκευάστριες
εταιρείες που προσπαθούσαν και πήραν τα χωράφια για ένα κοµµάτι ψωµί. Μιλάµε µόνο για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδα, έξι
χιλιάδες τετρακόσια φωτοβολταϊκά. Αντιλαµβάνεστε;
Μιλάµε σήµερα για περιβάλλον, όταν χαλάµε το αρχιτεκτονικό
τοπίο στα νησιά. Υπάρχει επίσηµη καταγγελία από την Ένωση
Ελλήνων Αρχαιολόγων, την Ορνιθολογική Εταιρεία και τόσες
άλλες ότι τα «φουρφούρια» που βάζετε εκεί -οι ανεµογεννήτριεςθα πλήξουν τον τουρισµό, είναι σε περιοχές φυσικού κάλλους,
είναι σε περιοχές αρχιτεκτονικού τοπίου. Δεν τις λαµβάνουµε υπ’
όψιν όµως αυτές τις καταγγελίες.
Και υπάρχει αυτή τη στιγµή πάρκο µε ανεµογεννήτριες, παρακαλώ, στη Λακωνία, στα Κουλέντια Λακωνίας, όπου ενώ εκκρεµούσε δικαστική απόφαση, το πάρκο αποπερατώθηκε πριν
αποφανθεί το δικαστήριο. Έτσι, κύριοι, δεν µπορούµε να χτίσουµε στέρεα θεµέλια. Πάτε στον δεύτερο όροφο χωρίς να
έχετε ρίξει µπετά για θεµέλια και χωρίς να έχει αποπερατωθεί ο
πρώτος.
Να πάµε λίγο στην ηλεκτροκίνηση. Σήµερα οι εταιρείες ανησυχούν διότι πρέπει να ξέρουν πόσο θα κοστίζει το σέρβις. Υπάρχει εξειδικευµένο συνεργείο; Θυµάστε τι είχε γίνει µε τους
καταλύτες. Θα έχουν επιδόσεις αυτά τα αυτοκίνητα; Πόσο θα κοστίζουν; Κάθε πότε πρέπει να κάνουν σέρβις; Όλα αυτά θέλουν
τον χρόνο τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στην αεροπορία λένε ότι η πρώτη αναγκαστική προσγείωση
γίνεται µε τύχη, η δεύτερη γίνεται µε πολύ µεγάλη τύχη και τρίτη
αναγκαστική προσγείωση δεν υπάρχει. Γι’ αυτό πρέπει να προσέξουµε.
Άρα, λοιπόν, πάµε σε απλά βήµατα, σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, για το οποίο δεν έχουµε µεριµνήσει, διότι αν είχε µεριµνήσει
η Ελλάδα από τη Συνθήκη του Κιότο το 1995 να δηµιουργήσει
και κάποια βιοµηχανικά και βιοτεχνικά πάρκα, να µπουν φίλτρα
σε καµινάδες έστω στις εναποµείνασες λίγες βιοµηχανίες, δεν
θα τρέχαµε τώρα και δεν θα φτάναµε.
Διότι σήµερα υπάρχουν πέντε εκατοµµύρια διακόσιες σαράντα
επτά χιλιάδες διακόσιοι ενενήντα πέντε αυτοκίνητα στην Ελλάδα.
Με στοιχεία του 2019 τα βενζινοκίνητα είναι πάνω από 90%, τα
υβριδικά µόλις 0,5%. Κι εγώ ρωτώ, µε τι λεφτά θα αλλάξει το πεπαλαιωµένο σαραβαλάκι ο µεροκαµατιάρης Έλληνας που ο
µέσος όρος ηλικίας είναι άνω των δεκαέξι ετών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ολοκληρώνω.
Σήµερα υπάρχουν τριακόσια ένα εργοστάσια αυτοκινήτων
στην Ευρώπη, τα εκατόν ενενήντα τέσσερα είναι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, εκ των οποίων σαράντα τέσσερα στη Γερµανία, τριάντα
στη Γαλλία, είκοσι τέσσερα στην Ιταλία, δεκαοκτώ στην Πολωνία.
Και αν πάµε στα Βαλκάνια, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
έχουµε πέντε και στην Ουκρανία -προσέξτε-, δεκαεπτά εργοστάσια αυτοκινήτων αυτή την ώρα στην Τουρκία, τρία στη Σερβία
και ένα στα Σκόπια.
Ακόµη και τα Σκόπια κατασκευάζουν αυτοκίνητα και µπαταρίες. Εµείς και ξεπουλήσαµε τη «ΛΑΡΚΟ» και µιλάµε αυτή τη
στιγµή για βιοµηχανική ανάπτυξη και γύρω από τις µπαταρίες,
αφού ξεπουλήσαµε τη «ΛΑΡΚΟ», όπου το κοβάλτιο θα είναι βασικό συστατικό για την ηλεκτροκίνηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, µε κάτι πάρα πολύ σηµαντικό.
Για όσους ξέρουν: Frattelli amici Italiani, complimenti! Από χθες
το ανώτατο ιταλικό δικαστήριο θα προχωρήσει σε πλειστηριασµούς κτηρίων γερµανικών συµφερόντων στην Ιταλία για γερµανικές αποζηµιώσεις για τα θύµατα στην Τοσκάνη!
Θυµάστε ότι και στην υπόθεση του Γιάννη Σταµούλη πάλι το
ανώτατο ιταλικό δικαστήριο δικαίωσε τα θύµατα του Διστόµου
από τους ναζί µε παρακράτηση 25 εκατοµµυρίων ευρώ από τους
σιδηροδρόµους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ελάτε, κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ!
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είστε χρόνια
πολιτικός. Ολοκληρώνω, είναι πολύ σηµαντικό.
Ό,τι δεν έκανε η Ελλάδα για τα θύµατα από τους ναζί από την
υπόθεση του Γιάννη Σταµούλη και του Μιλτιάδη Σφουντούρη,
του προέδρου, το έκαναν οι Ιταλοί και τρέχουν σήµερα οι Γερµανοί στο Δικαστήριο της Χάγης, να µην τους πάρουν οι Ιταλοί
τα κτήρια για τα θύµατα των ναζί. Μπράβο τους! Ό,τι δεν έκανε
η Ελλάδα, το έχει κάνει η Ιταλία!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται στο Βήµα η
κ. Θεανώ Φωτίου. Μετά τον κ. Σκανδαλίδη τον λόγο θα πάρει ο
Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Βελόπουλος.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ψηφίζουµε σήµερα ένα κρίσιµο νοµοσχέδιο που πράγµατι όφειλε να καθορίσει
το µέλλον της χώρας όσον αφορά την κλιµατική κρίση που βιώνουµε, ένα νοµοσχέδιο που δυστυχώς και αυτό είναι για τη Νέα
Δηµοκρατία µια ευκαιρία για να προσδέσει τη χώρα στα καρτέλ
της ενέργειας, για ανέξοδες επικοινωνιακές προεκλογικές µεγαλοστοµίες και υποσχέσεις, για ατεκµηρίωτες επιστηµονικά προχειρότητες, ένα νοµοσχέδιο ανεπαρκές και κατώτερο των
ιστορικών στιγµών και περιστάσεων.
Κατά τη συνήθη πρακτική της Νέας Δηµοκρατίας, είναι ένα γενικόλογο ευχολόγιο που παραπέµπει πάντα σε νέες στρατηγικές
που θα εκπονηθούν, σε νέα σχέδια δράσης και ΚΥΑ που έπονται.
Έτσι γίνεται πάντα, αλλά ο κλιµατικός νόµος όταν αποσυνδέεται
από το παραγωγικό και καταναλωτικό µοντέλο, καθίσταται ακριβώς ανεφάρµοστος και ανενεργός.
Έτσι γίνεται µε τη φιλελεύθερη Νέα Δηµοκρατία που αδιαφορεί για την πρόληψη νέων ανισοτήτων και άµβλυνση των υφιστάµενων που η κλιµατική και ενεργειακή δικαιοσύνη δεν είναι
προτεραιότητά της.
Οι νόµοι-ευχολόγια γρήγορα αποδεικνύονται ανεφάρµοστοι,
δεν επιτυγχάνουν προφανώς κοινωνική συνοχή και συναίνεση και
καταρρέουν. Όµως σήµερα όλη η κοινωνία είδε και γνωρίζει τα
αποτελέσµατα της κλιµατικής κρίσης, είδε και γνωρίζει τις εγκληµατικές ανεπάρκειες, αστοχίες και λάθη της Κυβέρνησης,
τόσο στις πληµµύρες όσο και στις πυρκαγιές αλλά και στον
τοµέα της ενέργειας, που την οδηγούν σε µια παρατεταµένη
πλέον φτωχοποίηση των µεσαίων στρωµάτων και οδηγούν τα
αδύναµα στρώµατα σε νέα ανθρωπιστική κρίση αφ’ ετέρου και
βέβαια ερηµοποίηση της υπαίθρου. Αυτή η πραγµατικότητα είναι
απούσα από το νοµοσχέδιο.
Απουσιάζει όµως και η κοινωνική δικαιοσύνη της µετάβασης
στην κλιµατική ουδετερότητα, που σηµαίνει αντιµετώπιση των
νέων ανισοτήτων που παράγονται, πρόσβαση των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων σε καθαρή και προσιτή ενέργεια, ενεργειακή δηµοκρατία µε ενεργειακές κοινότητες.
Η Κυβέρνηση νοµοθετεί σαν να µην υπάρχει εδώ και µήνες η
τεραστίων διαστάσεων ενεργειακή κρίση, σαν να µην έχει εκτινάξει µε τις επιλογές της τους οικογενειακούς προϋπολογισµούς
της πλειοψηφίας των νοικοκυριών, δηµιουργώντας ουσιαστικά
προβλήµατα στην επιβίωσή τους, φτωχοποιώντας, όπως είπα,
µέρος των µεσαίων αλλά και µέρος των ανώτερων µεσαίων
στρωµάτων, αλλά και οδηγώντας σε νέα ανθρωπιστική κρίση τα
κατώτερα και αδύναµα στρώµατα. Οι δαπάνες για ρεύµα, θέρµανση και ψύξη απογείωσαν τις στεγαστικές δαπάνες σε αδύναµα και µεσαία νοικοκυριά.
Έχουµε επανειληµµένα πει ότι πριν δύο χρόνια, το 2020, µε
στοιχεία της EUROSTAT του 2020, δυόµισι εκατοµµύρια νοικοκυριά σε σύνολο 6,1 εκατοµµύρια νοικοκυριά της χώρας -αυτά
είναι όλα κι όλα τα νοικοκυριά της χώρας- στην πραγµατικότητα,
δηλαδή, το 40% του πληθυσµού της χώρας, βρίσκεται σε ένα
εξαιρετικά επικίνδυνο σηµείο, το οποίο σηµαίνει ότι οι στεγαστικές του δαπάνες υπερβαίνουν το 40% των εισοδηµάτων του.
Όταν µπαίνει σε αυτό το κρίσιµο σηµείο ένα κοµµάτι του πληθυσµού µίας χώρας, τότε µιλάµε για βόµβα στα θεµέλια ακριβώς
όλης της κοινωνίας.
Γιατί το λέµε αυτό; Διότι σκεφτείτε ποιος είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος, δηλαδή πόσος πληθυσµός µεσοσταθµικά βρίσκεται
στην Ευρώπη σε αυτή την κατάσταση. Είναι το 9,2% του πληθυ-
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σµού. Πόσο είναι αυτό το ποσοστό στη δεύτερη χώρα µετά από
εµάς -θυµάστε τι είπα, 40% το 2020; Είναι η Βουλγαρία µε 17,4%
ενώ εµείς στο 40%, επαναλαµβάνω. Πού βρισκόµαστε ακριβώς
αυτή τη στιγµή; Σήµερα στο 50% απ’ ό,τι λένε οι νεότερες µελέτες των φορέων που έχουµε, όπως ΙΝΕ, ΓΣΕΒΕΕ κ.λπ.. Δηλαδή
ένα στα δύο νοικοκυριά δεν τα βγάζει πέρα µε τις στεγαστικές
του ανάγκες και βρίσκεται σε πρόβληµα επιβίωσης.
Η στεγαστική κρίση µοιραία για τα κατώτερα στρώµατα επιφέρει επισιτιστική κρίση, δηλαδή δεν έχουν οι άνθρωποι να φάνε,
δεν έχουν να πληρώσουν τα έξοδα υγείας, δεν έχουν να πληρώσουν τα έξοδα µεταφοράς, δεν έχουν να πληρώσουν τα έξοδα
ένδυσης, τίποτα! Εκεί έχουµε φτάσει σήµερα.
Τα µέτρα ενίσχυσης που εφάρµοσε η Κυβέρνηση πριµοδοτούν
την κερδοσκοπία και δεν έδωσαν ανάσα στην πλειοψηφία των
νοικοκυριών. Είναι επιδόµατα ανεπαρκή τελικά, που έδωσε ο κ.
Μητσοτάκης, ο µεγάλος κατήγορος των επιδοµάτων που είχε
δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία ανασύστησαν ένα διαλυµένο προνοιακό κράτος.
Και συγχρόνως τα φιλοκυβερνητικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης
φιλοτεχνούν το φιλόστοργο προφίλ του Πρωθυπουργού, ο
οποίος νοιάζεται για τους ευάλωτους. Την ίδια στιγµή ανενδοίαστα αφαιρεί από τους ευάλωτους επιδόµατα και παροχές σε
σχέση µε την ενέργεια, αλλά και τη γενικότερη εισοδηµατική
τους κατάσταση. Θα το εξηγήσω και θα το αποδείξω.
Συγκεκριµένα, µε την εφαρµογή των αυξηµένων αντικειµενικών αξιών, που κάνατε από την 1-1-2022 στο 55% των περιοχών
της χώρας, φάνηκε η τεράστια άγνοια και αδιαφορία του επιτελικού σας κράτους για τους ευάλωτους. Η αύξηση της αξίας ακίνητης περιουσίας αποκλείει πλέον δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά
από τα κοινωνικά οικιακά τιµολόγια ηλεκτρικού ρεύµατος, το
ΚΟΤ δηλαδή. Τα αποκλείει, µε ακούτε; Κόβεται αυτή η παροχή
δωρεάν και φθηνού ηλεκτρικού ρεύµατος όπου υπάρχει όριο ακίνητης περιουσίας, όπως ξέρετε, για να εγκριθούν.
Το ίδιο συµβαίνει µε όλα τα επιδόµατα, όπως το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα που λέτε εσείς, πρώην ΚΕΑ, που είχε δηµιουργήσει το 2017 -και το ΚΟΤ, το χαµηλότερο- ο ΣΥΡΙΖΑ. Να
θυµίσουµε ότι το ΚΕΑ δίνεται σε νοικοκυριά ακραίας φτώχειας,
δεν υπάρχει πιο ευάλωτος. Εποµένως σήµερα οι νέες αντικειµενικές αξίες αποκλείουν χιλιάδες νοικοκυριά που παίρνουν και
άλλα προνοιακά επιδόµατα, δηλαδή επίδοµα ανασφάλιστων υπερηλίκων, στεγαστικό επίδοµα ανασφάλιστων υπερηλίκων, επίδοµα στέγης και ούτω καθ’ εξής.
Καθηµερινά µας τηλεφωνούν χιλιάδες άνθρωποι. Σε εσάς,
τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, δεν σας τηλεφωνούν ότι
τους κόπηκαν αυτά τα επιδόµατα; Κανένας δεν πήρε χαµπάρι;
Μιλάω για τις λαϊκές περιοχές, δεν µιλάω στα αριστοκρατικά
προάστια. Μιλάω για το Περιστέρι, µιλάω για τον Ταύρο. Δεν σας
τηλεφωνεί κανένας;
Γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει σύντοµα τροπολογία για την αναµόρφωση του ορίου περιουσιακών στοιχείων στα ΚΟΤ και στα
προνοιακά επιδόµατα. Αν ενδιαφέρεστε στο ελάχιστο για τα εκατοµµύρια των συνανθρώπων µας, πρέπει να την ψηφίσετε αυτή
την τροπολογία και καλώ και όλη την Αντιπολίτευση. Σήµερα ψηφίζετε µόνοι σας αυτόν τον ανεφάρµοστο νόµο για προεκλογικούς λόγους. Νοµίζω ότι γρήγορα πρέπει αυτή η αδιέξοδη
κατάσταση να ανατραπεί.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται στο Βήµα ο
συνάδελφος από τη Νέα Δηµοκρατία κ. Μάξιµος Σενετάκης.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση έφερε και θα ψηφίσουµε σήµερα τον πρώτο κλιµατικό νόµο στη χώρα µας. Είναι
άλλη µια εξαγγελία που υλοποιούµε. Είναι άλλη µια απόδειξη
πως ό,τι πούµε, το κάνουµε πράξη. Πολιτικά, λοιπόν, είµαστε
απολύτως συνεπείς, αλλά και περιβαλλοντικά είµαστε απολύτως
συνεπείς µε τα ευρωπαϊκά προτάγµατα και τις επιταγές.
Είναι αυτή η πολιτική και περιβαλλοντική συνέπεια που συνιστά
την απόλυτη διάψευση των αυτόκλητων «προοδευτικών», που θέλουν να µονοπωλούν την περιβαλλοντική ευαισθησία. Περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, και αυτό είναι σηµαντικό, είναι εκείνοι που
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τελικά καταφέρνουν να λύνουν τη δύσκολη εξίσωση, που από τη
µια πλευρά έχει την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού
πλούτου και από την άλλη την ανάπτυξη και την πρόοδο.
Ο νέος κλιµατικός νόµος έρχεται ακριβώς να διευκολύνει αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους. Κι όταν άνθρωποι µε επιστηµονική κατάρτιση και αίσθηση της προστιθέµενης αξίας του περιβάλλοντος µπορούν να κάνουν τη δουλειά
τους ναι, και ευκαιρίες ανάπτυξης δηµιουργούνται, και η ενεργειακή εξάρτηση από τα εισαγόµενα ορυκτά καύσιµα µπορεί να
περιοριστεί, και το περιβάλλον να προστατευθεί.
Αυτό είναι το σκεπτικό του νόµου και υπηρετεί έναν εθνικό
στόχο, να τρέξουµε πρώτοι ως χώρα την πράσινη µετάβαση και
να είµαστε από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
θα πετύχουν τους στόχους της κλιµατικής αλλαγής το 2050 και
τον σταδιακό µετριασµό των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου.
Μάλιστα ο νόµος περιγράφει µε σαφήνεια τους ενδιάµεσους
στόχους µετριασµού των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου για
το 2030 και για το 2040. Προβλέπει σύστηµα παρακολούθησης,
αξιολόγησης και επαναρρύθµισης όπου αυτό απαιτείται, δείκτες
παρακολούθησης της σχετικής προόδου, διαδικασίες αξιολόγησης της προόδου, αναπροσαρµογής των στόχων και λήψης πρόσθετων µέτρων και ούτω καθ’ εξής.
Έτσι διαµορφώθηκε το θεσµικό πλαίσιο, τέθηκαν και οι στόχοι
για τη σταδιακή µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου
µε την οποία θα αντιµετωπίσουµε την κλιµατική κρίση.
Εδώ όµως, το «θα αντιµετωπίσουµε» έχει κρίσιµη σηµασία.
Ποιοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αντιµετωπίσουµε την κλιµατική κρίση; Οι Έλληνες µόνοι µας; Προφανώς και όχι. Με το
«εµείς» εννοούµε την Ευρώπη τουλάχιστον. Αρκεί από µόνη της
η Ευρώπη να αντιµετωπίσει την κλιµατική αλλαγή για λογαριασµό όλου του πλανήτη; Προφανώς και όχι. Διότι ακόµα και αν
µέχρι το 2030 η Ευρώπη πετύχει να µειώσει κατά 55% τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να είµαστε κλιµατικά ουδέτεροι το 2050, η επίδοση αυτή για την παγκόσµια µείωση εκποµπών
του διοξειδίου του άνθρακα δεν σηµαίνει κάτι παραπάνω από 5%
έως 8%.
Κι εδώ προκύπτουν σοβαρά ερωτήµατα, που προϋπήρχαν ως
προβληµατισµός για την ορθότητα της ενεργειακής στρατηγικής
που ακολουθεί η Ευρώπη και τώρα η ενεργειακή κρίση έχει αναδείξει. Ένα πρώτο, λοιπόν, ερώτηµα είναι αν πραγµατικά αξίζει
το κόστος της µετάβασης που θα περάσει στις πλάτες των Ευρωπαίων φορολογουµένων, όταν άλλες χώρες στην ευρωπαϊκή
γειτονιά, για να µην πάµε µακριά, δεν ακολουθούν την ίδια διαδικασία και δεν υπηρετούν τον ίδιο στόχο.
Η απάντηση είναι προφανώς και, ναι, αξίζει, αξίζει τώρα να
επενδύσεις σε ΑΠΕ, ώστε στο µέλλον να κερδίσεις από τη δωρεάν και άφθονη πρώτη ύλη που λέγεται ήλιος και άνεµος.
Κι εδώ έρχεται το δεύτερο ερώτηµα: Μήπως ο τρόπος που θα
γίνουν αυτές οι επενδύσεις στο τέλος µας δηµιουργήσει νέες
εξαρτήσεις; Αν για παράδειγµα οι ευρωπαϊκές επενδύσεις σε
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στηρίζονται σε πρώτες ύλες από
τρίτες χώρες, τότε κινδυνεύουµε να βρεθούµε διπλά χαµένοι, και
να εξαρτήσουµε µια κορυφαία ευρωπαϊκή στρατηγική από τις
καλές προθέσεις τρίτων χωρών, οι οποίες όπως αποδεικνύεται
δεν τις έχουν, και το περιβάλλον να επιβαρύνεται, καθώς όπως
αποδεικνύεται οι χώρες αυτές δεν τηρούν τους ίδιους µε τους
ευρωπαϊκούς αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους.
Προφανώς αυτός ο προβληµατισµός δεν αφορά στο νοµοσχέδιο, το οποίο πολύ σωστά προβλέπει µια σειρά από συγκεκριµένα µέτρα για να µειωθούν οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. Ο προβληµατισµός αφορά στο σοβαρό ενδεχόµενο, την
ώρα που όλοι εµείς στην Ευρώπη θα µετράµε πόσο θα µειώνουµε τους ρύπους, άλλοι δίπλα µας να ρυπαίνουν ανεξέλεγκτα, είτε µε πολεµικές επιχειρήσεις είτε µε διαδικασίες εξόρυξης
πρώτων υλών που δεν τηρούν περιβαλλοντικούς όρους, ή ακόµα
χειρότερα να ανταγωνίζονται τις οικονοµίες µας µε καύση φθηνών ορυκτών καυσίµων και ενίοτε να τις εκβιάζουν πιέζοντας µε
τις τιµές τους κατά πώς τους συµφέρει.
Συνεπώς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κυρίες και κύριοι
Υπουργοί, ναι, ως Έλληνες και Ευρωπαίοι έχουµε χρέος απέ-
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ναντι στα παιδιά µας να τους κληροδοτήσουµε ένα περιβάλλον
βιώσιµο. Έχουµε όµως και ευθύνη να αντιµετωπίσουµε όλους
εκείνους που δεν νοιάζονται για το περιβάλλον και η ευθύνη αυτή
είναι µπροστά µας τώρα, τώρα που βιώνουµε την ενεργειακή
κρίση που προκαλεί ο εκβιασµός µιας χώρας, την οποία άφρονες
ευρωπαϊκές πολιτικές επιλογές επέτρεψαν να µας κρατά οµήρους της ενεργειακά.
Πολύ φοβάµαι ότι αν δεν αναλάβουµε αυτή την ευθύνη θα βρεθούµε σε νέα αδιέξοδα. Δεν θα καταφέρουµε να πείσουµε τους
πολίτες να επωµιστούν το όποιο κόστος για ένα καλύτερο µέλλον
των παιδιών τους, όταν το θεωρούν αβέβαιο, και θα επιτρέψουµε
στους λαϊκιστές να πείσουν για λύσεις µαγικές, που διαχρονικά
αποδεικνύονται καταστροφικές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα µιλήσει ο κ. Λαµπρούλης, µετά ο κ. Σκανδαλίδης, ύστερα ο κ. Βελόπουλος και
παράκληση αν κάποιος άλλος Αρχηγός θέλει, να ενηµερωθούµε
εγκαίρως.
Κύριε Λαµπρούλη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ένα ακόµα νοµοθέτηµα, κοµµάτι στο παζλ της πολιτικής της
πράσινης ανάπτυξης και των επενδύσεων σε όλους τους τοµείς
της οικονοµίας, ενέργεια, κατασκευές, µεταφορές, κρατικές υποδοµές ευρύτερα, προκειµένου να δοθεί διέξοδος σε κεφάλαια
που λιµνάζουν, που έχουν υπερσυσσωρευθεί, αλλά και να απορροφηθούν εµπορεύµατα πράσινης τεχνολογίας.
Πρόκειται για εφαρµογή και ενσωµάτωση στην ελληνική οικονοµία όλων των µέτρων που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για
την επίτευξη της λεγόµενης «πράσινης µετάβασης και της κλιµατικής ουδετερότητας», που όµως µόνο ουδέτερες και φιλικές
δεν είναι για την τσέπη και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και
των λαϊκών στρωµάτων, ενώ για τα πράσινα αρπακτικά της ενέργειας, τους επιχειρηµατικούς οµίλους, αποτελεί πεδίον δόξης
λαµπρό, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αστικές κυβερνήσεις,
τους µπουκώνουν µε πακτωλό χρηµάτων σε απάντηση της λεγόµενης ενεργειακής κρίσης, που επιτείνεται από τον ιµπεριαλιστικό πόλεµο και την αντιπαράθεση ΝΑΤΟ - Ρωσίας. Είναι ένας
πόλεµος που αξιοποιείται από τους οµίλους, την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τις κυβερνήσεις που τους υπηρετούν ως ευκαιρία για
την επιτάχυνση των τεράστιων επενδύσεων σε πράσινα πεδία
κερδοφορίας, που όµως φουσκώνουν διαρκώς τον λογαριασµό
που πληρώνει ο λαός µε την πανάκριβη ενέργεια και τη διεύρυνση της ενεργειακής φτώχειας.
Διότι και τα νέα πακέτα εκατοντάδων δισεκατοµµυρίων που
ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις δράσεις, όπως αυτές
που περιγράφονται στο νοµοσχέδιο, έχουν ξεκάθαρο ταξικό πρόσηµο υπέρ των επιχειρηµατικών οµίλων, την ίδια ώρα που ο λαός
µας ζει δύσκολες µέρες µε την ακρίβεια, τις ανατιµήσεις βασικών
προϊόντων να µην έχουν τελειωµό, και τις αυξήσεις σε ρεύµα και
καύσιµα να διαλύουν το εισόδηµά του.
Και έρχεστε, σαν έτοιµοι από καιρό, και προβάλλετε ως µοναδική διέξοδο τις δήθεν «πράσινες» µπίζνες, ενώ τα περί προστασίας του περιβάλλοντος και η πράσινη ευαισθησία σας
αποτελούν σκέτη υποκρισία, ενώ η δήθεν αντιµετώπιση της
όποιας κλιµατικής αλλαγής αποδεικνύει πόσο ψεύτικο είναι το
ενδιαφέρον σας.
Διότι τέτοιοι νόµοι, όπως ο κλιµατικός που συζητάµε, όπως και
οι κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έρχονται να ξεπλύνουν
περιβαλλοντικά εγκλήµατα που έγιναν από όλες τις κυβερνήσεις
έως τώρα, όπως οι ιµπεριαλιστικοί πόλεµοι, η παράδοση της γης,
των δασών, του αέρα, της θάλασσας, των παραλιών σε πράσινους καπιταλιστές για κάθε είδους εκµετάλλευση, η καύση αντίστοιχα των σκουπιδιών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
καταστρέφοντας το περιβάλλον και επιβαρύνοντας τη δηµόσια
υγεία. Ο ένοχος όµως δεν γίνεται σωτήρας.
Ακριβώς πτυχή της ίδιας στρατηγικής, της λεγόµενης «πράσινης ατζέντας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί η προώθηση
της ηλεκτροκίνησης και για την οποία προ διετίας ψηφίσατε σχετικό νοµοσχέδιο, που τώρα επιταχύνετε την υλοποίησή του.
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Ποιος ο στόχος; Η απόσπαση µεγαλύτερου κοµµατιού από την
πίτα των διεθνών αγορών για λογαριασµό και κατ’ απαίτηση των
ευρωπαϊκών οµίλων αυτοκινητοβιοµηχανίας, που για χάρη τους
η Κοµισιόν αποφάσισε πριν µερικά χρόνια σειρά κινήτρων, άµεσης και έµµεσης ενίσχυσης, για να προωθηθεί η αγορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, η παραγωγή τους, όπως και η παραγωγή
συσσωρευτών, µπαταριών και άλλων.
Σε αυτούς τους στόχους συντονίστηκε και η Ελλάδα, αφού
τόσο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όσο και η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έκαναν και κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για την
προώθηση της συγκεκριµένης αγοράς.
Οι δε αναλύσεις για µη εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από
τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα είναι ψευδείς και παραπλανητικές,
αν συνυπολογίσει κανείς όλες τις απώλειες, ενώ συγκαλύπτεται
ότι το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα στην κατανάλωση
ενέργειας. Αντίστοιχα, δεν υπολογίζεται η συνολική επιβάρυνση
της ηλεκτροκίνησης στο κοινωνικό σύνολο, πέραν της ακριβής
τιµής των αυτοκινήτων ή όπως για παράδειγµα το κόστος νέων
ηλεκτρικών υποδοµών, φορτιστών κ.λπ., αλλά και οι επιπτώσεις
στο περιβάλλον µε την επιβάρυνσή του, όπως για παράδειγµα
για την παραγωγή των µπαταριών, άλλων εξαρτηµάτων ή για παράδειγµα το τεράστιο αποτύπωµα στη χρήση νερού για τις µπαταρίες λιθίου στις περιοχές ή αντίστοιχα στους χώρους
εξόρυξης.
Έτσι λοιπόν, αν κάτι αναδεικνύεται και από αυτό το νοµοσχέδιο -και θεωρούµε πως χρειάζεται να σκεφτεί ο λαός µας και να
βγάλει συµπεράσµατα- είναι η εξής αντίφαση στο πλαίσιο αυτού
ακριβώς του συστήµατος, του καπιταλισµού, το ότι δηλαδή η
εξέλιξη της τεχνολογίας, της ηλεκτροκίνησης για παράδειγµα ή
της ενέργειας κατ’ επέκταση στο σύνολο και όλοι οι άλλοι τοµείς,
αντί να συµβάλουν στη βελτίωση της ζωής, των εργασιακών συνθηκών, στη µείωση του εργατικού χρόνου και στην αύξηση του
ελεύθερου χρόνου αντίστοιχα, στην αύξηση µισθών και δικαιωµάτων, αντίθετα αποτελούν απειλή για τους εργαζόµενους, πολύ
περισσότερο που οι εργαζόµενοι καλούνται να θυσιαστούν για
τις επενδύσεις, τον ανταγωνισµό, τα κέρδη των επιχειρηµατικών
οµίλων, που καθορίζουν µε βάση την κερδοφορία τους το τι θα
παραχθεί, αν θα παραχθεί, αλλά και το πού και µε τι όρους, και
όχι µε κριτήριο την ικανοποίηση των συνεχώς διευρυνόµενων
αναγκών του λαού µας.
Αντίστοιχα οι πράσινες πολιτικές, µε τις οποίες όλες οι κυβερνήσεις διαδοχικά ευθυγραµµίζονται και η µια πιάνει το νήµα από
εκεί που το άφησε η άλλη, δεν έχουν την παραµικρή σχέση µε
την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο καταστρέφεται συστηµατικά εξαιτίας του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής.
Αυτός, λοιπόν, είναι ο ορατός εχθρός, ο θανάσιµος εχθρός
αλλά και κίνδυνος, όχι µόνο για το περιβάλλον αλλά και για τα
δικαιώµατα των εργαζοµένων των λαϊκών στρωµάτων στη χώρα
µας.
Και στο ερώτηµα αν υπάρχει λύση που µπορεί να ικανοποιήσει
το σύνολο των αναγκών του λαού, να αξιοποιήσει στο έπακρο τα
επιτεύγµατα της επιστήµης και της τεχνολογίας, την κάλυψη των
ενεργειακών αναγκών της λαϊκής οικογένειας, την προστασία
του περιβάλλοντος και της υγείας του του λαού µας, τη µείωση
της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, τις σταθερές θέσεις
ασφαλούς εργασίας µε ώθηση στην ισόµετρη ανάπτυξη περιοχών της χώρας, το Κοµµουνιστικό Κόµµα φωτίζει και δείχνει τον
δρόµο και λέει πως υπάρχει λύση, ναι, και για να εφαρµοστεί
απαιτείται η εργατική τάξη, ο λαός, να πάρει στα χέρια του την
οικονοµία και το τιµόνι της εξουσίας, έτσι ώστε σκοπό της παραγωγής να αποτελούν οι κοινωνικές ανάγκες και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Έτσι και το ενεργειακό προϊόν θα αποτελεί
κοινωνικό αγαθό για όλους και όχι εµπόρευµα.
Αφορά, λοιπόν, έναν ριζικά διαφορετικό δρόµο ανάπτυξης,
όπου όλες οι εγχώριες ενεργειακές πηγές και τα µέσα παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής της ενέργειας θα αποτελούν κρατική κοινωνική ιδιοκτησία. Σε αυτό το πλαίσιο του σοσιαλισµού ο
ενεργειακός κεντρικός σχεδιασµός θα µπορεί να αξιοποιεί συνδυασµένα όλες τις διαθέσιµες εγχώριες πηγές και όλες τις διαθέσιµες τεχνικές λύσεις για να βελτιώσει το σηµερινό ενεργειακό
µείγµα της χώρας, για να διασφαλίζεται η λαϊκή ευηµερία. Συγ-
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χρόνως θα αξιοποιείται η επιστηµονική έρευνα για να προβλέπει
έγκαιρα τις µελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας.
Σε αυτή την κατεύθυνση το ΚΚΕ µπαίνει µπροστά για να οργανωθεί η πάλη του λαού και να ανοίξει αυτός ο ελπιδοφόρος
δρόµος της πραγµατικής ανατροπής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει τώρα
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήµατος Αλλαγής κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης.
Μετά, όπως είπα, τον λόγο θα πάρει ο κ. Βελόπουλος.
Κύριε Σκανδαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα η Βουλή συζητά ένα
σχέδιο νόµου που θα έπρεπε να αποβεί σταθµός για ολόκληρη
την κοινοβουλευτική περίοδο. Πρόκειται για το υπ’ αριθµόν ένα
πρόβληµα της εποχής κατά κυριολεξία, για τον πλανήτη και την
προστασία της ζωής αυτού, για την περιβαλλοντική και οικολογική αναγέννηση, τη σχέση του ανθρώπου µε τη φύση και το οικοσύστηµα και την αναπαραγωγή των περιβαλλοντικών όρων,
για την Ευρώπη που οφείλει να δείξει ένα µοντέλο για ακόµη
έναν πολιτισµό του ανθρώπου στις σηµερινές πολυεπίπεδες κρίσεις, για την Ελλάδα που οφείλει όχι µόνο να προστατεύει τις
πηγές ζωής της αλλά και να τις αξιοποιήσει ως το σύγχρονο, παραγωγικό, συγκριτικό της πλεονέκτηµα, για την τοπική κοινότητα
και την αναζήτηση της «καληµέρας» των πολιτών, το δικαίωµα
στην αξιοπρέπεια και την ποιότητα ζωής.
Και θα παραφράσω ένα παλιό σύνθηµα των οικολόγων και θα
το προσθέσω -θα το παραφράσω κυριολεκτικά- «Σχεδίασε παγκόσµια, προγραµµάτισε εθνικά, δράσε τοπικά. Να σχεδιάσεις, να
προγραµµατίσεις να δράσεις µε µέτρο τον άνθρωπο και τη ζωή
του και την αρµονία µε τη φύση».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια αποστροφή οµιλίας µου στη
Βουλή πριν από λίγο καιρό, στην οποία εκτίµησα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
το ξεπερασµένο χθες, η Νέα Δηµοκρατία είναι το αδιέξοδο σήµερα και το ΠΑΣΟΚ έρχεται από το µέλλον, ενόχλησε τον Πρωθυπουργό. Το θέµα που συζητάµε σήµερα δεν έρχεται απλώς από
το µέλλον, είναι ήδη παρόν και είναι το µέλλον και αποτελεί το πιο
χειροπιαστό θέµα σύγκρισης ανάµεσα στην πολιτική που µε περισσή καθυστέρηση προτείνει σήµερα η Κυβέρνηση και στη δική
µας διαφορετική οπτική γωνία και αντιπρόταση.
Τι έγινε µέχρι τώρα ιστορικά; Όταν εµείς από το 1986 ψηφίζαµε
περιβαλλοντικό νόµο, εσείς δεν είχατε καν καταγράψει το θέµα
στον δικό σας ορίζοντα και, βέβαια, καταψηφίσατε τότε πεισµατικά. Όταν εµείς προτείναµε το 2009 ένα µοντέλο ανάπτυξης που
να εδράζεται στην «πράσινη» οικονοµία, εσείς µιλούσατε ειρωνικά
για «πράσινα άλογα». Όταν εµείς αρχίσαµε να εφαρµόζουµε µια
πολιτική διάχυσης των ΑΠΕ στις ατοµικές και συλλογικές τοπικές
κοινότητες και ιδίως στις αγροτικές περιοχές, εσείς ουσιαστικά
τις εκφυλίσατε και τις σταµατήσατε αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο
µόνο για τα µεγάλα συµφέροντα.
Και πρόσφατα, όµως, έναν χρόνο πριν καταθέσαµε έναν οδικό
χάρτη µε την αείµνηστη Πρόεδρό µας, µε τέσσερα βήµατα για
το πώς θα διαµορφωθεί το θεσµικό πλαίσιο µε τη συµµετοχή πολιτών και φορέων και πώς θα καταλήξει σε πρόταση όπου µπορούν να ελέγχονται, να διορθώνονται και να αναδιατάσσονται οι
στόχοι και να εφαρµόζονται οι πολιτικές.
Έρχεστε µε καθυστέρηση, έναν χρόνο µετά, να καταθέσετε το
παρόν σχέδιο νόµου. Αλήθεια, έχω µια απορία: Τι συζητούσατε
έναν ολόκληρο χρόνο; Για να καταλήξετε σε µια παράθεση ποσοτικών στόχων µε αυθαίρετη επιλογή; Για να αγνοήσετε τελείως
κάθε δυνατότητα συµµετοχής φορέων και πολιτών και συνδιαµόρφωσης, που είναι η ελάχιστη προϋπόθεση εφαρµογής ενός
τέτοιου πλαισίου; Για να φέρετε γενικές προτάσεις στο δεδοµένο
αναπτυξιακό και παραγωγικό πλαίσιο που δεν διαµορφώνουν
νέες συνθήκες βιώσιµης ανάπτυξης; Για να αγνοήσετε εντελώς
τις τελευταίες εξελίξεις και κρίσεις στην ενέργεια αποσυνδέοντας τις διατάξεις του νόµου από τη δραµατική σηµερινή συγκυρία; Πού θα στηριχτεί το οικοδόµηµα της νέας πολιτικής που
αντιµετωπίζει την κλιµατική κρίση;
Ξέρετε γιατί οι στόχοι που θέτετε είναι αυθαίρετοι και απλησίαστοι; Γιατί κλιµατικός νόµος στη σηµερινή εποχή και µε τις
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συγκεκριµένες συνθήκες που επικρατούν στη διαδικασία της
ανάπτυξης χωρίς αλλαγή ριζική του παραγωγικού µοντέλου,
είναι αδύνατον να εφαρµοστεί. Αυτή είναι η τρίτη προϋπόθεση
που η µη υλοποίησή της καθιστά ευχολόγιο τον νόµο σας.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, από το σύγχρονο τρίπτυχο
που αποτελεί το θεµέλιο οποιασδήποτε αντιµετώπισης της κλιµατικής κρίσης απέχετε παρασάγγας. Είναι ξένες ιδέες για τη
συντηρητική σας φυσιογνωµία και στρατηγική.
Η πρώτη είναι η κλιµατική δηµοκρατία, η ψυχή του «δράσε τοπικά» που ανέφερα στην αρχή, η δυνατότητα µιας τοπικής κοινωνίας να συµµετέχει ισότιµα και ενεργά όχι µόνο στην
αξιοποίηση προγραµµάτων, αλλά, κυρίως, στον έλεγχο, τη διόρθωση, την εφαρµογή και τη θέσπιση συνεχώς νέων ενδιάµεσων
στόχων, για να οδηγηθούµε στους τελικούς. Εδώ είναι ο τοπικός
και περιφερειακός σχεδιασµός -ο αντίποδας του δήθεν επιτελικού κράτους-, είναι οι φορείς της τοπικής και περιφερειακής δηµοκρατίας, της αυτοδιοίκησης και οι συσσωµατώσεις της
τοπικής κοινωνίας, της κοινωνίας των πολιτών, ο καθοριστικός
παράγοντας που θα αναλάβει την πρωτοβουλία και θα συµµετάσχει στις επιλογές του κλιµατικού νόµου.
Η δεύτερη ιδέα που είναι ξένη για εσάς είναι η κλιµατική δικαιοσύνη, η δυνατότητα των ευάλωτων στρωµάτων του πληθυσµού, του κάθε νοικοκυριού, των παραγωγικών τάξεων και
δυνάµεων να συµµετάσχουν ενεργά στην υλοποίηση του σχεδίου. Και αυτό γιατί θα ωφεληθούν οικονοµικά, γιατί θα καθορίσουν την ποιότητα της ζωής τους οι ίδιοι, γιατί θα συντελέσουν
ενεργά στην αναστροφή του παραγωγικού µοντέλου και γιατί θα
αναπτύξουν µια νέα δυναµική στην οικονοµία, στην παραγωγή
και στην ανάπτυξη.
Η τρίτη ιδέα που είναι ξένη για εσάς είναι η διαγενεακή αλληλεγγύη. Ό,τι πράττουµε σήµερα έχει ευθεία και καταλυτική επίδραση στις νέες γενιές. Δεν είναι ιδεολογικοί λόγοι, είναι εξόχως
επείγοντες και καθοριστικοί για τον κόσµο που θα ζήσουν οι νέοι
άνθρωποι που έπονται. Εδώ δεν χρειάζονται αποδείξεις. Όταν
δεν υπάρχει παρόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει καλό
µέλλον για τις επόµενες γενιές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς δεν θα θέλαµε µε κανέναν
τρόπο να αρνηθούµε στόχους βιώσιµης ανάπτυξης, οικολογικής
ισορροπίας, αντιµετώπισης της κλιµατικής κρίσης. Θα θέλαµε,
πράγµατι, να υποστηρίξουµε ένα θέµα για το οποίο είχαµε τεράστια ευαισθησία και το δείξαµε σε όλη την ιστορική διάρκεια και
τελικά, και αρκετά πρόσφατα. Θέλαµε, πραγµατικά, να έχουµε
µια ταύτιση απόψεων που θα διαµορφωνόταν µέσα από µια σύνθεση σε επίπεδο διαβούλευσης και µε τα πολιτικά κόµµατα, γιατί
νοµίζω ότι αυτός ο στόχος είναι εθνικός, δεν είναι ένας στόχος
που έχει σχέση τόσο µε την κοµµατική αντιπαράθεση.
Παρ’ όλη τη µεγάλη διαφωνία µας, εµείς καταθέσαµε µια συγκεκριµένη τροπολογία που διασφαλίζει στοιχειωδώς κάποιους
από τους όρους -που δεν είναι η γνώµη µας, είναι απολύτως απαραίτητοι- προκειµένου να υπάρξει ένα πρακτικό αποτέλεσµα,
πέρα από τους αριθµητικούς στόχους, της συγκεκριµένης πολιτικής που εσείς εισηγείστε. Την καταθέσαµε την τροπολογία,
υπάρχει και σε άρθρο σήµερα του Προέδρου της παράταξης. Οι
όροι είναι τρεις:
Να τεθεί στοχοθεσία σταδιακής απεξάρτησης απ’ όλα τα ορυκτά καύσιµα, όπως είναι το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο,
πράγµα που το επαναλαµβάνουµε συνεχώς επί τόσους µήνες µονότονα. Γιατί δεν µπορεί να υπάρξει ουσιαστική αντιµετώπιση
της κλιµατικής αλλαγής και κρίσης χωρίς αυτή τη συγκεκριµένη
στρατηγική, που δυστυχώς δεν εφαρµόστηκε ούτε από την προηγούµενη κυβέρνηση ούτε από τη σηµερινή.
Δεύτερον, έστω και τώρα να συσταθεί µια κλιµατική συνέλευση που θα ανοίξει τον διάλογο στην κοινωνία, µε συµµετοχή
ιδίως των νέων ανθρώπων, αξιοποιώντας και καλές πρακτικές
από την ευρωπαϊκή εµπειρία. Να είναι µια κλιµατική συνέλευση
µόνιµη που θα δίνει τον τόνο της συµµετοχής της κοινωνίας κάθε
φορά στη χάραξη των νέων στόχων.
Και, τρίτον, να συσταθεί ένα πραγµατικά ανεξάρτητο εθνικό
επιστηµονικό συµβούλιο µε ισχυρές και ουσιαστικές αρµοδιότητες, το οποίο θα παρακολουθεί, θα ελέγχει, θα διορθώνει και θα
προτείνει κάθε φορά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πιστεύαµε ότι η Κυβέρνηση, τουλάχιστον γι’ αυτές τις συγκεκριµένες επιλογές, θα είχε την ευαισθησία ή θα έχει την ευαισθησία -δεν ξέρω αν συµβεί αυτό µέχρι το τέλος- να αποδεχτεί τους
προφανείς µίνιµουµ όρους που θα καταστήσουν στοιχειωδώς
εφαρµόσιµο τον σηµερινό νοµό σας.
Οψόµεθα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ και για
την εξοικονόµηση του χρόνου.
Και τώρα καλείται στο Βήµα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης κ. Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αλλά ακόµη δεν κατέβηκα
από το γραφείο για να έρθω να µιλήσω στο ελληνικό Κοινοβούλιο
και µαθαίνω ότι στην επιτροπή γίνεται χαµός. Και ρωτώ τους
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και τον Υπουργό…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Σε ποια επιτροπή, κύριε Πρόεδρε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Διορίζετε τον υπεύθυνο στην Επιθεώρηση Εργασίας,
στην ανεξάρτητη αρχή. Κάνατε καινούργια ανεξάρτητη αρχή.
Αφού καταργήσατε ό,τι υπάρχει σε επίπεδο δηµοσίου φορέα και
κάνατε ανεξάρτητες αρχές µε δικούς σας ανθρώπους, φέρατε
υπεύθυνο -τον έφερε ο κ. Χατζηδάκης- έναν κ. Τζιλιβάκη. Ξέρετε
ποιος είναι ο Τζιλιβάκης; Είναι διευθυντής της «INTRUM», των κορακιών. Και µου τον βάζετε υπεύθυνο στην Επιθεώρηση Εργασίας; Το κοράκι; Ένα κοράκι κανονικό είναι ο άνθρωπος. Η
«INTRUM» είναι τα κοράκια που παίρνουν τα κόκκινα δάνεια µε
2%-3%. Τον διευθυντή, λοιπόν, της «INTRUM» πάτε και τον βάζετε στην Επιθεώρηση Εργασίας.
Τι να πω; Τι µπορώ να πω γι’ αυτή την Κυβέρνηση πραγµατικά!
Κάθε µέρα και µια δυσάρεστη έκπληξη για τον ελληνικό λαό.
Εµείς το περιµέναµε. Γιατί πραγµατικά τα έχετε κάνει παντού σαλάτα, για να µην πω καµµία άλλη κουβέντα και είµαστε στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Διότι κάθε µέρα κάνετε κι ένα λάθος.
Δεν θα µείνω στο ανιστόρητο της λέξεως «Ιστανµπούλ» του
Έλληνα Πρωθυπουργού. Θα κάνω µια µικρή παρένθεση αναγκαστικά. Είστε πολύ εύκολοι στο να χαρίζετε ονόµατα και ιστορία
στην Ελλάδα. Ο κ. Δένδιας µου µοστράρισε στο twitter ως «Βόρεια Μακεδονία» την ψευτοµακεδονία. Ο Πρωθυπουργός αποκαλεί «Ιστανµπούλ» την Κωνσταντινούπολη. Και µη µου αρχίζετε
«διεθνώς λέγεται έτσι». Βαρέθηκα τα διεθνώς. Πραγµατικά τα
βαρέθηκα. Γιατί δεν ξέρετε πώς µετονοµάστηκε η Κωνσταντινούπολη, δύο χιλιάδες περίπου χρόνια ιστορίας, σε Ιστανµπούλ. Αν
ρωτήσω εδώ τους Βουλευτές, δεν ξέρει κανένας. Το επέβαλε ο
Κεµάλ Ατατούρκ. Ξέρετε πώς το έκανε, κύριε Σκρέκα, για να µαθαίνετε και λίγο ιστορία εκεί στη Νέα Δηµοκρατία; Η πόλη λεγόταν Κωνσταντινούπολη µέχρι τη δεκαετία του 1930. Τη δεκαετία
του 1940 επέβαλε ο Κεµάλ, ο «φίλος» -ο σφαγέας των Ελλήνων,
φίλος για µερικούς εδώ µέσα, που έκαναν και συνέδρια κατά το
παρελθόν- επέβαλε όλη η αλληλογραφία που έρχονταν στην
Τουρκία και έλεγε Κωνσταντινούπολη να φεύγει πίσω επί ένα
έτος. Έτσι αναγκάστηκαν όλοι να στέλνουν αλληλογραφία
«Ιστανµπούλ».
Αυτός ο βιασµός της ιστορίας και για τη Βόρεια Μακεδονία,
όπως την αποκαλείτε εσείς πραγµατικά και ο Υπουργός σας, µε
την επαίσχυντη αυτή Συµφωνία, αλλά και το «Ιστανµπούλ», πραγµατικά µας ξεπερνάει. Έχετε ξεπεράσει κάθε όριο. Τα βασικά
δεν ξέρετε.
Για εµάς στην Ελληνική Λύση δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία.
Μία είναι η Μακεδονία. Είναι η Ελλάδα. Δεν υπάρχει Ιστανµπούλ.
Υπάρχει Κωνσταντινούπολη. Καταλάβετέ το.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και τα λάθη τα κάνετε κάθε µέρα όλο και περισσότερο. Γι’
αυτό και βράζει ο κόσµος. Κοιτάξτε, κύριε Σκρέκα. Προσωπικά
σας συµπαθώ πάρα πολύ, αλλά αν ήθελε ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του
ΣΥΡΙΖΑ, θα ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ ο ελληνικός λαός. Ψήφισε εσάς για
να αλλάξετε τη συµφωνία, για να τα κάνετε καλύτερα. Γίνατε,
όµως, πιο «ροζ» κι από τον ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Τα έχω µπερδέψει
πραγµατικά. Δεν µπορώ να καταλάβω.
Πετύχατε τα ακατόρθωτα. Σήµερα η Ελλάς είναι ο υπ’ αριθµόν
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ένα εχθρός της Ρωσίας. Κι άντε, είστε εχθρός της Ρωσίας. Τι κερδίζει η Ελλάδα; Σας λέω κάντε τον EastMed που είναι αντιρωσικός αγωγός και δεν κάνετε τίποτα! Είµαστε οι µόνοι που
φωνάζουµε γι’ αυτό. Κανείς δεν µιλάει. Και βγαίνει χθες η Ζαχάροβα και λέει το αυτονόητο η κυρία αυτή. Επαναλαµβάνω ότι
πρέπει να µιλάει πιο κοµψά για την Ελλάδα και για τους Έλληνες
και για τον Πρωθυπουργό. Όµως τι είπε; Είπε: «Είναι λάθος η
σύγκριση Μαριούπολης µε το Μεσολόγγι». Δεν ξέρετε ιστορία.
Τι σχέση έχει η Μαριούπολη µε το Μεσολόγγι, που συνέκρινε ο
Πρωθυπουργός πριν λίγες µέρες στην Αµερική; Κάνετε λάθη
ιστορικά. Θα τα βρούµε µπροστά µας.
Ακούστε, κύριε Σκρέκα, κύριε Υπουργέ µου. Όταν ο δικός σας
ο αγρότης -γιατί είστε από τη Θεσσαλία, όπως εγώ είµαι από τη
Μακεδονία- δεν µπορεί να στείλει τα µαρούλια του, τη ντοµάτα
του και το ροδάκινό του στη Ρωσία, γιατί µας επέβαλαν οι Ευρωπαίοι να βάλουµε εµπάργκο, η Γαλλία, η «RENAULT», ναι µεν
θέλει να αποσυρθεί -λέει- από τη Ρωσία, αλλά κρατάει το δικαίωµα σε έξι χρόνια να ξαναγοράσει την εταιρεία. Μάγκες οι
Ευρωπαίοι, κορόιδα εµείς. Εµείς µαρουλάκι δεν µπορούµε να
στείλουµε, µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται.
Κι επειδή όλα τα περιµένετε από τους συµµάχους, φαντάζοµαι
ότι ενηµερωθήκατε τι είπε ο κ. Στόλτενµπεργκ παρουσία του
Πρωθυπουργού στο Νταβός χθες. Τι είπε ο Γενικός Γραµµατέας
του ΝΑΤΟ; Ας το διαβάσω: «Κανένας άλλος σύµµαχος δεν έχει
υποστεί περισσότερες τροµοκρατικές επιθέσεις από την Τουρκία». Το κράτος-τροµοκράτης, η Τουρκία, το κράτος των φασιστών το υπερασπίζεται ο Γενικός Γραµµατέας του ΝΑΤΟ και το
ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί την Ελλάδα. Αυτά είναι ανήκουστα πράγµατα. Το κράτος που πήγε στη Λιβύη, που πήγε στο Ιράκ, το κράτος που εισέβαλε στη Συρία, το κράτος που απειλεί την Ελλάδα,
το κράτος που δίνει όπλα από εδώ κι από εκεί, και στους Ουκρανούς και στους Αζέρους, το κράτος-τροµοκράτη, το υπερασπίζεται ο Γενικός Γραµµατέας του ΝΑΤΟ κι ακόµη η Νέα
Δηµοκρατία δεν έχει κάνει ένα διάβηµα να τραβήξει το αυτί του
κ. Στόλτενµπεργκ.
Εκεί που ήµουν ήσυχος πραγµατικά, κύριοι συνάδελφοι, ότι ο
Πρωθυπουργός επιτέλους είπε κάτι πολύ σηµαντικό, ότι θα αποτρέψουµε -λέει- εµείς την οποιαδήποτε εισβολή των Τούρκων,
βγαίνει, ξανακάνει δήλωση χθες και λέει «θα υπερασπιστώ την
εθνική κυριαρχία», την ίδια ώρα κάνει βόλτες το «Γιαβούζ» στο
κεντρικό Αιγαίο. Πού είναι η αποτροπή; Πού είναι η αντίδραση;
Πού είναι, πείτε µου εσείς. Εδώ δεν τολµάτε να ρίξετε ένα τουρκικό drone που δεν έχει καν επιβάτη. Σας το λέµε χίλιες φορές,
είναι ένα µήνυµα. Καταρρίψτε ένα drone τουρκικό κάποια στιγµή
για να στείλουµε ένα µήνυµα. Τώρα! Αύριο! Περνούν πάνω από
το Αιγαίο.
Και πάµε στον κλιµατικό νόµο, κύριε Σκρέκα. Είµαι βέβαιος ότι
και ο κύριος Υπουργός και ο κ. Αµυράς -συµπαθείς και οι δύοδεν έχουν διαβάσει τον νόµο. Θα πω µερικά από τα λάθη. Θα πω
µερικά, όχι πολλά. Είναι νόµος αποτυχηµένος για έναν και µόνο
λόγο. Γιατί θάβει τα ελληνικά κοιτάσµατα. Έτσι όπως είναι γραµµένος ο νόµος αυτός, θάβει τις εξορύξεις φυσικού αερίου και πετρελαίου που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός πριν δύο µήνες.
Θα σας πω, κύριε Υπουργέ, γιατί κάνετε λάθη. Χωρίς να ρωτήσετε τον ελληνικό λαό, χωρίς να ρωτήσετε τον άνθρωπο που
έχει βάλει έναν λέβητα πετρελαίου σπίτι του γιατί είχε χρήµατα
και τον έβαλε, του λέτε τώρα είσαι υποχρεωµένος να τον αφαιρέσεις, να επενδύσεις ξανά και να βάλεις έναν άλλον λέβητα σε
µερικά χρόνια.
Και ερωτώ τον Υπουργό: Ο θείος του, ο πατέρας του, µπορεί
να έχουν την οικονοµική δυνατότητα ή εγώ έχω την οικονοµική
δυνατότητα να αλλάξω τον λέβητά µου. Ο Έλληνας την έχει;
Ποια είναι η λύση; «Θα επιδοτήσουµε». Ένα κράτος πτωχευµένο
θα ξαναδανειστεί για να επιδοτήσει λέβητες γερµανικούς, γαλλικούς, ιταλικούς, όταν δεν παράγουµε εµείς δικούς µας κι όταν,
επαναλαµβάνω, αυτό σηµαίνει κόστος για τον Έλληνα. Νέα χαράτσια!
Δεν θα πω για την ασφάλεια που υποχρεώνετε τον πολίτη. Θα
πω το εξής. Υποχρεώνετε τον ταξιτζή να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ξέρετε πόσο κοστίζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο; Πάλι επιδότηση. Πάλι δανεικά. Πάλι φορτώνουµε στο χρέος. Η γνωστή
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τακτική τους. Δανείζονται, φορτώνεις το χρέος. Πάρτε αυτοκίνητο ηλεκτρικό, λέει. Μα, µισό λεπτό. Σε επτά χρόνια θα χρειαστεί µπαταρία το αυτοκίνητο. Το 1/3 του κόστους του
αυτοκινήτου είναι η µπαταρία. Το ξέρετε, κύριε Υπουργέ; Ο ταξιτζής το ξέρει, γιατί γνωρίζει.
Και το χειρότερο ποιο είναι από όλα; Μιλάτε για περιβάλλον
εσείς και πραγµατικά απορώ µε τη λογική σας, όταν δεν υπάρχει
µέθοδος ανακύκλωσης των µπαταριών. Οι µπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν ανακυκλώνονται, κύριοι. Το ξέρει κανείς; Οι ανεµογεννήτριες δεν ανακυκλώνονται, κύριοι. Το ξέρει
κανείς; Κανείς δεν το ξέρει, κανείς δεν το λέει. Όλοι µιλούν για
πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα. Έχω κουραστεί να το λέω
συνεχώς.
Ακούστε τώρα τι θα συνέβαινε. Φανταστείτε η Ελλάδα, κύριε
Υπουργέ, να είχε πεντέµισι εκατοµµύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα και
να είχαµε black out, ενεργειακή κρίση. Πώς θα πηγαίνατε εσείς
στη δουλειά σας; Σκεφτείτε το λιγάκι, αφού µιλάµε για ενεργειακή
κρίση η οποία θα διαρκέσει χρόνια. Τι κάνετε; Και ωραία, φέρνετε
ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το θέλετε. Γιατί δεν κάνετε κάτι µε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα; Μια βιοµηχανία; Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός τι έγινε; Το ξεχάσαµε;
Πήγε στη Βουλγαρία. Αυτή η µεγάλη επένδυση που θα γινόταν
στην Ελλάδα από κάτι Σκοπιανούς; Το εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός! Πήγε ο ίδιος, έβγαλε φωτογραφίες ο άνθρωπος και χειροκροτούσαν όλοι από κάτω. Πήγε στη Βουλγαρία, έκαναν
εργοστάσιο εκεί.
Και να σας πω και το εξής. Τι να ανταγωνιστεί η Ελλάδα; Μπαταρίες µπορούσαµε να κατασκευάσουµε, να γινόµασταν εµείς η
χώρα κατασκευής µπαταριών από τη «ΛΑΡΚΟ» µε το κοβάλτιο
και την ξεπουλήσατε κι αυτή. Κάνετε λάθη συνεχώς. Τι να πει κανείς µε αυτά τα λάθη που έχετε κάνει; Δεν διορθώνονται εύκολα.
Άλλο λάθος: Επιβάλατε κυρώσεις στη Ρωσία και ακούστε λογική: Σε µια χώρα πτωχευµένη, µια χώρα που ο Έλληνας δεν έχει
να φάει και βρίσκεται σε επισιτιστική κρίση, η Κυβέρνηση λέει:
«Στο πλαίσιο της διεθνούς νοµιµότητας δεν θα παίρνω φθηνό
αέριο από τη Ρωσία, διότι η Ρωσία εισέβαλε σε µία χώρα, την Ουκρανία.». Λογικό από το Διεθνές Δίκαιο. Αλλά δεν µπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να παίρνω LNG και σε δόσεις ακριβότερο
από την Αµερική, που έχει εισβάλει σε εκατόν εβδοµήντα δύο
χώρες του πλανήτη. Δεν το καταλαβαίνω. Ας µου το εξηγήσει κάποιος. Δηλαδή αν ο σύµµαχός µας είναι τροµοκράτης ή εµπρηστής ή εισβολέας δεν µας ενοχλεί; Μας ενοχλεί µόνο ο
αντίπαλος; Η Ρωσία;
Εγώ θα σας το πω ευθέως. Εµείς κοιτάµε την τσέπη του ελληνικού λαού, την τσέπη του Έλληνα πολίτη. Όχι την τσέπη του
Αµερικανού Προέδρου. Είναι ντροπή αυτά που γίνονται!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Επίσης, διαβάζω ότι θα πάρετε και δάνεια για τις ανεµογεννήτριες. Η Ελλάδα, λέει, θα υποβάλει αίτηση λήψης έντοκων δανείων από το Repower, ύψους 7,5 δισεκατοµµυρίων µέχρι τις 30
Ιουλίου. Έχει πάρει 12,5, θα πάρει και άλλα 7,5, σύνολο 20 δισεκατοµµύρια σε ανεµογεννήτριες. Έχετε καταλάβει ότι οι ανεµογεννήτριες είναι βρώµικες επενδύσεις; Μόλυβδος, λίθιο, νικέλιο,
κοβάλτιο. Όλα αυτά περιλαµβάνονται, κύριε Σκρέκα µου, µέσα
στις ανεµογεννήτριες και δεν είναι ανακυκλώσιµες. Το έχω πει
χίλιες φορές και πραγµατικά απορώ. Ασχολείστε µε τη βρωµιά
στο περιβάλλον, µιλώντας για περιβάλλον, αλλά τη γεωθερµία
δεν τη φέρατε ποτέ εδώ, κύριε Υπουργέ, ως ΑΠΕ.
Πηγαίνεις πάνω στα λουτρά στην Αριδαία -κύριε Αµυρά, ξέρετε το θέµα φαντάζοµαι-, βλέπεις το ζεστό νερό να τρέχει στο
ποτάµι και να χάνεται κάτω στην πεδιάδα. Γιατί; Θα µπορούσαµε
να κάνουµε θερµοκήπια, θα µπορούσαµε να κάνουµε τεράστιες
µονάδες εκατό στρεµµάτων θερµοκηπίων, να παράγουµε προϊόντα. Γιατί;
Τώρα θα σας διαβάσω, κύριε Υπουργέ, κάτι που µάλλον δεν
ξέρει κανείς στην Κυβέρνηση. «Wall Street Journal», δηµοσίευµα
πριν δύο εβδοµάδες. Τίτλος: «Είναι λύση η πράσινη ενέργεια;
Ποια είναι η αλήθεια;». Τέσσερις έως έξι φορές ακριβότερη από
το φυσικό αέριο. Αµερικανοί. Μόνο ο Μπάιντεν σας ενδιαφέρει
εσάς; Αµερικανική εφηµερίδα είναι, έξι επιστήµονες αρθρογραφούν. Και λένε: «Ενδέχεται να προκύψουν διακοπές ρεύµατος
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λόγω υπερβολικής εξάρτησης από την αιολική και ηλιακή ενέργεια.».
Το συνεχίζω: «Οι υποστηρικτές της πράσινης ανάπτυξης, επικεντρώνονται στο χαµηλό λειτουργικό κόστος της ηλιακής και
αιολικής ενέργειας. Παραβλέπουν όµως: Πρώτον, τη µικρή διάρκεια ζωής ηλιακών και αιολικών εξαρτηµάτων, την υψηλή αρχική
επένδυση. Οι πράσινες πηγές ενέργειας δεν µπορούν να µεταβληθούν για να καλύψουν τη ζήτηση...». Ο άνεµος µπορεί να µη
φυσάει. Ο ήλιος µπορεί να µην υπάρχει. Πώς θα έχει ρεύµα, λοιπόν; «…Αντίθετα στα ορυκτά καύσιµα µπορείς να ανεβάσεις την
απόδοση ή να την κατεβάσεις ανάλογα µε τη ζήτηση.».
Αυτά τα λέει η εφηµερίδα. Και επίσης, το χειρότερο απ’ όλα:
«Για να αποθηκεύσεις την ενέργεια αυτή µε τη νέα µέθοδο, χρειάζονται τεράστιες συστοιχίες µπαταριών, που είναι εξαιρετικά
ακριβές και καθόλου φιλικές προς το περιβάλλον.». Αυτή είναι η
Νέα Δηµοκρατία. Και έρχεται και το ΚΙΝΑΛ εδώ και λέει για την
πράσινη ανάπτυξη.
Παιδιά, δεν είναι έτσι απλά τα πράγµατα. Θα τα βρούµε µπροστά µας σε είκοσι χρόνια. Σε είκοσι χρόνια είναι η ηµεροµηνία
λήξης των ανεµογεννητριών. Θα δούµε µπροστά µας πλαστικά
PVC που έχουν πάνω οι ανεµογεννήτριες, θα βρούµε κοβάλτιο.
Πού θα τα βάλουµε όλα αυτά; Θα τα στείλουµε στην Αφρική;
Γιατί έτσι κάνει η Γερµανία. Τα στέλνει στην Αφρική και τα θάβει
εκεί. Τι είναι η Αφρική; Ο σκουπιδότοπος του πλανήτη ή ο σκουπιδότοπος, κύριε Υπουργέ, των γερµανικών συµφερόντων;
Πάµε και στο ακριβό καύσιµο. Επιτέλους ας µάθει ο ελληνικός
λαός ποιος φταίει για το ακριβό καύσιµο. Εγώ θα το πω και ευθέως. Φταίει η Νέα Δηµοκρατία, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ.
Και θα το αποδείξω, γιατί δεν έκαναν ποτέ εξόρυξη φυσικού αερίου. Έκαναν τη χώρα να προµηθεύεται από Ρωσία και από
οπουδήποτε αλλού ενέργεια. Απλά πράγµατα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Τι σηµαίνει ακριβό καύσιµο; Ακριβές µεταφορές, ακριβό κόστος παραγωγής, ακριβά προϊόντα. Ψευδόµενη συνεχώς η Κυβέρνηση λέει ότι η Κοµισιόν τούς είπε και ψάχνω το έγγραφο,
κύριε Σκρέκα -το ζητάω από χθες, αλλά δεν έρχεται ο Πρωθυπουργός σήµερα να µου το φέρει-, που λέει ότι δεν πρέπει να
µειωθούν οι φόροι και δεν πρέπει να µειωθεί ο ειδικός φόρος.
Να µου το φέρει εδώ, γιατί τα αντίθετα λέει η Κοµισιόν. Η Κοµισιόν µιλάει για µείωση φόρων, το λέει ευθέως, στα καύσιµα.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, πόσο κοστίζει το λίτρο βενζίνης στην
Ουγγαρία; Κοστίζει 1,30. Ξέρετε γιατί, κύριε Υπουργέ; Γιατί ο
Όρµπαν, ο κακός αυτός Όρµπαν, πήγε και προαγόρασε πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία και προαγόρασε από αλλού.
Αυτό το έλεγα στον Πρωθυπουργό το 2020, που ήταν εκεί και γελούσε. Πήγαινε τώρα, κύριε Πρωθυπουργέ, του είχα πει, και προαγόρασε φυσικό αέριο και πετρέλαιο, που είναι φθηνή η τιµή. Ας
το ακούσει ο ελληνικός λαός. Αν άκουγε ο Πρωθυπουργός και η
Νέα Δηµοκρατία την Ελληνική Λύση, θα πλήρωναν σήµερα καύσιµο 1,30, 1,40, 1,50, όχι παραπάνω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Δεν µας άκουσε. Εσείς ό,τι πει η Ευρώπη. Και στραβό να είναι
από την Ευρώπη, θα το πάρουµε. Τα καλά δεν τα παίρνουµε,
µόνο τα στραβά. Μας φορτώσατε αυτόν τον κύριο, πώς τον λένε,
από την «INTRUM». Αυτό είναι σκάνδαλο. Το προσπεράσατε,
κύριε Σκρέκα. Δεν είναι ευθύνη δική σας. Αλλά να βάζεις τον
υπεύθυνο διευθυντή της «INTRUM», το κοράκι αυτό -όχι ο ίδιος,
η εταιρεία αυτή είναι κοράκια, που έχουν πάρει τα δάνεια των
Ελλήνων και τους κυνηγάνε στα τηλέφωνα καθηµερινά- στην Επιθεώρηση Εργασίας; Ωραία δουλειά τού βρήκατε. Τον κάνατε και
τηλεφωνήτρια υπηρεσίας, για να παίρνει αυτός για τα δάνεια.
Τόσα χρόνια το ακούω, από τη νιότη µου και γέρασα. Πού είναι
η πάταξη του λαθρεµπορίου; Γιατί δεν κάνατε πάταξη; Κανένας
σας δεν τόλµησε. Πού να τολµήσετε; Είναι άνθρωποι κολλητοί
σας, που έχουν κανάλια, που έχουν διυλιστήρια. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το λαθρεµπόριο. Τα διυλιστήρια το κάνουν, δεν το
κάνει ο άλλος µε το πρατήριό του, γιατί για να πάει στο πρατήριο
πήγε από κάτω. Το ναυτιλιακό πετρέλαιο; Δεν ξέρατε ότι πολλοί
εφοπλιστές κάνουν λαθρεµπόριο; Το φέρνουν ναυτιλιακό και
µετά το κάνουν κίνησης. Δεν τα ξέρετε αυτά εσείς; Ζείτε σε άλλη
χώρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και το χειρότερο από όλα είναι πως βγαίνουν στελέχη σας και
λένε ένα σωρό ανοησίες. Ακούω στέλεχος: «Δεν είναι το ρεύµα
ακριβό. Εσείς οι Έλληνες είστε σπάταλοι.». Το είπε σε κανάλι,
υπάρχει βίντεο. Το είπε άνθρωπος της Νέας Δηµοκρατίας, Βουλευτής. Άλλος Βουλευτής: «Ο “Τζάµπας” πέθανε». Ο «Τζάµπας»
είναι αυτός που παίρνει 5,5 χιλιάρικα και αναγκάζει τον Έλληνα
να πληρώνει ρεύµα ακριβό και δεν έκανε τίποτα τρία χρόνια για
να βοηθήσει σε αυτή την ιστορία. Αυτός είναι ο «Τζάµπας».
Κι επειδή µας ρωτούν πολλοί γιατί διαφέρει η Ελληνική Λύση
από όλους σας -διαφέρουµε, δεν έχουµε καµµία σχέση µε εσάς,
εµείς δεν κάνουµε στείρα αντιπολίτευση-, προτείναµε στον Πρωθυπουργό πράγµατα. Κάποια αντέγραψε, κάποια δεν τα έκανε.
Αν µας άκουγε και αγόραζε πετρέλαια, θα ήταν διαφορετικά τα
πράγµατα. Για εξορύξεις κανείς δεν ακούει τίποτα. Τα θάψατε κι
αυτά.
Ποια είναι η λύση; Καταθέσαµε έτοιµη µελέτη για δηµιουργία
πυρηνικού εργοστασίου. Πρόταση, µελέτη στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Την καταθέσαµε δωρεάν. Μια µελέτη που κοστίζει 500
χιλιάρικα, τη δώσαµε τζάµπα εδώ, στα Πρακτικά της Βουλής. Κανένας δεν την είδε. Μιλάµε για εξυγίανση λιγνιτικών µονάδων µε
οικολογικές τεχνολογίες.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Μελέτη 500 χιλιάδες και τη χαρίζετε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Υπάρχει µια µονάδα στην Κοζάνη, δεν τα ξέρετε. Άλλο
το πλοίο, άλλο η Κοζάνη. Δεν έχει λιµάνι η Κοζάνη. Ακούστε µε
λίγο, µη βιάζεστε.
Αποξήρανση λιγνίτη και ενταφιασµός παραγόµενης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα στη λεκάνη του Πρίνου. Πρόταση
στον Πρωθυπουργό. Την είπα ο ίδιος. Μεταφορά κονδυλίων από
τα χρήµατα της πράσινης ανάπτυξης για «φουρφουράκια», να τα
δώσουµε στη θωράκιση των κτηρίων της χώρας. Τέταρτον, κανένα αιολικό πάρκο στα νησιά µας. Κανένα αιολικό πάρκο στα
ελληνικά νησιά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πριµοδότηση και επιδότηση για κατασκευή φυτεµένων δωµάτων στα ελληνικά κτήρια. Πρωτοβουλίες για τον EastMed, ο
πλέον αντιρωσικός αγωγός τον οποίο υπερασπιζόµαστε, οι µόνοι
εµείς, στην Ελληνική Λύση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Να γίνει ο EastMed επιτέλους! Δώστε φορολογικά κίνητρα σε
επιχειρηµατίες Έλληνες, για να αρχίζουν να µπαίνουν στην τεχνολογία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των πράσινης ενέργειας. Δώστε επενδύσεις, να κάνουν βιοµηχανίες, να κάνουν
µπαταρίες, αυτοκίνητα, κάτι! Κίνητρα για παραγωγή -ακούστε
εδώ- βιοαερίου, κτηνοτροφικά απόβλητα σαν τον σταθµό στην
Κοζάνη.
Υπάρχει ένας σταθµός στην Κοζάνη, κύριε ναύαρχε, ο οποίος
παράγει ετησίως 4 εκατοµµύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες κιλοβάτ. Διαχειρίζεται δεκατρείς χιλιάδες τόνους κτηνοτροφικά απόβλητα από τα κτηνοτροφεία, µε µια επένδυση ενός εκατοµµυρίου
διακοσίων χιλιάδων ευρώ. Και αυτό δίνει ρεύµα. Βιοµάζα. Εύκολο
βιοαέριο, γίνεται! Δεν χρειάζεται τεράστια επένδυση. Δεν υπάρχει λόγος να µπούµε εκεί. Το βιοαέριο µπορεί να χρησιµοποιηθεί
και ως καύσιµο σε αυτοκίνητα. Θα αντικαταστήσουµε το εισαγόµενο φυσικό αέριο.
Έχουµε προτάσεις. Τις καταθέσαµε και τις καταθέτουµε συνεχώς. Και µια ακόµη πρόταση -και κλείνω σε λίγο- είναι αυτή
εδώ, που µπορείτε να την πάρετε από τα Πρακτικά.
Θα σας τη δώσω...
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Μελέτη 500.000 ευρώ;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Μην πετάγεσαι, σε παρακαλώ, από κάτω, λες και είµαι
κανένας αφελής!
Άκου λίγο, εγώ είµαι επιχειρηµατίας, δεν είµαι ναύαρχος. Εγώ
ξέρω τι σηµαίνει επιχείρηση. Εσείς δεν ξέρετε. Ακούστε µε ένα
λεπτό.
Αυτή είναι η προµελέτη, λοιπόν. Την καταθέσαµε και την καταθέτουµε εδώ σε εσάς. Αν σας αρέσει, διαβάστε τη. Τι λέει
αυτή; Ότι η Χαλκίδα µπορεί να ηλεκτροδοτηθεί µε το 1/4 της παραγωγής ενέργειας από τα παλιρροϊκά κύµατα. Το κάνει η Δανία.
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Αυτό σάς λέµε. Να συζητήσουν οι δικοί µας εµπειρογνώµονες µε
της Νέας Δηµοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, να καθίσουν και να τα κάνουν. Τζάµπα ρεύµα 25% θα παίρνουν οι Χαλκιδείς. Εδώ είναι.
Πάρτε το και διαβάστε το. Δεν είναι τζάµπα τροφή να σας δώσουµε.
Οι θάλασσες έχουν τεράστια δυναµική. Το κάνει η Ιαπωνία, το
κάνει η Δανία, µε τα κύµατα. Πώς γίνεται; Με υδρόλυση. Δίνει τη
δυνατότητα παραγωγής υδρογόνου µε υδρόλυση από το
άφθονο θαλασσινό νερό. Γίνονται αυτά. Όµως, δεν ακούτε.
Θα έρθει σε έξι χρόνια εδώ ένας Υπουργός -µπορεί να είναι
ακόµη επάνω η Νέα Δηµοκρατία- και θα λέει «είµαστε έτοιµοι να
κάνουµε εκµετάλλευση του νερού από τη θάλασσα». Ε, δεν γίνεται έτσι η δουλειά! Σκοπός είναι να προλάβεις την εξέλιξη.
Λέγαµε στους Έλληνες, κύριε ναύαρχέ µου, ότι έρχεται πείνα.
Πάλι δεν µας ακούγατε. Το 2020 το λέγαµε. Διαβάζω τον Παγκόσµιο Οργανισµό Σίτισης. Εκτίµηση της εκθέσεως: Η κατάσταση
θα γίνει χειρότερη το 2022 και το 2023.
Το 2021, λέει, η Ρωσία ήταν πρώτος εξαγωγέας δηµητριακών
µε τριάντα εννέα εκατοµµύρια τόνους, η Ουκρανία ήταν πέµπτος. Οι δύο χώρες παράγουν το 30% παγκόσµιων εµπορευµάτων και δηµητριακών, το 29% της βρώµης. Και λέει ο Παγκόσµιος
Οργανισµός ότι, αν δεν σταµατήσει αυτή η ιστορία, ο κόσµος θα
πεινάσει και όχι µόνο η Ευρώπη, όλος ο κόσµος.
Δεύτερη επιβεβαίωση από τα Ηνωµένη Έθνη. Τι λέει ο Γενικός
Γραµµατέας: Ο κόσµος µπορεί να αντιµετωπίσει µια παγκόσµια
επισιτιστική κρίση, µε λιµούς που θα διαρκέσουν χρόνια. Τα λέει
ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας: Ο δείκτης
τιµών γεωργικών προϊόντων παρουσιάζει άνοδο τον Μάιο κατά
41% σε σύγκριση µε τον Ιανουάριο του 2021. Αυτό σηµαίνει ότι
το 2023 θα ανέβουν τα τρόφιµα κατά 120%. Αυτά τα λένε οι ίδιοι.
Πάµε παρακάτω. Τράπεζα της Αγγλίας: Έρχονται παγκοσµίως
αποκαλυπτικές ελλείψεις σε τρόφιµα. Προβληµατικό το γεγονός
ότι οι πολιτείες δεν αναλαµβάνουν ευθύνες. Και σήµερα το πρωί
ο Σταϊνµάιερ -ο Καγκελάριος- είπε το εξής: Προειδοποιούµε για
κίνδυνο λιµού, θανάτων από την πείνα σε πολλές περιοχές στον
κόσµο.
Σας τα λέω αυτά για έναν και µόνο λόγο. Όταν το 2020 τα
έλεγε ο οµιλών εδώ µέσα, χαχάνιζαν από κάτω οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας. Το είπα στον Πρωθυπουργό, έρχεται πείνα,
πρέπει κάτι να κάνουµε! Μην αφήσουµε άσπαρτο στρέµµα γης.
Και αντί να σπέρνουµε τη γη, βάζετε ανεµογεννήτριες, βάζετε
φωτοβολταϊκά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Δεν πάει πουθενά έτσι η Ελλάδα. Και το λέω µε συµπάθεια και
προς την παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας και προς τους υπόλοιπους εδώ µέσα. Κουράστηκα πια! Σήµερα άκουσα µερικούς
Βουλευτές να µιλάνε για επισιτιστική κρίση µε χρονοκαθυστέρηση δυόµισι ετών. Ε, δεν γίνεται έτσι δουλειά! Όταν σας τα λέγαµε εµείς… Βέβαια, µε το 5% ή το 6% δεν µπορείς να κάνεις και
τίποτε. Ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει ποιος τον κοροϊδεύει.
Και απευθυνόµαστε στους Έλληνες. Σταµατήστε να πιστεύετε
αυτούς που σας χρεοκόπησαν. Σταµατήστε να πιστεύετε αυτούς
που σας λένε ψέµατα. Η φωνή της αλήθειας, η φωνή της λογικής
είναι µία εδώ µέσα. Η Ελληνική Λύση, η φωνή της πρόληψης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Για την δε Ελλάδα, θα δώσω ένα παράδειγµα. Όλο και περισσότερο συρρικνούται η αγροτική γη. Το κόστος καλλιέργειας αυξάνεται µέχρι και 70% φέτος, λόγω της κρίσης. Αναγκάζονται να
νοικιάζουν τα χωράφια τους οι γεωργοί, γιατί; Τα νοικιάζουν σε
φωτοβολταϊκά πάρκα και έτσι τους προσφέρουν εύκολο και γρήγορο χρήµα. Έτσι, µε τα «πράσινα άλογα» καταστρέψατε όλοι
σας την ελληνική γεωργία και την ελληνική κτηνοτροφία. Με το
εύκολο χρήµα καταστρατηγείτε τον βασικό κανόνα της ζωής:
τροφή και νερό είναι το άλφα και το ωµέγα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Αντιθέτως η Τουρκία -µπορεί να λέµε ό,τι θέλουµε για την
Τουρκία, µπορεί να λέµε τα πάντα για την Τουρκία- και ο Ερντογάν, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, έχει κάνει ένα σχέδιο. Θα σας
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πω µόνο ένα, όχι παραπάνω.
Το 2008 τέθηκε σε εφαρµογή στην Τουρκία το πρόγραµµα
«Δάση Μελιού». Από το 2008 έως σήµερα έγιναν εξακόσια µελισσοκοµικά δάση, µε σκοπό το 2023 να γίνουν επτακόσια είκοσι. Η
Τουρκία ανέβηκε στη δεύτερη θέση παγκοσµίως στην παραγωγή
µελιού, πίσω µόνο από την Κίνα. Εµείς χάσαµε στην Εύβοια το
50% περίπου στα καµένα. Δείτε τις διαφορές των δύο κρατών,
δείτε τις διαφορές των δύο ηγεσιών, των δύο πολιτειών. Τι θέλω
εγώ; Θέλω αυτό το πρόγραµµα κάποια κυβέρνηση να το εφαρµόσει στη χώρα. Πρωτογενής τοµέας, κτηνοτροφία, αλιεία, η µεταποίηση και, κυρίως, εκβιοµηχάνιση. Το ζητάµε από τότε που
µπήκαµε και φωνάζουµε: Θα πεινάσει ο Έλληνας, θα πεινάσουν
οι Ελληνίδες! Καταλάβετέ το!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Βεβαίως, γι’ αυτό το πρόβληµα φταίτε όλοι σας. Όλοι είστε
αυτουργοί του εγκλήµατος. Όλοι συγκυβερνήσατε, όλοι συγκυβερνάτε, όλοι θα συγκυβερνήσετε. Εσείς είστε το µέρος του
προβλήµατος. Εµείς είµαστε η λύση στο πρόβληµα. Είµαστε η
Ελληνική Λύση. Διαθέτουµε και πρόγραµµα και διάθεση και προτάσεις κάναµε στον Πρωθυπουργό, κύριε ναύαρχε. Δεν τα λέω
εδώ εγώ, του τα είπα και του Πρωθυπουργού: Έρχεται πείνα το
2020, πάρε καύσιµα το 2020, κάνε εξορύξεις. Του τα έλεγα, να
κάνουµε δουλειά.
Ξέρετε ποια είναι η διαφορά µας; Ότι εµείς δεν έχουµε κατ’
επάγγελµα την άσκηση αυτή -αν θέλετε- του πολιτικού. Δεν είναι
το επάγγελµά µας. Εµείς είµαστε ερασιτέχνες στην πολιτική, δεν
είµαστε επαγγελµατίες. Ήρθαµε για να προσφέρουµε και να συνεισφέρουµε. Ήρθαµε για να βοηθήσουµε. Ήρθαµε για να στηρίξουµε τον κάθε Έλληνα, ο οποίος ηγείται της χώρας, να
βοηθήσουµε, για να µπορέσει η Ελλάδα να βγει από το αδιέξοδο,
αλλά καταλάβαµε ότι και δεν µπορείτε και δεν θέλετε. Άρα η
µόνη λύση είναι να κυβερνήσει η Ελληνική Λύση. Δεν υπάρχει
άλλη λύση, αλλιώς θα έχουµε πείνα και θα έχουµε πάρα πολλά
µεγάλα προβλήµατα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα
προµελέτη, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Μανούσος Βολουδάκης από τη Νέα
Δηµοκρατία και αµέσως µετά ο κ. Μπαραλιάκος Ξενοφών από τη
Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Βολουδάκη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλά ακούγονται από το Βήµα
αυτό, αλλά ο αξιότιµος Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, µόλις
κατελθών από το Βήµα, βασιζόµενος στη µεγάλη ανησυχία του
κόσµου για την τιµή των καυσίµων, είπε κάτι που είναι µια ακραία
ανακρίβεια και δεν πρέπει να λέγεται – το έχω ακούσει και αλλού.
Αν είχαµε εξορύξει υδρογονάνθρακες και είχαµε φυσικό αέριο,
θα ήταν φτηνότερα τα καύσιµα.
Δεν έχουν καµµία βάση αυτά τα πράγµατα. Είµαι από αυτούς
που θέλουν να εξορύξουµε τους υδρογονάνθρακες το συντοµότερο -κακώς καθυστερήσαµε-, αλλά τι φανταστήκατε; Ότι αν οι
εταιρείες έκαναν εξόρυξη υδρογονανθράκων θα µας έδιναν εµάς
το φυσικό αέριο τζάµπα ή το πετρέλαιο; Αυτά τα αγαθά έχουν
διεθνείς τιµές στο Χρηµατιστήριο. Να µην παραπλανούµε τον
κόσµο, κύριοι της Ελληνικής Λύσης.
Λοιπόν, έχουµε µπροστά µας το πρώτο νοµοσχέδιο στην πατρίδα µας για το κλίµα και είναι απαραίτητο να έχουµε πολιτική
για το κλίµα, γιατί οι συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής είναι τεράστιες για το µέλλον και, έστω και αν υπάρχουν και κάποιες αµφιβολίες για την επίπτωση της ανθρώπινης δραστηριότητας στην
αλλαγή του κλίµατος, εµείς οφείλουµε -έστω και µε την πιθανότητα της επίπτωσης- να έχουµε µια πολιτική που θα επιτρέψει
στα παιδιά µας να ζήσουν σε έναν κόσµο που θα είναι βιώσιµος.
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Η πολιτική για το κλίµα -και η δική µας και η ευρωπαϊκή- θα
πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν πάντα ότι στις πολύ µεγάλες προβλέψεις, όταν κάνουµε πολιτικές για το 2050, υπάρχουν πολύ µεγάλα περιθώρια αστοχιών. Γι’ αυτό πρέπει να είµαστε ευέλικτοι
και όχι δογµατικοί. Και βέβαια να µην ξεχνάµε ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση κι εµείς είµαστε ένα µικρό µόνο µέρος των εκποµπών αερίων ρύπων στον πλανήτη. Εµείς για την ακρίβεια είµαστε 0,6%.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, αυτό, όπως πρέπει, καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων -την παραγωγή της ενέργειας, τη βιοµηχανία, τις µεταφορές, τον πρωτογενή τοµέα- και µάλιστα έχει
ένα πολύ καλά δοµηµένο πλάνο για τον έλεγχο της υλοποίησης
µέσω τοµεακών, περιφερειακών, δηµοτικών σχεδίων, τα οποία
θα διασφαλίσουν την υλοποίηση στο µέλλον.
Τώρα δυο λόγια για ορισµένες επιµέρους προβλέψεις: Στο
άρθρο 11 έχουµε νέα διάταξη για την απολιγνιτοποίηση. Από το
2028 και µετά απαγορεύεται η καύση λιγνίτη για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για παράταση σε σχέση µε αυτά
που είχε εξαγγείλει η ΔΕΗ. Για την ακρίβεια, δίνει στη ΔΕΗ να
παρατείνει το πρόγραµµα που είχε εξαγγείλει έως το 2025 και
πιστεύω ότι αυτό είναι θετικό. Δείχνει ευελιξία και προσαρµοστικότητα από την πλευρά της Κυβέρνησης, γιατί έλαβε υπ’ όψιν τα
δεδοµένα στην αγορά του φυσικού αερίου και την ανάγκη να
εξαντλήσουµε τις δυνατότητες που οι εγχώριοι φυσικοί πόροι
µάς δίνουν.
Πιστεύω ότι η παράταση αυτή θα πρέπει να πάει ακόµα παραπέρα. Για την ακρίβεια, πιστεύω ότι θα πρέπει να συνδεθεί η παράταση της απολιγνιτοποίησης µε την πρόοδο της τεχνολογίας
αποθήκευσης ενέργειας. Γιατί, ξέρετε, όσο δεν έχει απλωθεί
όπως πρέπει η δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ,
τότε, όταν κλείνουµε µονάδες λιγνιτικής παραγωγής, εµµέσως και σε έναν βαθµό- αυξάνουµε την ανάγκη µας να έχουµε φυσικό
αέριο, την εξάρτησή µας από το φυσικό αέριο, γιατί βέβαια χρειάζονται µονάδες που θα παράγουν όταν δεν λάµπει ο ήλιος και
δεν φυσάει ο άνεµος.
Όσο, λοιπόν, δεν υπάρχει οικονοµικά βιώσιµη δυνατότητα
αποθήκευσης -και σε αυτό το σηµείο είµαστε σήµερα-, δεν µπορούµε να κάνουµε κινήσεις τέτοιες. Κι εγώ θα ήθελα -κι όλοι µας,
πιστεύω- να έχουµε αύριο όλη µας την ενέργεια από ΑΠΕ, αλλά
αυτό προϋποθέτει να µπορούµε να αποθηκεύουµε την ΑΠΕ, αλλιώς δεν γίνεται. Και το να την αποθηκεύουµε δεν εξαρτάται από
µια απόφαση που θα πάρουµε εδώ µέσα. Εξαρτάται από το αν
οι συνθήκες αγοράς έχουν κάνει την αποθήκευση βιώσιµη και
σήµερα είναι ακόµα πολύ ακριβή η αποθήκευση.
Ο χρόνος του 2028 στη διάταξη αυτή ενσωµατώνει την πεποίθηση ότι µέχρι τότε θα έχει λήξει η κρίση του φυσικού αερίου.
Δεν µπορεί να είναι κανείς σίγουρος γι’ αυτό και, αν δεν έχουν
πέσει οι τιµές του φυσικού αερίου µέχρι τότε, θα χρειαζόµαστε
πάλι τον λιγνίτη και για λόγους κόστους, αλλά και για λόγους
ενεργειακής ασφάλειας, που τελικά καταλήγει να είναι εθνική
ασφάλεια. Γι’ αυτό, λοιπόν, λέω ότι θα πρέπει η παράταση να
πάει παραπέρα ή να συνδεθεί πιο σωστά µε την αποθήκευση της
ενέργειας. Και λέω, επίσης, ότι τουλάχιστον ένα εργοστάσιο που
ακόµα χτίζεται, η «Πτολεµαΐδα 5», ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο µε πολύ µικρό περιβαλλοντικό αποτύπωµα, πολύ µικρότερες
επιπτώσεις στο περιβάλλον από τα άλλα εργοστάσια του λιγνίτη,
που έχει στοιχίσει στη ΔΕΗ περί τα 2 δισεκατοµµύρια, θα πρέπει
να συνεχίσει να δουλεύει µε λιγνίτη και να µη µετατραπεί σε φυσικό αέριο, προκαλώντας κι άλλες δαπάνες.
Ένα άλλο σηµείο, σηµαντικό πιστεύω, στο νοµοσχέδιο και για
την καθηµερινότητα του πολίτη είναι ότι προβλέπεται η απαγόρευση πώλησης και εγκατάστασης καυστήρων πετρελαίου από
το 2025 και µετά. Είναι γεγονός ότι η αγορά, οι κατασκευές, ήδη,
έχουν πάει σε αυτό το σηµείο. Καινούργια κτήρια µε καυστήρες
πετρελαίου σχεδόν δεν υπάρχουν.
Όµως θα έπρεπε, κύριε Υπουργέ, πιστεύω, να υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ νέων κτηρίων και των ήδη υφισταµένων. Αυτό
κάνουν άλλωστε τα περισσότερα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Δηλαδή ναι, αν κάνεις επένδυση και χτίζεις σπίτι, µη βάλεις καυστήρα πετρελαίου, γιατί απαγορεύεται, αλλά αν έχεις
ένα παλιό κτήριο, ζεις σε µια παλιά πολυκατοικία που έχει καυστήρα πετρελαίου και σου χαλάσει και δεν επισκευάζεται, θα
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αναγκαστείς να γυρίσεις σε αντλίες θερµότητας; Ποιο είναι το
κόστος και ποιος θα το καλύψει; Θέλει -πιστεύω- το σηµείο αυτό
µεγάλη προσοχή.
Και σηµειώνω, δε, ότι στο σχέδιο νόµου, όπως παρουσιάστηκε
στη διαβούλευση, είχατε ορθώς διαφοροποιήσει τους χρόνους
στις περιοχές που υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου και σε αυτές
που δεν υπάρχει. Η διάκριση αυτή χάθηκε. Πήγε βέβαια λίγο πιο
πέρα όλο µαζί, στο 2025, πιστεύω όµως ότι πρέπει να λάβετε υπ’
όψιν σας αυτό το σηµείο, γιατί συνολικότερα δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι για να πετύχει η πολιτική για το κλίµα χρειάζεται βαθιά
συναίνεση της κοινωνίας.
Αν δεν γίνουµε όλοι συµµέτοχοι στην προσπάθεια αυτή, δεν
θα πετύχει ένας τόσο µακροπρόθεσµος στόχος. Καθώς, λοιπόν,
οι στόχοι για το κλίµα συνδέονται µε την ενέργεια, συνδέονται
αναπόφευκτα µε το κόστος. Ο κόσµος έχει ταλαιπωρηθεί µε το
κόστος της ενέργειας. Σήµερα πρέπει να δείξουµε φροντίδα και
προσοχή στον κόσµο γι’ αυτό και η παρατήρησή µου και για την
απολιγνιτοποίηση και για τα κτήρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα µισό λεπτό επιπλέον, κύριε Πρόεδρε, µόνο, για να
πω δυο λόγια για την τροπολογία σχετικά µε τη φορολόγηση των
υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας και για την άλλη τροπολογία, για τις επιστροφές των χρηµάτων στους λογαριασµούς των
πολιτών που έχουν πληρώσει πολύ µεγάλα ποσά. Καλά είναι όλα
αυτά, ιδίως η τροπολογία για την πληρωµή στους λογαριασµούς
των πολιτών -για όσους έχουν εισόδηµα κάτω από 45.000 ευρώουσιαστικά του 60% της αύξησης που πλήρωσαν στο ρεύµα.
Πρέπει όµως να πω ότι και το ένα και το άλλο δεν αντιµετωπίζουν ένα βαθύτερο δοµικό πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας.
Το γεγονός ότι ο τρόπος που λειτουργεί το Χρηµατιστήριο της
Ενέργειας, ο τρόπος που λειτουργεί η αγορά της ενέργειας οδηγεί σε πολύ υψηλές τιµές ενέργειας. Αυτή η οριακή τιµή συστήµατος, από την οποία προκύπτει και η ρήτρα αναπροσαρµογής,
σηµαίνει ότι χρεώνεται όλο το σύστηµα την τιµή της ακριβότερης
µονάδας. Αυτό ισχύει, βέβαια, σε όλη την Ευρώπη, πιστεύω,
όµως, ότι πρέπει να αλλάξει, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, γιατί θα επαναλάβω ότι αν ο πολίτης αντιλαµβάνεται
την πολιτική για το κλίµα ως µια πολιτική που επιβαρύνει το κόστος και επιβαρύνει την καθηµερινότητά του και τις οικονοµικές
του δυνατότητες, τότε η πολιτική µας δεν θα πετύχει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Βολουδάκη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για να κάνω
κάποιες διευκρινίσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Βεβαίως.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα δύο λεπτά, για να απαντήσω σε αυτά που είπε ο καλός συνάδελφος στο Βήµα.
Θέλω να εξηγήσω τι κάνει ο κλιµατικός νόµος, γιατί ανέφερε
κάτι για την απαγόρευση των καυστήρων που χρησιµοποιούν πετρέλαιο για τη θέρµανση των σπιτιών από το 2025 και µετά. Φυσικά καταργούµε την εγκατάσταση νέων καυστήρων πετρελαίου.
Τι θα γίνει αν κάποιος χαλάσει και δεν επιδιορθώνεται; Είναι µια
-ας το πούµε έτσι- µικρή πιθανότητα, γιατί οι περισσότεροι επιδιορθώνονται, αλλά έστω ότι κάποιος δεν επιδιορθώνεται και
πρέπει να προχωρήσει στην αγορά νέου καυστήρα, άρα θα πρέπει το νοικοκυριό ή η πολυκατοικία -κυρίως το νοικοκυριό- να
προχωρήσει στην αντικατάσταση του καυστήρα και να κάνει µια
µεγάλη επένδυση.
Πρώτον, από το 2025 και µετά, όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα θέσει φόρο άνθρακα, έναν µηχανισµό δηλαδή πλειστηριασµού εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίες εκποµπές θα προέρχονται από κτήρια και από µεταφορές. Τι σηµαίνει
αυτό; Αν αυτός ο µηχανισµός περάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γίνει κανονισµός και τον εφαρµόσουµε κι εµείς στην Ελλάδα, όπως όλα τα κράτη-µέλη, αυτό σηµαίνει ότι όσοι
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εκπέµπουν διοξείδιο του άνθρακα αυξηµένο, θα έχουν ένα επιπλέον κόστος. Συµφωνούµε. Όπως έχουν αυτή τη στιγµή οι επιχειρήσεις, οι µεγάλες επιχειρήσεις, οι βαριές βιοµηχανίες και η
ηλεκτροπαραγωγή, που εκπέµπουν διοξείδιο του άνθρακα.
Εµείς όταν γνωρίζουµε ότι αυτό το συζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι κάτι το οποίο θα έρθει, αργά η γρήγορα, θα επιτρέψουµε στην ελληνική κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες να
προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις, δηλαδή σε αγορά νέων εγκαταστάσεων, που θα αξιοποιούν πετρέλαιο, µαζούτ ή οτιδήποτε
άλλο που εκπέµπει διοξείδιο του άνθρακα, όταν αυτό θα επιβαρύνει τελικά τη λειτουργία και τη θέρµανση των κτηρίων; Ένα
µέσο σπίτι, έχει εκτιµηθεί από µελέτες ότι όταν χρησιµοποιεί πετρέλαιο εκπέµπει από τέσσερις έως επτά τόνους διοξειδίου του
άνθρακα σε µία χειµερινή σεζόν. Τι σηµαίνει αυτό; Σήµερα, ο
κάθε τόνος άνθρακα έχει 80 ευρώ -έχει φτάσει και 100 και 120
ευρώ. Αυτό σηµαίνει ένα επιπλέον κόστος γι’ αυτό το σπίτι, γι’
αυτό το κτήριο το οποίο θα παράγει διοξείδιο του άνθρακα για
τη θέρµανση ή για τον κλιµατισµό, εφόσον συνεχίσει να χρησιµοποιεί τα ίδια µέσα.
Τι λέµε εµείς; Εµείς ερχόµαστε σαν υπεύθυνη πολιτεία και
προειδοποιούµε και προϊδεάζουµε κι ερχόµαστε και χρηµατοδοτούµε και επιδοτούµε αυτή τη στιγµή τα νοικοκυριά, τα ευάλωτα
νοικοκυριά, τα σπίτια, τα κτήρια, να έρθουν να αντικαταστήσουν
τα παλιά συστήµατα θέρµανσης, να βελτιώσουν την ενεργειακή
τους απόδοση και να αναβαθµίσουν την ενεργειακή µόνωσή
τους, ώστε να εξοικονοµήσουν ενέργεια.
Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, µέσα από την εξοικονόµηση ενέργειας κατ’ αρχάς µειώνουµε την ενέργεια που καταναλώνουµε,
άρα µειώνουµε τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και κατά
δεύτερον χρησιµοποιούµε πιο καθαρά καύσιµα, όπως είναι το φυσικό αέριο, που έχει λιγότερες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα,
αλλά ακόµα περισσότερο τις αντλίες θερµότητας. Ή ακόµη σε
πιο νότια κλίµατα, σε πιο νότιες περιοχές της Ελλάδας, όπου εκεί
κι ένα καλής απόδοσης κλιµατιστικό, που είναι µια αντλία θερµότητας αέρα-αέρα -και γι’ αυτό τα επιδοτούµε κιόλας τώρα στο
καινούργιο πρόγραµµα, το οποίο θα βγει το πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου-, και µε αυτόν τον τρόπο θα µπορούν να θερµαίνουν τα σπίτια τους µε έναν καθαρό τρόπο, χωρίς να
εκπέµπουν διοξείδιο του άνθρακα και άρα να έχουν πολύ χαµηλότερο κόστος στην τσέπη τους, στο πορτοφόλι του νοικοκυριού.
Αυτό πρέπει να το εξηγήσω, γιατί είναι σωστό αυτό που λέτε
κι έτσι όπως το λέτε ακούγεται λογικό, κάποιος που δεν µπορεί
να το αλλάξει ή κάποιος ο οποίος έχει χαλάσει και πρέπει να το
αντικαταστήσει, γιατί να µην µπορεί; Γιατί αυτό το πράγµα θα
σηµαίνει επιπλέον κόστος στον προϋπολογισµό του νοικοκυριού,
πέρα από το κακό, βέβαια, που κάνει στο περιβάλλον. Και εδώ,
αυτό είναι κάτι πολύ σηµαντικό γιατί το να προστατεύσουµε το
περιβάλλον αφορά τις ζωές µας και αφορά το µέλλον µας και το
µέλλον των επόµενων γενεών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Ακολουθεί ο κ. Μπαραλιάκος και αµέσως µετά η κ. Τζάκρη.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ) ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είναι µια ιστορική µέρα για την Ελληνική Δηµοκρατία, καθώς έχουµε µπροστά µας τον πρώτο εθνικό κλιµατικό
νόµο. Όλοι µας και όλη η ανθρωπότητα τα τελευταία χρόνια γίναµε µάρτυρες ακραίων καιρικών φαινοµένων και καταστροφών
που πέντε χρόνια πριν θα µας φαίνονταν αδιανόητα. Η µέση θερµοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί κατά 1,1 βαθµό Κελσίου σε
σχέση µε τις απαρχές της Βιοµηχανικής Επανάστασης και κάθε
νέα δεκαετία αυξάνεται. Οι συνέπειες είναι ορατές γύρω µας, µε
τη λειψυδρία, µε την απουσία πλέον των ενδιάµεσων εποχών,
αλλά και τα ακραία καιρικά φαινόµενα που πλήττουν σφοδρά το
φυσικό περιβάλλον και τον πρωτογενή τοµέα µας, αλλά και µε
τις καταστροφικές πυρκαγιές που βλέπουµε χρόνο µε τον χρόνο
να αφανίζουν δάση και περιουσίες και να στερούν ακόµα και ανθρώπινες ζωές.

13989

Έχοντας τα παραπάνω υπ’ όψιν, αισθάνοµαι σαφώς την
ανάγκη να επιστήσω την προσοχή όλων στον τόπο µου, την Πιερία, εκεί όπου το µυθικό βουνό του Ολύµπου βασιλεύει. Ο εθνικός δρυµός του Ολύµπου µε την πλούσια χλωρίδα που
αποτελείται από χίλια επτακόσια είδη και υποείδη φυτών, που αντιστοιχούν στο 25% της ελληνικής χλωρίδας, αλλά και µε την πανίδα του, που χαρακτηρίζεται από την παρουσία σηµαντικών,
σπάνιων και απειλούµενων ειδών, πρέπει να προστατευθεί πάση
θυσία.
Είναι πατριωτικό µας καθήκον η διαφύλαξή του στο ακέραιο
και η δική µας Κυβέρνηση φυσικά είναι αυτή που µε το προεδρικό διάταγµα έθεσε υπό προστασία το όρος Όλυµπος µε τη
µεγάλη βιολογική, οικολογική, ιστορική, επιστηµονική και γεωµορφολογική αξία, µε τον χαρακτηρισµό της περιοχής ως εθνικό
πάρκο. Την ίδια προστασία και φροντίδα επιθυµούµε σαφώς και
για όλους τους σηµαντικούς και µη δρυµούς της Ελλάδας, που
αποτελούν και βασικούς πνεύµονες της πατρίδας µας.
Το σηµερινό σχέδιο νόµου δεν σταµατά στο θέµα της κλιµατικής κρίσης, καθώς στοχεύει και στο ζήτηµα της ενεργειακής κρίσης. Είναι ζήτηµα που έρχεται πρώτο διεθνώς και διογκώνεται
µε την εξέλιξη του ρωσο-ουκρανικού πολέµου. Θέτουµε θεσµικά
εδώ και τώρα ως στόχο τη µετάβαση στην κλιµατική ουδετερότητα σε σύµπνοια µε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
πάντοτε βασιζόµενοι στα πλέον έγκυρα και επικαιροποιηµένα
επιστηµονικά στοιχεία για το ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής.
Η θέσπιση ενός τέτοιου νοµικού πλαισίου, πέρα από το γεγονός πως θα αναβαθµίσει σηµαντικά την κλιµατική διακυβέρνηση
της χώρας, αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για την επίτευξη
των στόχων της Συµφωνίας των Παρισίων και τον µετασχηµατισµό της οικονοµίας µε γνώµονα την κλιµατική ουδετερότητα.
Ο ελληνικός κλιµατικός νόµος θέτει σαφείς και µακροπρόθεσµους στόχους για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 55% ως το 2030, σε σχέση µε το 1990, και κατά 80%
έως το 2040. Τελικός στόχος η επίτευξη της κλιµατικής ουδετερότητας µέχρι το 2050.
Το νοµοσχέδιο στοχεύει στους τοµείς της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας, στις µεταφορές, στη βιοµηχανία,
στις κτηριακές εγκαταστάσεις, τη γεωργία και την κτηνοτροφία,
τα απόβλητα, τις χρήσεις γης και τη δασονοµία. Για τους παραπάνω τοµείς, µέσα από ένα συµπαγές και κοστολογηµένο πλαίσιο στοχεύει στη µετάβαση στην πράσινη οικονοµία,
επιδιώκοντας την κλιµατική ουδετερότητα και την επίτευξη µιας
κλιµατικά ανθεκτικής κοινωνίας.
Προβλέψεις µέτρων, µεταξύ άλλων, προς αυτή την κατεύθυνση είναι η κατά το δυνατόν µέγιστη δυνατή διείσδυση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, χρησιµοποιώντας την αιχµή της
σηµερινής τεχνολογίας και πάντα χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις
στο φυσικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και το φυσικό τοπίο.
Οι ΑΠΕ θα υποκαταστήσουν και σταδιακά θα εξαλείψουν όλα τα
ορυκτά καύσιµα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον επαρκή και
ανεµπόδιστο εφοδιασµό των πολιτών.
Επιπροσθέτως, το φυσικό αέριο σταδιακά θα υποκατασταθεί
από ανανεώσιµα αέρια, όπως το βιοµεθάνιο και το πράσινο υδρογόνο, µε προτεραιότητα στις µεταφορές και τη βιοµηχανία, όπου
παρουσιάζονται οι µεγαλύτερες ανάγκες αλλά και η µεγαλύτερη
εκποµπή ρύπων που επιβαρύνουν την ατµόσφαιρα.
Καθίσταται σαφές πως για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή και την απορρόφηση του κόστους των επιπτώσεων είναι
αναγκαία η ύπαρξη µέτρων και πολιτικών, τη θέσπιση των οποίων
το παρόν νοµοσχέδιο προβλέπει. Τέτοιου είδους µέτρα και πολιτικές αφορούν την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τον περιορισµό της τρωτότητας σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, του
φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας αλλά και τη δηµιουργία πράσινων υποδοµών. Και φυσικά στην όλη διαδικασία
εντάσσεται και ο πρωτογενής τοµέας, µε την προώθηση της βιώσιµης γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας και παραγωγής τροφίµων.
Η ύπαρξη ενός εθνικού κλιµατικού νόµου δεν αρκεί φυσικά
από µόνη της. Σε αυτή την προσπάθεια πολίτες, φορείς και επιχειρήσεις συντασσόµαστε σε ένα κοινό µέτωπο, για να διαµορφώσουµε το κοινό µας µέλλον. Για τον συντονισµό κάθε οµάδας
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εισάγεται ένα σύστηµα σύγχρονης διακυβέρνησης. Συστήνεται
ένα Εθνικό Παρατηρητήριο από το Υπουργείο Κλιµατικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο αποτελεί ανοικτό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και ενηµέρωσης, µε σκοπό την υποστήριξη της εθνικής κλιµατικής πολιτικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή µέρα είναι ηµέρα
ευθύνης. Με την ψήφο µας όχι µόνο θα καθορίσουµε το µέλλον
της πατρίδας µας, αλλά θα τοποθετήσουµε το δικό µας λιθαράκι
στην προστασία της διεθνούς κοινότητας. Και πώς θα µπορέσει
κανείς να µη νιώσει βαθιά αυτή τη στιγµή τα λόγια του Καζαντζάκη; «Ν’ αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ, εγώ µονάχος µου θα
σώσω τον κόσµο. Αν χαθεί, εγώ θα φταίω.». Σήµερα µας βαρύνει
αυτή η ευθύνη, αν όχι να σώσουµε τον κόσµο, να πράξουµε το
χρέος µας προς την πατρίδα, προς τα παιδιά µας και τις µελλοντικές γενιές.
Θέλω να συγχαρώ την ηγεσία του Υπουργείου γι’ αυτή τη
σπουδαία πρωτοβουλία και σας καλώ όλους, συναδέλφους αλλά
και πολίτες, ο καθένας από τη δικιά του θέση να συστρατευθείτε
σε αυτόν τον µεγάλο αγώνα. Αυτό το νοµοσχέδιο δεν τελειώνει
σήµερα στην Αίθουσα της Ολοµέλειας, αλλά θα πορευθεί ως
κληρονοµιά εθνική και παγκόσµια στις επόµενες γενιές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
εγώ σας ευχαριστώ.
Και τώρα τον λόγο θα δώσω στην κ. Θεοδώρα Τζάκρη από τον
ΣΥΡΙΖΑ και ευθύς αµέσως τον λόγο θα πάρει ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος από το Κίνηµα Αλλαγής.
Κυρία Τζάκρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η κλιµατική
αλλαγή, η κλιµατική κρίση, όπως λέγεται, είναι ίσως η µεγαλύτερη πρόκληση που πρέπει να αντιµετωπίσουµε στη βάση δύο
συνισταµένων: πρώτον, στη βάση της µείωσης των εκποµπών
του διοξειδίου του άνθρακα και, δεύτερον, στην προσαρµογή
στην κλιµατική αλλαγή ή άλλως στην καλύτερη διαχείριση των
επιπτώσεων αυτής.
Η κλιµατική αλλαγή είναι ήδη παρούσα και θα πρέπει να αναλάβουµε άµεση δράση για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων
που αυτή προκαλεί στις κοινωνίες µας και στα οικοσυστήµατά
µας, κυρίως λόγω των ακραίων καιρικών φαινοµένων που καταστρέφουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση, αν και αντιπροσωπεύει µόλις το 8% των παγκόσµιων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, ποσοστό το οποίο µάλιστα βαίνει συνεχώς µειούµενο, επιδεικνύει ηγετικό πνεύµα και θέλει να
δώσει το παράδειγµα όσον αφορά τη δράση για το κλίµα µέσα
από δεσµεύσεις που αναλαµβάνει στο εσωτερικό της.
Αν δούµε τα νούµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε στοιχεία
πάντα του 2019, ο κυριότερος ρυπαντής είναι το διοξείδιο του
άνθρακα σε ποσοστό 80% και κατά 11% το µεθάνιο. Ακολουθεί
το οξείδιο του αζώτου και οι υδροφθοράνθρακες. Είναι αέρια
που εκλύονται στην ατµόσφαιρα και λειτουργούν όπως το γυαλί
στο θερµοκήπιο, δηλαδή απορροφούν την ηλιακή ενέργεια και
τη θερµότητα που εκλύεται από την επιφάνεια της γης, την εγκλωβίζουν και την εµποδίζουν να διαφύγει στο διάστηµα.
Αυτή η διαδικασία, βέβαια, είναι αυτή που κρατά τη γη ζεστή,
επιτρέποντας την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη. Ωστόσο, η ανθρώπινη δραστηριότητα προσθέτει ένα επιπλέον ποσοστό αερίων
του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα, ενισχύοντας το φαινόµενο
του θερµοκηπίου και οδηγώντας σταδιακά στην αύξηση της
µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη.
Οι συνολικές εκποµπές αερίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
το 2019 ήταν περίπου 4 εκατοµµύρια κιλοτόνοι ισοδύναµου διοξειδίου του άνθρακα, µε το 60% αυτών των εκποµπών να προέρχονται από χώρες όπως η Γερµανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η
Πολωνία και η Ισπανία.
Δείτε τώρα τι γίνεται σε παγκόσµιο επίπεδο: Η Κίνα εκλύει περίπου 16 εκατοµµύρια κιλοτόνους διοξειδίου του άνθρακα, οι
Ηνωµένες Πολιτείες 6,5 εκατοµµύρια, η Ινδία 3,3 εκατοµµύρια,
η Ιαπωνία 1,4 εκατοµµύρια και η Βραζιλία 1,2 εκατοµµύρια και
ακολουθούν άλλες χώρες µε σηµαντικές -πολύ µικρότερες, βέβαια- εκποµπές, όπως το Ιράν, η Αυστραλία, η Νότια Κορέα και
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ο Καναδάς, µε την Ελλάδα να συµµετέχει µόλις στο 2% της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο 0,2% σε παγκόσµιο επίπεδο.
Πραγµατικά, βλέπουµε ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει µια
φιλόδοξη εσωτερική πολιτική, αυτή δεν είναι αρκετή γιατί η κλιµατική κρίση δεν αφορά µόνο µία ήπειρο, µόνο την ευρωπαϊκή ή
µόνο την Αµερική ή µόνο την Αφρική, αφορά όλο τον πλανήτη
και απαιτεί συντονισµένες και συγχρονισµένες ενέργειες σε όλο
τον κόσµο, αν πραγµατικά θέλουµε να πετύχουµε τους στόχους
που τέθηκαν στο Παρίσι το 2015, αλλά και στις επόµενες συναντήσεις, είτε πρόκειται για τη Βόννη, για το Κατοβίτσε, για τη Γλασκόβη ή τη Μαδρίτη.
Και ερχόµαστε τώρα στο εθνικό µέρος παρά το µικρό µας αποτύπωµα, όπως είπα προηγουµένως, σε παγκόσµιο επίπεδο, µόλις
στο 0,2%.
Ο νόµος, λοιπόν, που εισηγείται η Νέα Δηµοκρατία περιλαµβάνει µεταξύ άλλων εθνικούς ποσοτικούς στόχους για τη µείωση
των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου κατά 55% έως το
2030, µε στοιχεία πάντα του 2019, κατά 80% µέχρι το 2040, για
να επέλθει το 2050 η κλιµατική ουδετερότητα, το «zero emission», όπως λέγεται. Είναι µια µακροπρόθεσµη στρατηγική η
οποία θα επηρεάσει όλα τα επίπεδα της οικονοµίας και της κοινωνίας και θα αναφερθώ στα πιο σηµαντικά, ξεκινώντας πρώτα
από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Θεσµοθετείται η απαγόρευση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά στερεά καύσιµα από την 31-12-2028. Μάλιστα.
Αυτό σηµαίνει ότι την 1-1-2029 η ενέργεια που παράγεται από λιγνίτη, από φυσικό αέριο και από πετρέλαιο θα αντικατασταθεί
από ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ. Ωστόσο, πέρα από
αυτό το προδιαγραφόµενο τέλος του λιγνίτη, δεν αναφέρεται τίποτα για το τέλος του φυσικού αερίου. Πόσο εφικτό είναι αυτό
σήµερα, όταν ο λιγνίτης και το πετρέλαιο συµµετέχουν σε ποσοστό 20% στο µείγµα της ενέργειας, κατά 40% το φυσικό αέριο
και µόλις κατά 37% οι ΑΠΕ είναι ένα ζητούµενο πραγµατικά.
Ο δεύτερος στόχος που τίθεται αφορά την προώθηση οχηµάτων µηδενικών εκποµπών. Το σηµαντικότερο είναι ότι από 1-12026 εντός των διοικητικών ορίων των µεγαλύτερων περιφερειών
της χώρας, της Αθήνας δηλαδή και της Θεσσαλονίκης, τα ταξί
αλλά και το 1/3 των οχηµάτων που ταξινοµούνται για σκοπούς
εκµίσθωσης σε τρίτους θα είναι οχήµατα µηδενικών εκποµπών.
Αν θέλουµε, βέβαια, να ακριβολογούµε, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
είναι δυνάµει µηδενικών εκποµπών, όπως είναι και τα αυτοκίνητα
µε τους συµβατικούς κινητήρες. Αµφότερα µπορούν να γίνουν
χαµηλών ή µηδενικών εκποµπών, εφόσον εφοδιάζονται µε πράσινη ενέργεια, δηλαδή ηλεκτρική από ΑΠΕ ή καυσίµων από βιοκαύσιµα ή υδρογόνο.
Όµως, σήµερα ακόµη και αν παραβλέψει κανείς την απαγορευτική κατά κανόνα τιµή ενός ηλεκτρικού οχήµατος για τη µέση
ελληνική οικογένεια, ποντάροντας στη δικαίωση που θα επέλθει
κατά τη διάρκεια της απόσβεσής του, καθοριστικός παράγοντας
για την επιλογή ενός τέτοιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι οι
υποδοµές φόρτισης, η πυκνότητα και η συνέπεια του δικτύου ταχυφόρτισης στη χώρα.
Πόσο έτοιµοι είµαστε για αυτό, όταν µέχρι σήµερα έχετε προχωρήσει σε τέσσερις παρατάσεις τροποποίησης των σχεδίων
φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων;
Παρουσιάζετε, µε λίγα λόγια, έναν ηµιτελή και ασαφή σχεδιασµό και αυτό φαίνεται και από την απουσία οποιασδήποτε πρόβλεψης για τα δηµόσια µέσα µεταφοράς. Πρώτα, λοιπόν,
ξεκινάµε από τα δηµόσια µέσα µεταφοράς, µετά τα εταιρικά,
µετά της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα ταξί και τα λοιπά.
Και έρχοµαι τώρα, βεβαίως και στα µέτρα για τη µείωση των
εκποµπών από τα κτήρια. Από 1-1-2025 ισχύει η απαγόρευση εγκατάστασης καυστήρων πετρελαίου θέρµανσης στα νέα κτήρια.
Μάλιστα. Πόσο εφικτό είναι να αντικατασταθούν όλοι οι καυστήρες πετρελαίου µέχρι την 1-1-2030, βεβαίως, µόνο εσείς ξέρετε.
Τι θα γίνει στις περιοχές όπου δεν υπάρχει ανεπτυγµένο δίκτυο
φυσικού αερίου που θα αντικαταστήσει σε πρώτη φάση το πετρέλαιο; Καµµία απάντηση δεν δίνετε. Και κατά πόσο η χρήση
φυσικού αερίου για θέρµανση και ζεστό νερό θα επιτρέψει αυτή
την επίτευξη του στόχου της απανθρακοποίησης ως το 2050,
αυτό, επίσης, είναι ένα ζητούµενο. Ή µήπως πιστεύετε ότι τα κτή-
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ρια θα αποκτήσουν φωτοβολταϊκά στις ταράτσες τους; Μακάρι
να µπορούσαν, αλλά σε ποιο δίκτυο θα συνδεθούν, όταν ο ΔΕΔΔΗΕ δεν κάνει καµµία επένδυση και το µόνο που κάνει είναι να
µοιράζει µπόνους στα στελέχη του;
Τώρα, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, µε αυτές τις πολιτικές οδηγείτε µε µαθηµατική ακρίβεια τη χώρα σε ενεργειακή
ανασφάλεια και φτώχεια.
Επίσης, η ασφάλιση κινδύνου για την κλιµατική αλλαγή, σύµφωνα µε το άρθρο 29, δείχνει ότι πάλι οι πολίτες θα πληρώσουν
τον λογαριασµό. Η πολιτεία, όµως, πού είναι; Δεν έχει ευθύνη
για τα κτήρια που έχει χτίσει σε διάφορες περιοχές τρωτότητας;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σχέδιο νόµου παρουσιάζει
πολλές και βασικές αδυναµίες. Με τη βίαιη και ψεύτικη απολιγνιτοποίηση που ξεκίνησε από τον Σεπτέµβριο του 2019 µε έναν
σχεδιασµό που προέβλεπε απόσυρση όλων των λιγνιτικών µονάδων ως το 2023 εκτός από την «Πτολεµαΐδα 5» -η οποία πρέπει
να υπενθυµίσουµε ότι είναι ακόµη υπό κατασκευή, έχοντας στοιχίσει µέχρι σήµερα στον ελληνικό λαό 2 δισεκατοµµύρια ευρώπροβλέπεται η αντικατάσταση του λιγνίτη µε µονάδες φυσικού
αερίου, ενός επίσης ορυκτού καυσίµου, που από ό,τι φαίνεται θα
παραµείνει στο µείγµα της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας µέχρι
το 2050.
Ωστόσο, εξαιτίας της κρίσης του φυσικού αερίου και του ράλι
των τιµών ο κ. Μητσοτάκης ήδη ανακοίνωσε στις 6-4-2022 παράταση σε λιγνιτικές µονάδες ως το 2028 µε άγνωστο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης της επένδυσης στην «Πτολεµαΐδα 5» και
αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη κατά
20%.
Παντού, δηλαδή, βλέπουµε να υπάρχει ένας πρόχειρος, επικοινωνιακός, επιφανειακός σχεδιασµός και εν τω µεταξύ έχουν
καθυστερήσει σηµαντικά καίριες µεταρρυθµίσεις και θεσµικά εργαλεία µετάβασης, µε βασικότερο όλων τις υποδοµές για την
αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ, µε αποτέλεσµα να υπάρχει ζήτηµα για την απαιτούµενη διείσδυσή τους στο ενεργειακό µείγµα
της χώρας. Όµως, όσο καθυστερεί, όπως αντιλαµβανόµαστε
όλοι, η αποθήκευση της ενέργειας από ΑΠΕ τόσο προωθούνται
και ενισχύονται τα συµφέροντα του φυσικού αερίου, όταν µάλιστα βλέπουµε ότι υπάρχει ένας οργασµός επενδύσεων για το
φυσικό αέριο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο κλιµατικός νόµος θα έπρεπε
πράγµατι να αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Ωστόσο, ακόµη µια φορά ένα τόσο
σηµαντικό νοµοσχέδιο αντιµετωπίζεται από την Κυβέρνηση ως
µία ακόµη τυπική υποχρέωση της χώρας. Και έτσι έχουµε µπροστά µας έναν προσχηµατικό κλιµατικό νόµο που το µόνο που θα
καταφέρει είναι να οδηγήσει στην ακριβή ενέργεια, την ενεργειακή ανασφάλεια και τη φτώχεια και όπως ήδη συµβαίνει και στην
ενέργεια, θα λειτουργήσει υπέρ λίγων µεγάλων επιχειρηµατικών
οµίλων, του φυσικού αερίου αυτή τη φορά.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει
τώρα ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος από το Κίνηµα Αλλαγής και αµέσως µετά τον λόγο θα πάρει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Κώστας Χήτας.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µιλάµε για ένα πάρα πολύ γνωστό θέµα που είναι σήµερα το βασικό πρόβληµα του πλανήτη και
είναι διαπιστωµένο πως είναι το βασικό πρόβληµα του πλανήτη
εδώ και πάρα πολλά χρόνια, Ρίο, Κιότο, Παρίσι. Μιλάµε για την
υπερθέρµανση µε συνέπεια τα ακραία καιρικά φαινόµενα, την
άνοδο της στάθµης των υδάτων -που µας απειλεί, αλλά το ξεχνάµε- τους κλιµατικούς µετανάστες που η µελέτη Stern για το
Ηνωµένο Βασίλειο τούς προέβλεπε µέχρι το 2070 σε κάτι δεκάδες εκατοµµύρια -επαναλαµβάνω ότι µιλάω για τους κλιµατικούς
µετανάστες- και µιλάµε για στόχους χρονικά προσδιορισµένους
κατά καιρούς, που η Ελλάδα, αλλά και ο πλανήτης και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησαν να ακολουθήσουν, αλλά οι προσπάθειες ανακόπτονταν από φαινόµενα γενικά και ειδικά.
Αναφέροµαι στην οικονοµική κρίση που χτύπησε τη χώρα µας
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και διήρκεσε πάρα πολλά χρόνια και διαρκεί ακόµα, που έκανε
να υποχωρούν οι προσπάθειές µας, να παραβλέπονται, να παραµερίζονται µέσα στην αγωνία της οικονοµικής επανόδου, αλλά
και φαινόµενα πλανητικά, όπως ο COVID-19 και ο πόλεµος τώρα
πια στην Ουκρανία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε τους στόχους για το 2050 µε ενδιάµεσους στόχους το 2030, το 2040 και πάµε να δούµε τώρα
την εθνική συµβολή, την ελληνική συµβολή.
Όταν ξεκινήσατε, κύριε Υπουργέ, ως Κυβέρνηση Μητσοτάκη
θέσατε ορισµένους ποσοτικούς χρονικούς στόχους πολύ βίαιους, εγκαταλείψατε, όπως και η προηγούµενη κυβέρνηση, τις
διαδικασίες έρευνας µε σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου και
οι µεταβατικές περίοδοι, όπου θα µπορούσε να αξιοποιηθεί το
φυσικό αέριο, όπως τις καθορίσατε, ήταν πάρα πολύ µικρές και
αναδιπλωθήκατε, φυσικά, µετά την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία.
Τώρα έρχονται νέα γενικά, αλλά και επιµέρους, χρονικά πλαίσια, νέοι στόχοι και συµφωνώ πως το παρόν σχέδιο νόµου δεν
έρχεται για να αντικαταστήσει τα περιβαλλοντικά νοµοθετικά κείµενα, τα χωροταξικά, τους νόµους για τις ανανεώσιµες πηγές και
την ηλεκτροκίνηση. Είναι κάτι διαφορετικό. Ήταν µια δική σας
παρέµβαση, µε την οποία συµφωνώ, γιατί πολλές φορές µέσα
στην Αίθουσα, αλλά και στην επιτροπή, ο διάλογος προσανατολιζόταν σε επιµέρους θέµατα, αλλά όχι στους κεντρικούς στόχους και στην απόπειρα να υλοποιηθούν που είναι το σχέδιο
νόµου που έχουµε µπροστά µας. Συµφωνώ σε αυτό.
Οι χρονικοί στόχοι µας βρίσκουν σύµφωνους. Δεν θα µπορούσε πολιτικό κόµµα σήµερα να πει ότι δεν συµφωνεί µε αυτούς
τους φιλόδοξους χρονικούς στόχους. Το ζητούµενο, όµως, είναι
να δούµε µε ειλικρίνεια, µε σαφήνεια και µε τη γνωστική επάρκεια της καθεµιάς και του καθενός, πώς αυτοί οι στόχοι µπορούν
να επιτευχθούν.
Εδώ, κύριε Σκρέκα, έχω να κάνω ορισµένες παρατηρήσεις. Η
πρώτη µου παρατήρηση σχετίζεται µε την εµπειρία µου, αλλά και
µε αυτά τα οποία µελετώ. Είµαι διστακτικός στη θέσπιση νέων
οργάνων, όσο φιλολαϊκά και αν ακούγονται. Σε µια χώρα που µαστίζεται από τη γραφειοκρατία της, η προσθήκη οργάνων δεν
είναι απάντηση στα προβλήµατα που έχουµε. Άρα εκφράζω τον
δισταγµό µου, χωρίς να προχωράω περισσότερο.
Εδώ, όµως, έχουµε δύο Υπουργεία, το δικό σας Υπουργείο
καθώς και το Υπουργείο Κλιµατικής Αλλαγής και Προστασίας του
Πολίτη, που επισηµαίνουν άνθρωποι πολύ πιο διεισδυτικοί από
εµένα στα θέµατα ότι καθόλου δεν αποκλείεται να ασκούνται παράλληλες αρµοδιότητες, παράλληλες δράσεις και ενίοτε αντίθετες. Με τα δεδοµένα του ελληνικού διοικητικού συστήµατος,
αυτό είναι µία καθόλου αυθαίρετη πρόβλεψη. Συνεπώς σε ό,τι
αφορά το πώς θα παρακολουθείται η επίτευξη αυτών των στόχων, εκφράζω την πολύ προβληµατική µου διάθεση απέναντι σε
αυτά τα οποία προτείνετε. Δεν ξέρω αν έχω δίκιο, εκ προοιµίου
δεν µπορώ να το πω. Ελπίζω να έχετε εσείς δίκιο και όχι εγώ ή
εµείς, αλλά ο τρόπος της παρατήρησης από τα όργανα που θεσπίζετε µου δηµιουργεί προβληµατισµό.
Τώρα, πώς θα εξασφαλιστεί η τήρηση αυτή πέραν των οργάνων; Πάµε τώρα στις δράσεις, στα αντικείµενα. Σωστά λέτε ότι
οι προϋπολογισµοί των εκποµπών του άνθρακα σχετίζονται µε
επτά κατά βάση τοµείς, δηλαδή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις µεταφορές, τη βιοµηχανία, τη γεωργία, τα κτήρια, τα
απόβλητα και τις χρήσεις γης. Σωστά. Ελάτε, όµως, τώρα να
δούµε τι λέτε, πέρα από την καταγραφή των τοµέων, από τη διοικητική µέθοδο. Λέτε για ένα εθνικό σχέδιο, έναν κεντρικό σχεδιασµό και τα περιφερειακά. Αυτά όµως είναι φράσεις. Είναι
διοικητικώς αυτονόητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λέτε, λοιπόν, µετά ότι σε αυτούς τους τοµείς, µε τα όργανα
που έχετε θεσπίσει θα παρατηρούµε πώς εξελίσσονται τα πράγµατα. Έχουµε, όµως, εµείς εδώ τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης
µια εµπειρία τριετίας από τις δραστηριότητες του Υπουργείου
σας στον τοµέα αυτόν.
Έχω ένα µόνο λεπτό και δεν µπορώ να πιάσω και τους επτά
τοµείς. Θα πιάσω έναν, για τον οποίο και τον Φεβρουάριο και τον
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Μάρτιο έφερα το Υπουργείο σας εδώ στη Βουλή µε επίκαιρες
ερωτήσεις.
Αναφέροµαι, αγαπητοί συνάδελφοι, στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που άκουσα το 2020 τον ίδιο τον Υπουργό
τότε, τον κ. Χατζηδάκη, να το ανακοινώνει, να το εκφωνεί.
Πιάνοντας συγκεκριµένα θέµατα αυτού του σχεδίου που σχετίζεται µε το συνολικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει το σχέδιο
νόµου σήµερα, καταλήγω σε κάποια συµπεράσµατα αριθµητικά
που µε οδηγούν να εκφράσω περαιτέρω δισταγµούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω ένα, µε ενάµισι λεπτό ακόµη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Βεβαίως, κύριε
Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Παραλάβατε σαράντα τέσσερις χωµατερές. Δεν χρειάζεται να πω πολλά λόγια γι’ αυτές. Έχω ρωτήσει δύο φορές –τη µία ήρθε ο κ. Αµυράς, τη δεύτερη ο κ.
Ταγαράς- πού βρισκόµαστε σήµερα. Μου λέει ο κ. Ταγαράς πριν
από λίγες εβδοµάδες ότι δεκαεννέα ακόµη χωµατερές είναι ενεργές και δεκαεπτά είναι ανενεργές, όµως δεν έχουν αποκατασταθεί οι χώροι. Στο σύνολο είναι τριάντα έξι από σαράντα τέσσερις.
Μέσα στα τρία χρόνια δεν το λες και «επιτυχία», όπως και να το
κάνεις. Αυτό είναι το πρώτο κρατούµενο.
Τα σύµµεικτα αστικά απόβλητα πώς τα αντιµετωπίζουν µε σύγχρονους όρους; Τα αντιµετωπίζουν µε την ενεργειακή αξιοποίηση. Εγώ το λέω «καύση», για να είµαστε συνεννοηµένοι. Είναι
27% η διαχείριση που κάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά µέσο
όρο, ενώ εµείς είµαστε στο 1,36%. Δεν το λες και «επιτυχία». Εγώ
θα το έλεγα «αποτυχία».
Το τρίτο –και τελειώνω µε αυτό- είναι τα δίκτυα. Το είπε και
δικός σας Βουλευτής προ ολίγου. Τον άκουσα. Είχατε και ενδιαφέροντα διάλογο µαζί του. Σας το είπε δικός σας Βουλευτής. Αν
δεν εξασφαλίσεις την αποθήκευση, τι σηµασία έχει και πόσο σοβαρό ρόλο µπορούν να παίξουν οι ανανεώσιµες πηγές και πόσο
µπορούν αυτές να αξιοποιηθούν σε κάτι που εµείς το λέµε και το
υποστηρίζουµε εδώ και χρόνια, δηλαδή την ατοµικότητα σε ό,τι
αφορά τη συγκεκριµένη διαχείριση; Δηλαδή, έκαστος στην οικία
του. Όλα αυτά χωρίς δίκτυα –σας τα λένε οι δικοί σας Βουλευτές- και χωρίς προγραµµατισµό εγκατάστασης δικτύων, γιατί τα
δίκτυα δεν επαρκούν και το ξέρετε καλύτερα από εµάς, δεν µπορεί να προχωρήσει τίποτα σχετικό µε τις ανανεώσιµες πηγές, είτε
αυτές αφορούν τη γεωργία είτε τη βιοµηχανία είτε τα νοικοκυριά.
Συνεπώς µένουµε στα θετικά της διακήρυξης των στόχων. Είµαστε πάρα πολύ προβληµατισµένοι αν τίποτα από αυτά θα
εφαρµοστεί, λαµβάνοντας και υπ’ όψιν µας τι έχει συµβεί ανά
τοµέα τα τελευταία τρία χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Λοβέρδο.
Ο κ. Χήτας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής
Λύσης, έχει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είµαι
σύντοµος.
Απλά θα πρέπει τουλάχιστον στην Αίθουσα αυτή να µην ακούγονται ανακρίβειες, έως και αστειότητες, γιατί ακούστηκαν απίστευτα πράγµατα. Δηλαδή, τι ακούστηκε σήµερα στην πάγια
θέση της Ελληνικής Λύσης εδώ και χρόνια και του Προέδρου µας
πάρα πολλά χρόνια πριν υπάρξει Ελληνική Λύση, να γίνονται εξορύξεις και να προχωρήσει η Ελλάδα τις εξορύξεις; Βγήκε, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία σήµερα µέσα από έναν Βουλευτή της και
είπε ότι αυτό που λέει η Ελληνική Λύση είναι ένα παραµύθι, διότι
ακόµη κι αν κάναµε εξορύξεις ως χώρα, η τιµή των καυσίµων θα
ήταν ίδια.
Κύριε Σκρέκα, εσείς συµφωνείτε µε αυτή την τοποθέτηση του
συναδέλφου σας της Νέας Δηµοκρατίας; Δεν ξέρω αν είστε ειδικός, Υπουργός Ενέργειας όµως είστε. Δηλαδή, θα κάνει η Ελλάδα εξορύξεις και η τιµή της βενζίνης θα είναι η ίδια!
Συµφωνείτε; Θα µας απαντήσετε µετά; Απαντήστε µας µετά, σας
παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, τι είπε συγκεκριµένος Βουλευτής της
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Νέας Δηµοκρατίας; Θα γίνει η Ελλάδα παραγωγός χώρα –αν
γίνει, γιατί σιγά µην πάει ο Μητσοτάκης και η Κυβέρνησή του σε
εξορύξεις- όπως είναι για παράδειγµα οι Ηνωµένες Πολιτείες και
η Ρωσία ή οι Χώρες του Κόλπου, οι οποίες παράγουν και κάνουν
εξορύξεις, η τιµή εκεί είναι τουλάχιστον 50% κάτω από την τιµή
τη δική µας και θα έχουµε εµείς την ίδια τιµή!
Θα µας απαντήσετε µετά, κύριε Υπουργέ; Ισχύει αυτό που είπε
συνάδελφος του κόµµατός σας ότι ακόµη και αν κάνουµε εξορύξεις, θα πληρώνουµε το ίδιο; Ξαναλέω ότι οι Χώρες του Κόλπου
έχουν τη µισή τιµή. Οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Ρωσία κάνουν εξορύξεις. Και αφού θα έχουµε την ίδια τιµή, προς τι η σπουδή του
και η ανησυχία του και η προτροπή του να κάνουµε εξορύξεις;
Άρα να µην κάνουµε εξορύξεις. Δεν χρειάζεται. Τόσα πληρώνουµε τώρα, τόσα θα πληρώνουµε και αν κάνουµε εξορύξεις.
Αυτά είναι τουλάχιστον αστειότητες. Η χώρα θα κάνει εξορύξεις, πρέπει να κάνει εξορύξεις για να έχει ενεργειακή αυτάρκεια
και να πληρώνει ο ελληνικός λαός πολύ λιγότερα χρήµατα, διότι
στις Χώρες του Κόλπου, στις Ηνωµένες Πολιτείες ή στη Ρωσία,
όπως σας είπα, είναι 50% κάτω η τιµή, ακόµη-ακόµη -γιατί ξέρω
τι θα µου απαντήσετε- που οι ιδιωτικές εταιρείες εµπορεύονται
το 70% των εξορύξεων.
Για την Ελλάδα, λοιπόν, το 30% που υπολείπεται, υπολογίζεται
σε 3,2 τρισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα και αρκεί για να καλύψουµε στο 100% τις ενεργειακές µας ανάγκες αλλά και να κάνουµε και εξαγωγή για τα επόµενα πενήντα χρόνια. Δεν θα λέτε
παραµύθια στον κόσµο. Άκου λέει αν κάνουµε εξορύξεις θα είναι
ίδια η τιµή! Ο Χριστός και η Παναγία! Επίσης, δεν υπολογίζουµε
σε αυτό και τα εκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου που έχουν ήδη
πιστοποιηθεί, κύριε Σκρέκα, στον Πατραϊκό Κόλπο, στο Ιόνιο,
στην Ήπειρο.
Η Ελλάδα έχει τα ακριβότερα καύσιµα. Καλά είναι αυτά που
φέρνετε εδώ, τα πράσινα, αν και η δική µας επιβάρυνση στο περιβάλλον παγκοσµίως είναι στο 0,2. Πώς γίνεται, όµως, να ξεκινούν τα πράσινα πάντα από εµάς; Η Ελλαδίτσα η φουκαριάρα,
όπου πεινάει κοσµάκης, 0,2 επιβαρύνει, αλλά κλείνει πρώτη τους
λιγνίτες! Πώς γίνεται αυτό; Έχουµε το ακριβότερο καύσιµο αυτή
τη στιγµή σε όλη την Ευρώπη: µέσο όρο 2,41. Μας περνάνε µόνο
η Δανία και η Φινλανδία. Αυτά θέλει να ακούσει ο κόσµος, να µας
εξηγήσετε πώς γίνονται αυτά τα µαγικά.
Πώς γίνεται το µαγικό η Κύπρος, η αδερφή µας η Κύπρος, να
παίρνει από τα δικά µας διυλιστήρια και να είναι 60 λεπτά πιο
φθηνή η βενζίνη. Απαντήστε µας. Ξέρουµε πώς γίνεται. Γιατί γίνεται πείτε µας. Μη µας πείτε γιατί έχουν χαµηλότερους φόρους.
Χαµηλώστε τους φόρους και εσείς. Δεν θέλετε τον ειδικό φόρο
κατανάλωσης; Άλλα µαγικά ο κ. Σκυλακάκης! Κύριε Σκρέκα,
πραγµατικά συνεννοείστε στα Υπουργικά Συµβούλια µεταξύ σας
οι Υπουργοί; Ξέρετε τι λέτε; Τι είπε ο κ. Σκυλακάκης, κύριε
Σκρέκα; Ότι µειώθηκε η κατανάλωση βενζίνης, αφού έχει πάει
στα 2,5 ευρώ το λίτρο -ο φουκαράς δεν µπορεί να βάλει βενζίνη,
βάζει 5 ευρώ, 3 ευρώ 10 ευρώ, έτσι για να κάνει τη δουλειά του, άρα µειώθηκε και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που εισπράττει
το κράτος, που είναι 0,70, αλλά αυξήθηκε η τιµή, άρα αυξάνεται
και ο ΦΠΑ και έτσι αντισταθµίστηκαν τα έσοδα του κράτους.
Τι να πω, ρε παιδιά; Συγγνώµη, αν µειώνατε τον ΦΠΑ, κύριε
Σκρέκα, και η βενζίνη από 2,40, 2,50 πήγαινε στο 2, στο 1,95, θα
αυξανόταν φυσικά η κατανάλωση και φυσικά θα αυξανόταν και
ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, το 0,70 ανά λίτρο, που εισπράττει
το κράτος. Απίστευτα πράγµατα!
Μειώθηκε, λέει, ο Σκυλακάκης η κατανάλωση της βενζίνης. Φυσικά και µειώθηκε, αφού δεν µπορεί να βάλει βενζίνη ο κόσµος!
Μειώστε τον ΦΠΑ. Δεν έχει αυτό δηµοσιονοµικό κόστος. Δεν καταλαβαίνετε τίποτα! Πραγµατικά δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Τίποτα απολύτως!
Κύριε Σκρέκα, θα ήθελα να µας απαντήσετε γιατί είναι πάρα
πολλά τα δηµοσιεύµατα που αναφέρονται σε εµπλοκή της Κυβέρνησης στη ΡΑΕ, η οποία κατά τα άλλα είναι Ανεξάρτητη Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας. Απέστειλε επιστολή για τα υπερκέρδη και λέει να
γίνει ο έλεγχος για τα υπερκέρδη επί των συνολικών οικονοµικών
αποτελεσµάτων, τα οποία φυσικά ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί
είστε και επιχειρηµατίας, ότι οι επιχειρήσεις τα µαγειρεύουν όπως
αυτές θέλουν και βγάζουν το αποτέλεσµα που θέλουν και σου
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λένε «αυτά έβγαλα µόνο, γι’ αυτά θα µε φορολογήσεις».
Εδώ θέλουµε µία απάντηση γιατί δεν µπορεί να βγαίνει η Κοµισιόν και να λέει ότι υπολογίζουµε τα υπερκέρδη των εταιρειών
στα 200 δισεκατοµµύρια και η Ελλάδα, οι τέσσερις εταιρείες που
αισχροκερδούν και γδέρνουν τον κόσµο να είναι στα 500, 560
εκατοµµύρια µόνο. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Να απαντήστε στον
κόσµο σήµερα.
Λέτε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εδώ δεν έχουµε φαΐ να
φάµε, ραπανάκια για την όρεξη, κύριε Σκρέκα! Μιλάµε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ηλεκτρικά ταξί, όταν ο άλλος δεν έχει αυτοκίνητο να µπορεί να κυκλοφορήσει µε αυτά που υπάρχουν
τώρα. Πείτε µας λίγο γιατί περνάει το 100% των ενεργειακών
αναγκών µας, από το ληστρικό χρηµατιστήριο ενέργειας, τι θα
κάνετε γι’ αυτό, όταν σε άλλες χώρες είναι κάτω από το 40%.
Στις άλλες χώρες είναι κάτω από το 40% το ποσοστό που περνάει από το Χρηµατιστήριο Ενέργειας. Στην Ελλαδίτσα µας το
100%. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβληµα. Τι θα κάνουµε µε αυτό;
Γιατί η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας -χρυσοπληρώνονται όλοι εκεί
πέρα, στις τριάντα πέντε, τριάντα επτά ανεξάρτητες αρχές- δεν
αντέδρασε από πέρυσι, αφού µιλάµε για υπερκέρδη, και περίµενε τα κόµµατα εδώ µέσα να τη στριµώξουν στη γωνία, να τη
φωνάξουν στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας για να διενεργήσει τον έλεγχο αυτόν και να φορολογηθούν τα υπερκέρδη; Τι
έκανε η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας;
Πείτε στον κόσµο ότι τα χρήµατα µε τα οποία ενισχύετε τους
λογαριασµούς της ΔΕΗ τώρα, γιατί το κάνετε λάθος και αυτό
πάλι, θα τα δώσουµε πίσω γιατί δηµιουργείται έλλειµµα αυτή τη
στιγµή. Και πάλι εµείς θα τα πληρώσουµε, πάλι ο ελληνικός λαός
θα τα πληρώσει.
Και γιατί κλείνουµε τους «ρηµαδολιγνίτες»; Γιατί; Θα σώσουµε
τον πλανήτη εµείς, η Ελλάδα; Αντί να βρούµε τον τρόπο -που
υπάρχει τρόπος, υπάρχει η πρόταση της αυστραλιανής εταιρείας- να µειώσουµε τους ρύπους και να εκµεταλλευτούµε πραγµατικά τα αποθέµατά µας σε λιγνίτη, εµείς κλείνουµε τους
λιγνίτες. Η Πολωνία τους κλείνει το 2049. Γιατί τώρα; Πείτε µας
γιατί να πάµε τώρα στο LNG, το οποίο θα είναι τρεις φορές τουλάχιστον πιο ακριβό; Επίσης, απαντήστε µας, αν έχετε την καλοσύνη, για το έλλειµµα ενεργειακού ισοζυγίου. Αν είχαµε λιγνίτες,
δεν θα είχαµε αυτό το σοβαρό πρόβληµα.
Ποιο είναι αυτό; Το έλλειµµα ενεργειακού ισοζυγίου κινείται
πλέον µε ρυθµό 1,2 δισεκατοµµύρια τον µήνα. Δηλαδή θέλουµε
ενέργεια 1,2 δισεκατοµµυρίων τον µήνα, όταν ολόκληρο το 2021
ήταν στα 5,8 δισεκατοµµύρια, δηλαδή το έχουµε πάει στα 15 δισεκατοµµύρια, τρεις φορές πάνω. Αυτά είναι τα προβλήµατα.
Αφήστε τα «φουρφούρια», τα ηλεκτρικά ταξί και τα παραµύθια
της Χαλιµάς και δείτε σήµερα τι κάνουµε, απόψε πώς «τη βγάζουµε», που λέει και ο λαός.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εγώ θα έλεγα,
επειδή θα υπάρξουν και άλλες παρεµβάσεις, να τα µαζέψετε όλα
και να απαντήσετε στο τέλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Επειδή είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εντάξει, αλλά είθισται…
Έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Πολύ σύντοµα, κύριε Πρόεδρε, για να βάλουµε τα
πράγµατα στη θέση τους.
Κύριε συνάδελφε, άκουσα αυτά που είπατε. Σχολιάσατε ειρωνικά την προσπάθεια να αυξήσουµε τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης και να µπορέσει ένα νοικοκυριό να πάρει ένα ηλεκτρικό
αυτοκίνητο. Ξέρετε ποιο είναι το κόστος µεταφοράς, το κόστος
καυσίµου για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε σχέση µε ένα συµβατικό; Σήµερα που µιλάµε για κάθε εκατό χιλιόµετρα µε ένα συµ-
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βατικό αυτοκίνητο που χρησιµοποιεί βενζίνη χρειάζεται ο ιδιοκτήτης, ο οδηγός να πληρώσει 15,8 ευρώ, µε πετρέλαιο χρειάζεται 13 ευρώ µε το σηµερινό κόστος που είναι 20% µε 30%
αυξηµένο σε σχέση µε πριν. Εγώ σας λέω 10 ευρώ. Με τις σηµερινές τιµές ηλεκτρικής ενέργειας χρειάζεται µόλις 2,9 ευρώ ανά
εκατό χιλιόµετρα το ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Πόσο κάνει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Και ερχόµαστε εµείς και για να είναι η τιµή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου στο ίδιο επίπεδο µε το συµβατικό, επιδοτούµε µε 9.000 ευρώ κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ώστε η τιµή του
τελικά να είναι η ίδια µε του αντίστοιχου συµβατικού και άµα είναι
νέος είναι συν 1.000 ευρώ, αν πρόκειται για πολύτεκνη οικογένεια 1.000 επιπλέον για κάθε τέκνο της οικογένειας πάνω από τα
δύο τέκνα. Άρα εµείς το έχουµε υπολογίσει και το έχουµε σχεδιάσει για να στηρίξουµε ιδίως αυτούς που έχουν µεγαλύτερη
ανάγκη, γιατί αυτοί που έχουν πολλά λεφτά, κύριε συνάδελφε,
µπορούν να έχουν τα µεγάλα αυτοκίνητα µε τους πολύ µεγάλους
ενεργοβόρους κινητήρες και να ξοδεύουν και 20 και 30 και 40
ευρώ στα εκατό χιλιόµετρα αγοράζοντας ακριβή βενζίνη, αλλά
οι φτωχοί, οι µεροκαµατιάρηδες είναι εκείνοι οι οποίοι χρησιµοποιούν το αυτοκίνητο για να πάνε στη δουλειά τους, να µπορέσουν να µειώσουν το κόστος µεταφοράς.
Και όχι µόνο αυτό. Σας είπα και το εξής: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιµάζεται να φέρει φόρο άνθρακα και στις µεταφορές.
Αυτό θα επιβαρύνει τις µεταφορές, όταν αυτές εκπέµπουν διοξείδιο του άνθρακα. Εµείς ερχόµαστε εδώ και πολύ πριν γίνει
αυτό από την Ευρώπη βάζουµε τους κανόνες και χρησιµοποιούµε και τα απαραίτητα χρηµατοδοτικά εργαλεία, πολλά από τα
οποία είναι από τα ευρωπαϊκά ταµεία συνοχής, είναι χρήµατα δηλαδή Ευρωπαίων φορολογουµένων, για να µπορέσουµε να στηρίξουµε την ελληνική κοινωνία. Εσείς δεν θέλετε. Εσείς θέλετε
να αφήσουµε να χρησιµοποιούν τα ακριβά ενεργοβόρα συµβατικά αυτοκίνητα.
Και για το ταξί το ίδιο πράγµα ισχύει. Για κάθε ταξί 22,5 χιλιάδες ευρώ. Επιδοτούµε την αγορά κάθε αυτοκινήτου ταξί από τον
επαγγελµατία µε 22,5 χιλιάδες ευρώ. Πού έχει ξαναγίνει αυτό;
Γιατί; Για να µπορέσει να το αποκτήσει κάποιος ο όποιος δεν έχει
τη δυνατότητα και να έχει χαµηλότερο κόστος λειτουργίας, χαµηλότερο κόστος υπηρεσίας, καθώς θα έχει χαµηλότερο κόστος
καυσίµου µε την ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση µε τα συµβατικά
και βέβαια θα παρέχει πολύ καλύτερες υπηρεσίες. Και βεβαίως
ο τουρίστας τι προτιµάει;
Προτιµά να µπει φυσικά σε ένα καινούργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Ένα µεγάλο ποσοστό των νέων αυτοκινήτων, το 50-60%, στις
σκανδιναβικές χώρες είναι 100% ηλεκτρικά ή plug-in υβριδικά.
Αυτοί, λοιπόν, όταν έρχονται εδώ θέλουν να βλέπουν µια κοινωνία που σέβεται το περιβάλλον και εµείς ερχόµαστε και βοηθάµε
όλους τους πολίτες να µπορέσουν να ενσωµατωθούν και να κάνουν πράξη στην καθηµερινότητά τους αυτό που λέµε πράσινη
µετάβαση, γιατί τελικά έχει χαµηλότερο κόστος στην τσέπη τους
-που είναι το βασικό- και βέβαια το ακόµα πιο βασικό, γιατί προστατεύουµε το περιβάλλον. Αυτό κάνουµε εµείς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ
για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ακούστε, είπατε
κάτι, έδωσε διευκρινίσεις κ.λπ.. Εντάξει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε,
για την κατανόηση.
Κύριε Σκρέκα, κατ’ αρχάς σήµερα µας είπατε ότι τελικά υπάρχουν εκατοµµύρια αυτοκίνητα και ο κοσµάκης, όπως είπατε, πάει
στη δουλειά του. Άρα δεν έχουν αυτοκίνητο µόνο οι πλούσιοι,
όπως είπε ο κ. Σκυλακάκης. Πάµε παρακάτω, γιατί αυτό µας είχατε πει, ότι αυτοκίνητα έχουν οι πλούσιοι µόνο και θα ήταν άδικο
το µέτρο να µειώναµε τον ΦΠΑ.
Πάµε παρακάτω. Ωραία µας τα είπατε. Είπατε τι κόστος µετακίνησης έχει κάποιος µε βενζίνη και µε πετρέλαιο. Εννοείται! Με
2,5 και 3 ευρώ τη βενζίνη που το έχετε πάει εξαιτίας σας, αυτό
είναι το κόστος!
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία, έδωσε τις
απαντήσεις ο κύριος Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Πάµε παρακάτω.
Δεν υπολογίσατε σε αυτά που είπατε την παραγωγή ρεύµατος
που παίρνει το αυτοκίνητο. Δεν θα παράγει ρεύµα το αυτοκίνητο;
Συγγνώµη, δεν υπολογίζετε την µπαταρία που χρειάζεται κάθε
επτά χρόνια αλλαγή; Ξέρετε τι κόστος έχει η µπαταρία του ηλεκτρικού αυτοκινήτου; Λέτε για επιδοτήσεις. Θα επιδοτήσετε τα
ταξί, τα αυτοκίνητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Χήτα, τα είπατε αυτά. Μην τα ξαναλέτε συνέχεια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Λοιπόν, κύριε Σκρέκα, µε δανεικά
δεν γίνεται, γιατί αυτές οι επιδοτήσεις είναι δανεικά. Θα τα πληρώσουµε πάλι πίσω. Και κάθε επτά χρόνια χρειάζεται µπαταρία,
κόστους 8.000-10.000 ευρώ. Τα λέτε αυτά; Γιατί δεν τα λέτε
αυτά; Πείτε τα στον κόσµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν έχουν ανάγκη
οι Βουλευτές της επανάληψης για να εµπεδώσουν κάτι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι, γιατί µένουν οι εντυπώσεις.
Γιατί τον λυπήθηκα κιόλας τον Υπουργό, έτσι όπως τα είπε. Σκέφτεται τον λαό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν γίνεται αυτό
τώρα. Πείτε για να συνεχίσουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Πρώτον, µε το κόστος της αντικατάστασης της µπαταρίας το κόστος συντήρησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι
το ένα τρίτο µε το κόστος συντήρησης ενός συµβατικού, για να
τελειώσει αυτή ιστορία, υπάρχουν µελέτες που το αποδεικνύουν.
Δεύτερον, εµείς λέµε ότι ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατ’ αρχάς
πρέπει να πάρουν εκείνοι οι οποίοι πραγµατικά δυσκολεύονται
να µετακινηθούν, λόγω των ακριβών τιµών αυτή τη στιγµή που
έχουµε σε καύσιµα, όχι µόνο τώρα, και πριν δυσκολεύονταν. Δεν
είναι µόνο η αύξηση του 30%. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Άρα αυτή τη στιγµή εµείς χρησιµοποιούµε χρήµατα, όχι δανεικά. Τα 22.500 ευρώ για τα ταξί είναι χρήµατα από το Ταµείο
Ανάκαµψης, είναι χρήµατα από τα ευρωπαϊκά ταµεία, δεν είναι
δανεικά.
Και να απαντήσω και σε κάτι άλλο που δεν απάντησα σε ό,τι
αφορά την επιστολή προς τη ΡΑΕ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της. Φυσικά και είναι ανεξάρτητη, έχει επιστηµονική γνώση, την απαραίτητη τεχνογνωσία για
να µπορέσει να βοηθήσει και να υποστηρίξει το έργο της Κυβέρνησης.
Εµείς εδώ σήµερα, κύριε συνάδελφε, έχουµε φέρει µια τροπολογία για να φορολογήσουµε τα υπερκέρδη µε 90%, όταν η
Ιταλία τα φορολογεί µε 25%. Θα την ψηφίσετε ή όχι; Σε αυτό να
απαντήσετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αντιλαµβάνοµαι
τη σπουδαιότητα του νοµοσχεδίου και τις απορίες οι οποίες
υπάρχουν, αλλά θα ήθελα να είµαστε περιορισµένοι στον χρόνο.
Βέβαια υπήρχε µια ανοχή τώρα, γιατί είµαστε στο τέλος και προβλέπουµε να τελειώσουµε γρηγορότερα από ό,τι πρέπει, αλλά,
σας παρακαλώ πολύ, οι παρεµβάσεις να είναι σύντοµες.
Τον λόγο έχει η κ. Δούνια Παναγιώτα από τη Νέα Δηµοκρατία.
Έγινε µια αλλαγή µε τον κ. Χρυσοµάλλη και την κ. Δούνια. Και
αµέσως µετά την κ. Δούνια, τον λόγο θα πάρει ο κ. Γεώργιος Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) ΔΟΥΝΙΑ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία
χρόνια έχουµε διαπιστώσει όλοι µας τη µεγάλη κλιµατική αλλαγή
που έχει επέλθει. Η µεγάλη αύξηση της θερµοκρασίας σε εποχές
που παραδοσιακά δεν είχαµε τόση ζέστη, ο παρατεταµένος καύσωνας το καλοκαίρι και η συχνότερη εµφάνιση έντονων καιρικών
φαινοµένων, καταιγίδων και πληµµυρών, αποτελούν πλέον καθηµερινότητα. Οι δε εποχές του χρόνου φαίνεται πως δυστυχώς
έχουν γίνει από τέσσερις δύο, µε τις ενδιάµεσες εποχές, την
άνοιξη και το φθινόπωρο, να έχουν απλά εξαφανιστεί.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι µεταβολές αυτές, πέρα από τα σηµαντικά προβλήµατα που
φέρνουν στην ασφάλεια, την υγεία και την περιουσία των πολιτών, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τις καταστροφικές πυρκαγιές του περσινού καλοκαιριού, αναµένεται να επιφέρουν
σοβαρές επιπτώσεις στην ακεραιότητα των οικοσυστηµάτων,
τους υδατικούς πόρους, τη δηµόσια υγεία, την προσφορά τροφής, τη βιοµηχανία, τις γεωργικές καλλιέργειες, όπως και τις µεταφορές και τις υποδοµές.
Η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής απαιτεί λήψη µέτρων
περιορισµού των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και προσαρµογής όλων µας σε παγκόσµιο, αλλά και περιφερειακό επίπεδο.
Όπως είναι γνωστό, σε εθνικό επίπεδο η αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος αποτελεί µία από τις θεµελιώδεις προτεραιότητες της Κυβέρνησης, την οποία έρχεται να υλοποιήσει το
παρόν νοµοσχέδιο, που χαράσσει την εθνική µας στρατηγική,
λαµβάνοντας βέβαια υπ’ όψιν την ενωσιακή στρατηγική για την
προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.
Πρόκειται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τον πρώτο κλιµατικό νόµο στη χώρα µας που θεσπίζει το πλαίσιο για τον σταδιακό
µετριασµό των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, την επίτευξη των εθνικών κλιµατικών στόχων για το 2030 και αποσκοπεί στην κλιµατική
ουδετερότητα έως το 2050.
Η θέσπιση ενός τέτοιου νοµικού πλαισίου, πέρα από το ότι θα
αναβαθµίσει σηµαντικά την κλιµατική διακυβέρνηση της χώρας,
αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της
Συµφωνίας των Παρισίων και τον µετασχηµατισµό της οικονοµίας.
Ο εθνικός µας κλιµατικός νόµος αναµένεται να συµβάλει στη
δηµιουργία σηµαντικών ευκαιριών ανάπτυξης, όπως και στον περιορισµό της εξάρτησης της χώρας από την εισαγωγή ορυκτών
καυσίµων, αλλά και στην προσέλκυση επενδύσεων στους τοµείς
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, της ηλεκτροκίνησης, της
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και του «πράσινου»
υδρογόνου, τοµείς που τα επόµενα χρόνια θα είναι καθοριστικοί
για την ενίσχυση της ενεργειακής ανταγωνιστικότητας της
χώρας µας, αλλά και γενικότερα της Ευρώπης.
Πώς θα τα καταφέρουµε όλα αυτά; Ακολουθώντας πιστά τον
εθνικό οδικό µας χάρτη που περιλαµβάνει µια σειρά από µέτρα,
ανάµεσα στα οποία περιλαµβάνονται η διακοπή λειτουργίας
όλων των λιγνιτικών µονάδων το αργότερο ως το τέλος του 2028,
µε απαραίτητη προϋπόθεση ασφαλώς τη διασφάλιση της επάρκειας ισχύος και την ασφάλεια εφοδιασµού, η ουσιαστική ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης.
Έτσι, από το 2024 το ένα τέταρτο των εταιρικών αυτοκινήτων
ιδιωτικής χρήσης που ταξινοµούνται θα πρέπει να είναι αµιγώς
ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήµατα εξωτερικής φόρτισης,
ρύπων έως πενήντα γραµµάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόµετρο.
Επίσης από το 2026 όλα τα νέα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτροκίνητα, όπως άλλωστε θα είναι και
το ένα τρίτο των ενοικιαζόµενων οχηµάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Παράλληλα, το 2030 θα απαγορεύεται πλέον η ταξινόµηση
νέων οχηµάτων µε κινητήρες εσωτερικής καύσης, υπό την αίρεση πάντα της υφιστάµενης ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.
Τέλος, απλοποιείται η διαδικασία εγκατάστασης φορτιστών
που αποτελεί ένα σηµαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την
αγορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.
Ένα άλλο σηµαντικό µέτρο που λαµβάνουµε είναι η µείωση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στα κτήρια, αλλά και τις επιχειρήσεις. Στο υπό εξέταση νοµοσχέδιο βρίσκουµε πολλές σχετικές
διατάξεις.
Μεταξύ άλλων, από το 2025 απαγορεύεται η πώληση και η εγκατάσταση καυστήρα πετρελαίου θέρµανσης, ενώ από το 2030
γίνεται υποχρεωτική η χρήση πετρελαίου θέρµανσης, το οποίο
θα πρέπει να είναι αναµεµειγµένο µε βιοκαύσιµα σε ποσοστό
ύψους 30%.
Μάλιστα στα κτήρια άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών µέτρων για τα οποία υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου του 2023
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οικοδοµικές άδειες ανέγερσης ή κάποια προσθήκη σε υφιστάµενα κτήρια, εξαιρουµένων των τουριστικών καταλυµάτων και
των ναών, καθίσταται υποχρεωτική η τοποθέτηση συστηµάτων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή θερµικά
ηλιακά συστήµατα σε ποσοστό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο
30% της κάλυψης.
Επιπλέον, από το 2023 επιχειρήσεις που ανήκουν σε συγκεκριµένες κατηγορίες θα πρέπει να υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά µε το ανθρακικό τους αποτύπωµα για το προηγούµενο έτος.
Σκοπός δεν είναι άλλος από τη θέσπιση ποσοτικών στόχων µείωσης. Η υποβολή της έκθεσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως
τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση µάλιστα µη υποβολής της έκθεσης αυτής, προβλέπεται πρόστιµο.
Ιδιαίτερα χρήσιµα ακόµη είναι τα µέτρα µείωσης των εκποµπών στα νησιά. Στόχος είναι να µειωθούν οι εκποµπές αερίων του
θερµοκηπίου κατά 80% σε σχέση µε το 2019.
Τέλος, πολύ σηµαντική είναι και η πρόβλεψη εκπόνησης από
τους δήµους από το 2024 δηµοτικών σχεδίων µείωσης εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα µε απώτερο στόχο φυσικά τη µείωσή
τους, µείωση που θα πρέπει να αγγίζει τουλάχιστον το 10% για
το 2025 και το 30% για το 2030, έχοντας βεβαίως ως χρονικό σηµείο σύγκρισης το 2019.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώµατος είναι ένα µεγάλο στοίχηµα που µας αφορά
όλους. Ο σεβασµός στο περιβάλλον είναι εξάλλου πρωτίστως
σεβασµός προς τον ίδιο µας τον εαυτό. Γι’ αυτό άλλωστε και στο
εξεταζόµενο νοµοσχέδιο σηµαίνοντα ρόλο διαδραµατίζει η συµµετοχή του κοινού, των πολιτών, των φορέων και των επιχειρήσεων µε την εισαγωγή ενός συστήµατος σύγχρονης
διακυβέρνησης.
Το Εθνικό Παρατηρητήριο που συστήνεται από το Υπουργείο
Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα αποτελέσει ένα
ανοικτό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και ενηµέρωσης, µε
σκοπό την υποστήριξη της εθνικής κλιµατικής πολιτικής.
Μόνο η µεγαλύτερη δυνατή εξοικονόµηση ενέργειας, η καθιέρωση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η σταδιακή εξάλειψη
όλων των ορυκτών καυσίµων και η προώθηση της ηλεκτροκίνησης µπορεί να µας βοηθήσουν να βελτιώσουµε σιγά σιγά το
κλίµα µας και να χαράξουµε µε επιτυχία τη διαδροµή µας προς
την κλιµατική ουδετερότητα.
Ας κάνουµε όλοι µαζί µια προσπάθεια, ώστε η κλιµατική µας
στρατηγική να πετύχει. Το οφείλουµε σε εµάς, αλλά κυρίως στα
παιδιά µας και εν γένει στις επόµενες γενιές.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κυρία Δούνια, ειδικά για την τήρηση του χρόνου.
Καλείται στο Βήµα τώρα ο Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχαήλ Κατρίνης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ (Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι υποχρεωµένος να ξεκινήσω την οµιλία µου εκφράζοντας την ανησυχία για το κλίµα έντασης που εδώ και δύο µέρες δηµιουργεί η Τουρκία σε ρηµατικό
επίπεδο, µε την έκδοση παράνοµης NAVTEX και µε την έξοδο
ερευνητικού σκάφους στο Αιγαίο, µε σαφή στόχο την παραβίαση
αλλά και αµφισβήτηση των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων.
Η Τουρκία προκαλεί ένταση, έκλεισε τους διαύλους επικοινωνίας και είναι φανερό ότι θα επιδιώξει ντε φάκτο τη δηµιουργία
τετελεσµένων, που θα αµφισβητήσουν τα ελληνικά κυριαρχικά
δικαιώµατα, αφού σταθερή επιδίωξή της είναι να θέσει το Αιγαίο
εκτός κανόνων και δικαιοδοσίας του διεθνούς δικαίου. Και σε
αυτή τη συγκυρία απαιτείται εθνική ενότητα, απαιτείται επίσης
και υψηλή αίσθηση ευθύνης. Διότι η εξωτερική πολιτική δεν έχει
στατικό χαρακτήρα και προφανέστατα δεν προσφέρεται για επικοινωνιακή διαχείριση και θριαµβολογίες, ιδιαίτερα στη χώρα
µας που αντιµετωπίζει έναν γείτονα µε σαφή αναθεωρητική
ατζέντα και χαρακτηρίζεται από εντεινόµενη επιθετικότητα.
Σωστά ο Υπουργός Εξωτερικών λέει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει
και δεν θα οξύνει την κατάσταση. Να µου επιτρέψετε όµως να
σας πω, ότι δεν συνιστά όξυνση της κατάστασης η διεθνοποίηση
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του προβλήµατος και η ενηµέρωση και των διεθνών οργανισµών
και της διεθνούς κοινότητας, για την επιθετικότητα και την αµφισβήτηση των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων από την πλευρά της
Τουρκίας.
Και ορθά έπραξε ο Πρωθυπουργός, έστω και µε αυτή τη µικρή
καθυστέρηση, ενηµερώνοντας τον ΟΗΕ. Το ίδιο θα πρέπει να
κάνει σε όλους τους υπερεθνικούς οργανισµούς και στη διεθνή
κοινότητα. Διότι η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι οι επιθετικές
ενέργειες δεν θα µείνουν αναπάντητες και η Ελλάδα σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να ζητήσει την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρώσεων
ανάλογων µε αυτές που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία.
Διότι πλέον είναι προφανές και πρέπει να γίνει σαφές προς
όλους, ότι η επιθετικότητα της Τουρκίας εκφεύγει του δυτικού
συστήµατος ασφαλείας, υπονοµεύει τη νοτιοανατολική πτέρυγα
του ΝΑΤΟ, κινείται εδώ και πάρα πολύ καιρό σε έναν δικό της
αυτόνοµο ρόλο και ότι όλα αυτά δεν µπορούν να συνεχίσουν να
γίνονται χωρίς συνέπειες. Και πολύ περισσότερο -και το λέω σχολιάζοντας και την ανακοίνωση του State Department- δεν µπορεί
να δεχόµαστε να εξισώνονται τα θύµατα µε τους θύτες.
Το ΠΑΣΟΚ αυτήν τη στιγµή προτάσσει το µήνυµα της εθνικής
ενότητας και της εθνικής συνεννόησης, ένα µήνυµα που απευθύνεται όχι µόνο στον ελληνικό λαό, αλλά και στην Κυβέρνηση
και στα κόµµατα.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα της σηµερινής συζήτησης. Ακόµα και
σε µια θεσµική παρέµβαση που µπορούσε να αποτελέσει πεδίο
ευρείας συναίνεσης, όπως είναι ο κλιµατικός νόµος, η Κυβέρνηση και εδώ περνάει κάτω από τον πήχη. Διότι πολύ απλά αρκείται, όπως συνηθίζει, να κάνει διαχείριση και επικοινωνία. Διότι
η έλλειψη πολιτικής έχει αντικατασταθεί από την επικοινωνία.
Η ανάγκη διαµόρφωσης και εφαρµογής ενός ολοκληρωµένου
κλιµατικού νόµου για εµάς στο ΠΑΣΟΚ συνδέεται µε την αντιµετώπιση των συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής από τη µια και την
ενεργειακή µετάβαση, που θα γίνει προς όφελος της κοινωνίας,
αλλά και µε την αποδοχή της κοινωνίας από την άλλη. Ο κλιµατικός νόµος λοιπόν πρέπει να περιλαµβάνει και να υλοποιεί τέτοιες
στοχευµένες πολιτικές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πράσινη ανάπτυξη όπως θυµάστε µπήκε στον δηµόσιο διάλογο από το ΠΑΣΟΚ. Τότε κάποιοι
µας λοιδορούσαν µε ευφυολογήµατα για πράσινα άλογα. Τώρα
οι ίδιοι είναι αυτοί που µιλάνε για πράσινη ανάπτυξη, για πράσινη
οικονοµία, για πράσινη ενέργεια.
Τελικά το πράσινο απ’ ό,τι φαίνεται, µε ό,τι εκφράζει και αντιπροσωπεύει, θα σας κυνηγάει και θα σας κυνηγάει σε όλα τα επίπεδα.
Η διαµόρφωση και οριοθέτηση των στόχων του κλιµατικού
νόµου θα έπρεπε να αποτελούν προϊόν ευρύτατης κοινωνικής
συµφωνίας, όπως προϊόν ευρύτατης κοινωνικής συµφωνίας θα
έπρεπε να είναι και οι πολιτικές που οδηγούν στην υλοποίηση και
επίτευξη αυτών των στόχων. Η κοινωνική συµφωνία βέβαια προϋποθέτει τη συµµετοχή των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων, που
θα κληθούν να ζήσουν κάτω από τις νέες κλιµατολογικές συνθήκες.
Η Κυβέρνηση όµως αποφεύγει εµφανέστατα τη συµµετοχή
των πολιτών. Προτιµά να διαβουλεύεται µε ελάχιστους, προτιµά
να συζητά µόνο µε µια ολιγαρχία. Ένας κλιµατικός νόµος, που
όπως είπα είναι αναγκαίος, πρέπει να περιέχει στόχους για την
επίτευξη της κλιµατικής ουδετερότητας.
Το ερώτηµα είναι ποιες είναι οι πολιτικές που οδηγούν σε αυτούς τους στόχους. Ένα ερώτηµα στο οποίο η Κυβέρνηση δεν
έχει πειστική απάντηση.
Ένα δεύτερο ερώτηµα είναι αν δίπλα σε κάθε στόχο υπάρχουν
και τα χρηµατοδοτικά εργαλεία, οι αναγκαίοι πόροι που θα χρηµατοδοτήσουν τις πολιτικές για την επίτευξη των στόχων που εµπεριέχει ο κλιµατικός νόµος. Αλλά δυστυχώς ούτε αυτό υπάρχει,
ούτε αυτό έχει προβλεφθεί.
Οι στόχοι για κλιµατική ουδετερότητα, οι στόχοι για µείωση
του ενεργειακού κόστους και ισχυροποίηση του περιβαλλοντικού
αποτυπώµατος συνδέονται και µε τη δηµιουργία ενός νέου βιώσιµου παραγωγικού προτύπου, ενός προτύπου µε ελληνική ταυτότητα, που δεν θα βασίζεται µόνο στις εισαγωγές αγαθών και
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υλικών. Και σε αυτό το ζήτηµα δυστυχώς η Κυβέρνηση και πάλι
περνάει κάτω από τον πήχη. Διότι η Κυβέρνηση γενικώς κάνει εκπτώσεις, όχι δυστυχώς εκπτώσεις στο κόστος που καλούνται να
πληρώσουν οι πολίτες, αλλά στις αναγκαίες αποφάσεις και πολιτικές που πρέπει να υλοποιηθούν.
Σε όλη την Ευρώπη ο βασικός στρατηγικός στόχος είναι η απεξάρτηση από το φυσικό αέριο. Στην Ελλάδα, η Κυβέρνηση µέχρι
σήµερα δεν έχει παρουσιάσει κανένα ρεαλιστικό σχέδιο για την
επίτευξη αυτού του στόχου. Στον νέο κλιµατικό νόµο υπάρχουν
στόχοι για την απολιγνιτοποίηση, αλλά δεν υπάρχουν στόχοι για
την απεξάρτηση από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.
Επίσης οι προβλέψεις αυτού του κλιµατικού νόµου, που η Κυβέρνηση διαµόρφωσε µονοµερώς –δυστυχώς, το τονίζω, διαµόρφωσε µονοµερώς- για την ηλεκτροπαραγωγή, τη θέρµανση και
την ηλεκτροκίνηση υπολείπονται των µέτρων που έχει διαµορφώσει η Κοµισιόν. Υπολείπονται ακόµα και των αρχικών προβλέψεων που είχαν τεθεί σε διαβούλευση. Και δεν είναι µόνο αυτό.
Η Κυβέρνηση δεν αντιλαµβάνεται ότι οι νέες εξελίξεις, οι νέες
δραµατικές εξελίξεις επιβάλλουν τον ριζικό ανασχεδιασµό των
πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης στο ενεργειακό πεδίο. Δεν βλέπουµε τίποτα και σε αυτό.
Διότι ο στόχος ενεργειακής αυτονοµίας και ασφάλειας της
χώρας δεν περνάει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα από την
εισαγωγή ανεµογεννητριών. Η προτεραιότητα είναι τα δίκτυα, οι
διασυνδέσεις, οι υποδοµές αποθήκευσης ενέργειας.
Το γεγονός ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα, έστω και µε καθυστέρηση, αποκτά έναν εθνικό κλιµατικό νόµο είναι αναµφίβολα
θετικό και θέλω να πιστεύω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
υπάρχουν καλές προθέσεις από την Κυβέρνηση. Όµως αρκούν
οι καλές προθέσεις; Δεν αρκούν. Δεν φτάνουν. Δεν είναι αρκετές,
γιατί χρειάζεται πολιτική, όσο και τόλµη.
Το ΠΑΣΟΚ από το 2021 έχει καταθέσει, µε πρωτοβουλία της
αείµνηστης Φώφης Γεννηµατά, συγκεκριµένη πρόταση για τον
κλιµατικό νόµο µε στρατηγικούς άξονες και στόχους, µε συγκεκριµένες πολιτικές και πόρους, που θα κάνουν αυτές τις πολιτικές πράξη, προκειµένου να υπάρχει ένα πλαίσιο στήριξης όσων
θα πληγούν οικονοµικά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, οι λιγνιτικές περιοχές ή για να περιοριστεί η ενεργειακή φτώχεια να παρασχεθεί η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να
εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά, έτσι ώστε να καλύπτουν τις
ενεργειακές τους ανάγκες. Και αυτά για να κάνουµε συµµέτοχο
και κυρίως για να κάνουµε σύµµαχο τον πολίτη σε αυτή την προσπάθεια µε έγκαιρη ενηµέρωση, µε κίνητρα αλλά και µε την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες.
Για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, που θα στηρίζεται σε υπηρεσίες, πρώτες ύλες και προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, για
την ενίσχυση επιτέλους -τόσα χρόνια ακούγεται, αλλά δεν γίνεται- της παραγωγής του πρωτογενή τοµέα, µε στόχο τη διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας, και βέβαια για τη δηµιουργία
ενός νέου ταµείου ασφάλισης, που θα αποζηµιώνει τους πολίτες
από ακραία καιρικά φαινόµενα που οφείλονται στην κλιµατική
κρίση.
Για εµάς ο κλιµατικός νόµος δεν ήταν και δεν είναι µία τυπική
νοµοθετική πρωτοβουλία. Γι’ αυτό και είχαµε προτείνει ένα συνεκτικό σχέδιο, έναν οδικό χάρτη διαβούλευσης, νοµοθέτησης,
εφαρµογής, αλλά και παρακολούθησης του συγκεκριµένου
νόµου. Κι αυτό για να τεθούν µετρήσιµοι ποσοτικοί στόχοι -επιτέλους να µιλάµε µε στόχους µετρήσιµους, µε τεκµηρίωση- για
τη µείωση των εκποµπών του θερµοκηπίου ανά τοµέα ως το
2030, το 2040, το 2050, στόχοι µείωσης των εκποµπών από τις
δράσεις του δηµοσίου ως το 2030 και συγκεκριµένος προϋπολογισµός για την επίτευξη αυτών των στόχων.
Δυστυχώς, τίποτε απ’ όλα αυτά τα οποία προτείναµε δεν εντάχθηκε στο νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα. Έρχεται ένας
νόµος µε µία εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και οδηγούµαστε,
λυπάµαι που το λέω, σε µία ακόµα χαµένη ευκαιρία. Δεν υπάρχει
καµµία πρόβλεψη για συµµετοχή νέων ανθρώπων, αυτών που θα
ζήσουν τις νέες εποχές και τις νέες κλιµατολογικές συνθήκες και
δεδοµένα, αλλά δεν υπάρχει και ουσιαστική εµπλοκή του Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση των στόχων και των προϋπολογισµών εκποµπών άνθρακα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τελικά αποδεικνύεται ότι στα µαθήµατα κλιµατικής δηµοκρατίας η Κυβέρνηση δεν περνάει µόνο κάτω από τον πήχη, αλλά
περνάει πολύ κάτω από τον πήχη και κάτω από τη βάση. Η συµµετοχή των πολιτών περιορίζεται στη διαδικτυακή διαβούλευση
ενός οργανισµού που ακόµα δεν υπάρχει.
Από εκεί και πέρα και πέρα από την κριτική, το ΠΑΣΟΚ µιλάει
όπως πάντα µε προτάσεις. Γι’ αυτό και καταθέσαµε τροπολογία
που στοχεύει να δώσει ουσιαστικό περιεχόµενο στον κλιµατικό
νόµο. Σας καλούµε και την ύστατη ώρα να την αποδεχθείτε για
να αποκτήσουµε έναν πραγµατικό, έναν καλό, έναν λειτουργικό
κλιµατικό νόµο.
Είναι µια πρόταση που περιλαµβάνει στρατηγική στόχευση για
την απεξάρτηση από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, στο
οποίο δεν έχετε ατζέντα.
Είναι µια πρόταση που προβλέπει τη θεσµοθέτηση κλιµατικής
συνέλευσης, µε τους πολίτες όχι µόνο να συµµετέχουν ουσιαστικά, αλλά και να συνδιαµορφώνουν τις πολιτικές για την ενεργειακή µετάβαση και την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής,
όπως συµβαίνει στη Γαλλία και στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Είναι µια πρόταση που εγγυάται την ανεξαρτησία του Επιστηµονικού Συµβουλίου, η λειτουργία του οποίου δεν πρέπει να
εξαρτάται από την εκάστοτε κυβέρνηση και τον εκάστοτε
Υπουργό. Και βέβαια, πέρα από την ανεξαρτησία και την αυτοτέλεια, θα πρέπει αυτό το Συµβούλιο -κι εµείς αυτό θέλουµε,
αυτό προβλέπουµε, αυτό ζητάµε να γίνει αποδεκτό- να έχει αποφασιστικές αρµοδιότητες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω µε µια αναφορά στην
τροπολογία της Κυβέρνησης για την κάλυψη µέρους της αύξησης -αυτή είναι η πραγµατικότητα- του υπέρογκου κόστους
στους λογαριασµούς του ηλεκτρικού ρεύµατος. Όπως σας
έχουµε πει σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, όλα θα κριθούν επί του
πεδίου και ελπίζω και αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία να µην
έχει την τύχη του ανάλογου µέτρου επιδότησης στη βενζίνη, που
κρίθηκε ανεπαρκές. Δεν κρίθηκε όµως ανεπαρκές από εµάς στο
ΠΑΣΟΚ. Κρίθηκε ανεπαρκές από τους πολίτες και την ίδια την
πραγµατικότητα, γιατί τα µέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση
για τα καύσιµα εξαερώθηκαν στην κυριολεξία µπροστά στην
πραγµατικότητα.
Πολύ απλά, αυτό έγινε γιατί τα µέτρα αυτά ήταν εξαρχής αναποτελεσµατικά. Γιατί η όποια ισχνή επιδότηση δεν αποδίδει, όταν
δεν ελέγχεται το πρόβληµα στη ρίζα του. Και το πρόβληµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι η Ελλάδα έχει τη δεύτερη
υψηλότερη φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουµε τους
υψηλότερους φόρους στα καύσιµα και στην ενέργεια που αντιστοιχούν στο 2,9% του ΑΕΠ, όταν ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι
στο 1,9% του ΑΕΠ. Μάλιστα, η χθεσινή τετραµηνιαία έκθεση του
προϋπολογισµού πιστοποιεί ότι έχουµε υπέρβαση στόχων στον
ΦΠΑ στα καύσιµα 18%. Άρα, συνεχίζετε την άδικη υπερφορολόγηση, προφανώς για να εξυπηρετήσετε τις παροχές προεκλογικού χαρακτήρα που είναι σαφές ότι έχετε ως στρατηγική
επιλογή.
Όµως, η πραγµατικότητα είναι αµείλικτη και είναι αµείλικτη για
τη µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Σήµερα η πανελλαδική µέση
τιµή της αµόλυβδης υπερβαίνει τα 2,2 ευρώ και η γεωµετρικά
αυξανόµενη τάση δείχνει ότι µέσα στο επόµενο δίµηνο, µπορεί
να αυξηθεί ακόµα περισσότερο. Η Ελλάδα έχει τη δεύτερη ακριβότερη τιµή βενζίνης στην Ευρώπη, αλλά είναι πρωταθλήτρια
στον ΟΟΣΑ -το τονίζω, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στον
ΟΟΣΑ- στο ποσοστό του µηνιαίου µισθού που δαπανάται για το
γέµισµα του ρεζερβουάρ.
Οι αυξήσεις δεν οφείλονται, βέβαια, µόνο στον πόλεµο και
στην κρίση, αφού ανατιµήσεις και αυξήσεις υπήρχαν και πριν.
Μάλιστα, ενώ η τιµή του µπρεντ αποκλιµακώνεται το τελευταίο
διάστηµα, συνεχίζουν να υπάρχουν αυξήσεις στη λιανική τιµή του
πετρελαίου και της βενζίνης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Είναι καιρός, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης, αντί να αναζητάτε διαρκώς δικαιολογίες να αρχίσετε επιτέλους να αναζητάτε
λύσεις. Το ΠΑΣΟΚ σας κατέθεσε συγκεκριµένη πρόταση για να
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ελεγχθούν οι αυξήσεις στην ενέργεια και στα καύσιµα, για να
δουν στην πράξη κάποιο όφελος οι καταναλωτές.
Εσείς τι κάνατε; Κάνατε αυτό που συνηθίζετε. Απαξιώσατε
αυτή την πρόταση. Αυτό, όµως, που πρέπει να σας πω είναι ότι
οι πολίτες είναι αυτοί που τελικά θα κρίνουν τις επιλογές και την
πρόταση της Κυβέρνησης και οι πολίτες είναι αυτοί που θα συγκρίνουν την πρόταση της Κυβέρνησης µε την πρόταση του
ΠΑΣΟΚ για να ελεγχθούν στην πράξη οι αυξήσεις στους λογαριασµούς.
Η Κυβέρνηση τι κάνει; Επιβάλλει ένα αναποτελεσµατικό πλαφόν στη χονδρική και αναγνωρίζει και η ίδια ότι µετά από αυτό
το πλαφόν οι τιµές θα είναι αυξηµένες 20%-30%. Στην πρόταση
που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ µε την επιβολή πλαφόν στη λιανική, δηλαδή στην τιµή που θα πληρώσει τελικά ο καταναλωτής ανοίγοντας τον λογαριασµό, η αύξηση στο ρεύµα δεν υπερβαίνει το
10%. Είναι µια πρόταση που έγινε µε τα µάτια στραµµένα στον
καταναλωτή, στον πολίτη, στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά που
υποφέρουν από τη συνεχιζόµενη ακρίβεια.
Σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών
παραγωγής ρεύµατος, νοµίζω ότι θα πρέπει να σας υπενθυµίσω
κάποια πράγµατα και να προχωρήσω σε κάποιες επισηµάνσεις.
Όταν εδώ και µήνες εµείς ζητούσαµε να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των παρόχων ενέργειας, εσείς σφυρίζατε αδιάφορα. Συµπεριφερόσασταν σαν να µη συνέβαινε. Ο ίδιος ο Υπουργός
Ενέργειας τον Γενάρη-Φλεβάρη του 2022 σε πέντε συναντήσεις
µε τον Πρόεδρο της ΡΑΕ δεν έκανε καµία αναφορά στο θέµα ότι
εδώ κάποιοι βγάζουν υπερκέρδη, τη στιγµή που οι πιο πολλοί
αναγκάζονται να κάνουν ρυθµίσεις για να µην τους κοπεί µια κοινωνική παροχή όπως είναι το ρεύµα.
Δεν είναι, όµως, µόνο αυτό. Κυβερνητικά στελέχη εκτέθηκαν
µε δηµόσιες δηλώσεις και παρεµβάσεις, πείθοντας όλο και περισσότερους ότι η Κυβέρνηση δεν είναι δίπλα στον πολίτη, αλλά
είναι δίπλα στους προµηθευτές ενέργειας. Εξάλλου, Βουλευτής
της Κυβέρνησης είπε ότι κατόπιν πιέσεων των ιδιωτών παρόχων
η ΡΑΕ πίεσε να εφαρµόσει και η ΔΕΗ τη ρήτρα αναπροσαρµογής. Εξάλλου, ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέβασε ανάρτηση µετά
τη συνεδρίαση µε τη ΡΑΕ λέγοντας ότι «άνθρακες ο θησαυρός
µε τα υπερκέρδη» και ότι «δεν υπάρχουν υπερκέρδη µετά την
αφαίρεση των εκπτώσεων και σταθερών τιµολογίων». Σχεδόν πανηγύριζε, δηλαδή, για κάτι το οποίο ήθελε να περάσει στην κοινή
γνώµη ότι δεν υφίσταται, αλλά δυστυχώς το βιώνουν εκατοµµύρια πολίτες.
Ποια είναι η αλήθεια; Η αλήθεια είναι σκληρή και είναι αµείλικτη. Η αλήθεια είναι ότι υπερκέρδη υπήρχαν εδώ και µήνες. Και
τι έκανε η Κυβέρνηση και η ΡΑΕ; Γιατί καθυστερούσαν στον υπολογισµό και τη φορολόγησή τους; Γιατί άφησαν να περάσει
τόσος χρόνος; Και ποιους τελικά εξυπηρετούσε αυτή η καθυστέρηση; Τα ερωτήµατα είναι και σοβαρά και πληθαίνουν, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, και φοβάµαι ότι µετά το πόρισµα της ΡΑΕ γίνονται ακόµα πιο έντονα.
Η διαδικασία για τη φορολόγηση αυτών τα υπερκερδών είναι
κυριολεκτικά στον αέρα και δεν θα ολοκληρωθεί άµεσα. Είναι δεδοµένο ότι δεν θα φορολογηθούν τα 930 εκατοµµύρια, το σύνολο του ποσού των υπερκερδών, ούτε καν τα 591 εκατοµµύρια
που προκύπτουν µετά τις εκπτώσεις της ΔΕΗ κι αυτό φαίνεται
από το περιεχόµενο της νοµοθετικής ρύθµισης που καταθέσατε.
Αν ψάχνετε, αν όντως θέλατε να βρείτε έναν τρόπο φορολόγησης των εταιρειών παραγωγής, των υπερκερδών των εταιρειών παραγωγής, γιατί δεν εφαρµόσατε τον απλό αλγόριθµο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν µπλέκει τη χονδρεµπορική µε
τη λιανική αγορά, αλλά προσδιορίζει µε ακρίβεια και σαφήνεια
τα υπερκέρδη που δηµιουργούνται; Το έκανε στην Ιταλία ο κ.
Ντράγκι. Είναι τόσο απλό, όµως εσείς δεν το κάνετε. Είναι επιλογή σας και η επιλογή σας είναι µόνο η επικοινωνία, είναι µόνο
η επικοινωνιακή διαχείριση της πραγµατικότητας. Και το λέω
γιατί στο συνέδριό σας χρησιµοποιούσατε και το σύνθηµα:
«Δίπλα στον πολίτη». Ήταν το κεντρικό σας σύνθηµα. Πολύ φοβάµαι ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν είναι δίπλα στον πολίτη, αλλά
δίπλα στα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πράσινη µετάβαση είναι πολυεπίπεδη, αγγίζει και το πολιτικό πεδίο και δεν κρύβεται η ανη-
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συχία τόσο της Νέας Δηµοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ. Το
ΠΑΣΟΚ έχει επιστρέψει, γιατί αποτελεί τη δύναµη ευθύνης απέναντι στους πολίτες και στη χώρα, που βιώνουν τροµακτικές δυσκολίες. Το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη δύναµη αλλαγής των σηµερινών
συσχετισµών που κρατούν τη χώρα καθηλωµένη στο χθες. Και
αυτός ο σαθρός και ψευδεπίγραφος δικοµµατισµός πρέπει να
τελειώσει και να είστε σίγουρος ότι θα τον τελειώσουν οι πολίτες
µε την ψήφο τους στις επερχόµενες εκλογές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κατρίνη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, για µισό λεπτό θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
θα σας δοθεί η ευκαιρία να απαντήσετε σε όλους.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, σε αυτά που είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής θα ήθελα να πω
κάτι.
Κύριε συνάδελφε, εµείς έχουµε φέρει µία διάταξη που φορολογεί τα υπερκέρδη µε 90%. Εσείς εδώ ήρθατε και συγκρίνατε
την απόφαση, την πολιτική βούληση της ελληνικής Κυβέρνησης
να φορολογήσει µε 90% τα υπερκέρδη µε την απόφαση µιας γειτονικής χώρας που τα φορολογεί µε 25%. Ρωτάω, θα την ψηφίσετε αυτή τη διάταξη ή όχι;
Και επίσης, να ρωτήσω και κάτι άλλο σε αυτό που είπατε. Θέλετε να φορολογήσετε µήπως και τις εκπτώσεις; Γιατί τα µεγάλα
συµφέροντα είναι η ΔΕΗ, στη ΔΕΗ αναφέρεστε. Η ΔΕΗ κάνει
πολύ µεγάλες εκπτώσεις στους αγρότες και η ΔΕΗ προσπαθεί
και στηρίζει τη βαριά βιοµηχανία της χώρας, την παραγωγική
βάση της Ελλάδος. Θέλετε να φορολογήσουµε και τις εκπτώσεις
που κάνει η ΔΕΗ στους αγρότες; Αυτό µας είπατε τώρα;
Λοιπόν, το ερώτηµα είναι πολύ απλό: Θα στηρίξετε ή όχι τη
φορολόγηση µε 90% των υπερκερδών των καθετοποιηµένων
ηλεκτροπαραγωγών;
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κατρίνη,
έχετε τον λόγο κι εσείς για ένα λεπτό, για να απαντήσετε στο
ερώτηµα του κυρίου Υπουργού.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ (Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής): Νοµίζω ότι συνιστά, κύριε
Πρόεδρε, περισσό θράσος από τον Υπουργό, ο οποίος υπέγραψε την αλλαγή τιµολόγησης του φυσικού αερίου - το οποίο
πληρώνει σήµερα- µε την παρουσία του στο Σότσι. Ο κ. Σκρέκας
είναι ο ηθικός αυτουργός, γιατί σήµερα οι επιχειρήσεις και τα
νοικοκυριά πληρώνουν ακριβότερα το φυσικό αέριο.
Αποτελεί περισσό θράσος από τον Υπουργό που τρεις µήνες
βρισκόταν µε τον Πρόεδρο της ΡΑΕ και µιλούσε για οποιοδήποτε
άλλο ζήτηµα εκτός από τα εµφανέστατα, τα καταφανέστατα
υπερκέρδη που αποκόµιζαν οι πάροχοι και οι παραγωγοί ενέργειας, να έρχεται σήµερα µε τους αλγόριθµους, οι οποίοι κάνουν
εκπτώσεις επί εκπτώσεων και να παίζει µε τα νούµερα, χωρίς να
µας λέει ποια είναι η επίσηµη θέση της Κυβέρνησης για το ποια
είναι τα υπερκέρδη των εταιρειών. Η ΡΑΕ τελικά τα προσδιόρισε
µε πολλούς τρόπους και δεν ακούσαµε ποτέ την επίσηµη θέση
της Κυβέρνησης.
Έρχεστε σήµερα µε µία τροπολογία η οποία έχει αλγορίθµους
και ποσοστά τα οποία αφαιρούν διαρκώς νούµερα από το τελικό
ποσό και δεν ξέρουµε τι θα περιλαµβάνει και η Υπουργική Απόφαση. Σε κάθε περίπτωση είναι ο Υπουργός µιας Κυβέρνησης
που από τον Σεπτέµβρη διαβεβαιώνει την ελληνική κοινωνία ότι
µε τις επιδοτήσεις θα καλύψει το κόστος της ακρίβειας και της
ενέργειας.
Αυτό οι πολίτες το βλέπουν καθηµερινά, το βλέπουν κάθε
µήνα, κάθε δίµηνο στους λογαριασµούς, πλέον η µεγάλη πλειοψηφία επιχειρήσεων και νοικοκυριών προσπαθεί να κάνει ρύθµιση, για να µην της κόψουν το ρεύµα κι ο κ. Σκρέκας νοµίζει ότι
µπορεί να θέτει διλήµµατα, όταν έρχεται κατόπιν εορτής και όταν
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έχει την απόλυτη πολιτική ευθύνη για την κατάσταση που έχει
οδηγηθεί η αγορά ενέργειας στη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για µισό λεπτό, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Αναφέρθηκε σε κάτι το οποίο δεν µπορώ να καταλάβω. Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος δεν αγοράζει
φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο αγοράζουν οι εισαγωγικές εταιρείες
φυσικού αερίου, όπως είναι οι ιδιωτικές εταιρείες, όπως είναι και
η ΔΕΠΑ Εµπορίας -όπου εκεί µέτοχος είναι και το δηµόσιο- αλλά
δεν αγοράζει ο Υπουργός, δεν κάνει συµφωνίες ο Υπουργός και
δεν υπογράφει συµβάσεις αγοραπωλησίας φυσικού αερίου ο
Υπουργός.
Είναι βασικά πράγµατα, τα οποία οφείλετε να ξέρετε, κύριε συνάδελφε. Μην µιλάτε µόνο και µόνο για την επικοινωνία. Μην
προσπαθείτε να πουλήσετε τελικά επικοινωνία µέσα σε ένα τόσο
σοβαρό θέµα που αφορά την ενεργειακή κρίση, που ταλανίζει
πραγµατικά τους πολίτες και βλέπετε ότι κάνουµε σοβαρή προσπάθεια για να στηρίξουµε και νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Το ερώτηµα που έθεσα είναι πάρα πολύ απλό. Εδώ δεν υπάρχουν ούτε δύσκολοι αλγόριθµοι ούτε τίποτα µαθηµατικοί τύποι
πολύ δύσκολοι. Υπάρχει µια τροπολογία πάρα πολύ απλή, η
οποία λέει ότι θα φορολογήσουµε µε 90% τα υπερέσοδα, αφαιρουµένων των εκπτώσεων των αγροτών και της µεταποίησης της
χώρας που έχει κάνει η ΔΕΗ. Ρωτάω, θα ψηφίσετε ή δεν θα ψηφίσετε; Είναι τόσο δύσκολο να απαντήσετε;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα το δούµε στο
τέλος.
Ο κ. Τσακαλώτος ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος έχει τον
λόγο.
Ορίστε, κύριε Τσακαλώτε, για ένα λεπτό κι εσείς.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν κατάλαβα τι απαντήσατε στον κ. Κατρίνη. Πραγµατικά, δεν
κατάλαβα. Σε έκανε µια συγκεκριµένη ερώτηση και απαντήσατε
για µια άλλη ερώτηση, όπως κάνει η Κυβέρνηση.
Να σας ρωτήσω και πάλι εγώ: Ξέρετε το κόστος; Δεν κάνετε
εσείς τα συµβόλαια, αλλά γνωρίζετε το κόστος σε εβδοµαδιαία
βάση; Ξέρετε ή δεν ξέρετε; Ξέρετε να επιβάλετε ένα ποσοστό
κέρδους; Ξέρετε τα άλλα κόστη που έχει µία επιχείρηση; Γιατί
δεν το κάνατε αυτό; Γιατί δεν βάλατε τη µεθοδολογία που
υπήρχε στα ΝΟΜΕ; Τόσο δύσκολο είναι;
Και τι έγινε µε τον Σεπτέµβριο και τον Αύγουστο; Μπορείτε να
µας πείτε πότε άρχισε η ραγδαία αύξηση της χονδρικής τιµής;
Πότε άρχισε; Την 1η Οκτωβρίου άρχισε; Υπήρχε µια πολύ απλή
µέθοδος που την εφάρµοσαν στη Γαλλία και έχει εφαρµοστεί και
αλλού. Σας το λέει το ΠΑΣΟΚ και σας το λέµε και εµείς. Δεν έχετε
πει γιατί λέµε λάθος, τι είναι που δεν πιάνουµε. Και δεν µας απαντάτε στο ότι θεωρούµε ότι και ο Σεπτέµβριος και ο Αύγουστος
είναι πραγµατικοί µήνες που υπήρχαν πραγµατικά υπερκέρδη.
Αυτό που λέτε είναι το συνηθισµένο πολιτικάντικο: «Αν θα το ψηφίσετε ή δεν θα το ψηφίσετε».
Νοµίζω ότι και η ελληνική Βουλή και ο ελληνικός λαός αξίζουν
κάτι περισσότερο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
θα απαντήσετε τώρα; Ορίστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Μισό λεπτό µόνο, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς, ο αξιότιµος συνάδελφος δεν έχει διαβάσει ούτε
την επικεφαλίδα ούτε µία γραµµή από την τροπολογία που
έχουµε καταθέσει.
Κύριε συνάδελφε, εάν διαβάσετε την τροπολογία, θα δείτε ότι
όλα αυτά τα οποία ρωτάτε τα έχουµε συµπεριλάβει. Το ερώτηµα
είναι πάρα πολύ απλό: Θα ψηφίσετε ή όχι;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τρεις µήνες πού είναι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Και επειδή λέτε: «Τρεις µήνες πού είναι;», ούτως ή
άλλως εµείς φορολογούµε τα υπερέσοδα από την προηγούµενη
χρονιά, από τον προηγούµενο Οκτώβριο, που τότε είχαµε µια
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πολύ δραµατική αύξηση της οριακής τιµής συστήµατος σε
σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. Και γι’ αυτόν τον λόγο ξεκινάµε
αρκούντως πριν τη σηµερινή χρονική διάρκεια, ώστε να µπορέσουµε να εισπράξουµε όλα αυτά τα οποία πραγµατικά έχουν παραχθεί και θα τα εισπράξουµε µε δίκαιο τρόπο κατά 90%.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Πρόεδρε,
θα µιλήσετε τώρα;
Καλείται στο Βήµα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θαρρώ ήταν περίπου έναν χρόνο πριν που σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, µετά από
πρωτοβουλία τότε της αείµνηστης Φώφης Γεννηµατά, συζητούσαµε για τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν έναν αξιόπιστο,
βιώσιµο και κοινωνικά δίκαιο κλιµατικό νόµο, για την απάντηση,
δηλαδή, και της χώρας µας σε ένα ζήτηµα υπαρξιακό για όλο τον
πλανήτη, για την κλιµατική ουδετερότητα.
Σήµερα όµως έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Και έναν
χρόνο µετά, πολύ φοβάµαι ότι αυτό που συζητιέται µε αγωνία σε
κάθε σπίτι, σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε τόπο δουλειάς, από κάθε
πολίτη είναι το υπαρξιακό πρόβληµα της επιβίωσης των νοικοκυριών, της επιβίωσης των εργαζοµένων, της επιβίωσης των µικρών
και µεσαίων επιχειρήσεων, του οικογενειακού προγραµµατισµού
που έχει διαλυθεί, του προγραµµατισµού της ζωής των ανθρώπων. Και ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης όσο βρίσκει χρόνο να
ασχοληθεί µε τα τετριµµένα θέµατα της καθηµερινότητας των
πολιτών -και δεν είναι µε το κρατικό αεροσκάφος σε ιδιωτική επίσκεψη στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, τρεις ηµέρες µετά
την επιστροφή του από την επίσηµη επίσκεψη, να παρακολουθεί
τελικούς αγώνες NBA, δίνοντας το παράδειγµα της ολιστικής του
αντίληψης για την ποιότητα ζωής- αντί να ψάχνει απαντήσεις στα
κρίσιµα, στα µεγάλα ζητήµατα, στα υπαρξιακά προβλήµατα της
ελληνικής οικονοµίας, αντί να ψάχνει απαντήσεις στα υπαρξιακά
προβλήµατα των πολιτών, αντί να ψάχνει απαντήσεις στο υπαρξιακό ζήτηµα της κλιµατικής κρίσης, µάλλον προσπαθεί να βρει
απάντηση στο υπαρξιακό πρόβληµα της Κυβέρνησής σας. Απάντηση δεν βρίσκετε όµως σε αυτό το υπαρξιακό πρόβληµα όσο
και να ψάξετε, γιατί είναι ο πυρήνας της πολιτικής σας που δηµιουργεί αυτή τη χαώδη απόσταση ανάµεσα στο αίσθηµα της κοινής γνώµης, σε αυτό που ο πολίτης σήµερα αισθάνεται, τη
µέγιστη δυνατή ανασφάλεια και στις δικές σας απαντήσεις.
Φέρνετε σήµερα έναν νόµο ο οποίος είναι φτιαγµένος όχι για
να προστατεύσει το περιβάλλον, αλλά για άλλη µια φορά για να
προστατευθούν τα κέρδη των µεγάλων επιχειρήσεων, µεταφέροντας το κόστος στην κοινωνική πλειοψηφία. Γιατί, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά
τους, να πούµε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Η πράσινη µετάβαση είναι όντως ο αναγκαίος δρόµος, στον οποίο όλοι συµφωνούµε. Όλοι συµφωνούµε ότι πρέπει να πορευτούµε σε αυτόν
τον δρόµο. Αλλά ο δρόµος αυτός δεν είναι ανέξοδος. Ο δρόµος
αυτός κοστίζει. Αυτό το κόστος της πράσινης µετάβασης, αυτού
του αναγκαίου δρόµου, που όλοι συµφωνούµε ότι πρέπει να πορευτούµε, αυτό το κόστος είναι πράγµατι αναγκαίο να το επωµιστούµε για χάρη των επόµενων γενεών. Αλλά το κρίσιµο
ερώτηµα είναι ποιος θα το πληρώσει. Και εκεί αν θέλετε είναι η
µεγάλη µας διαφορά.
Εµείς λέµε ότι αυτό το κόστος πρέπει να αναληφθεί µε δικαιοσύνη. Οι έχοντες την οικονοµική δύναµη να αναλάβουν το µεγαλύτερο µερίδιο αυτού του βάρους και αυτού του οικονοµικού
κόστους της πράσινης µετάβασης. Εσείς λέτε, όπως πάντα, και
αυτό το κόστος να το αναλάβουν τα κορόιδα, τα συνήθη υποζύγια, τα νοικοκυριά, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι αγρότες, οι
εργαζόµενοι, οι µισθωτοί. Μην τυχόν και αναλάβουν κόστος οι
µεγάλες επιχειρήσεις. Αυτές, εσείς τις θέλετε ακόµα και να αισχροκερδούν σε περίοδο κρίσης, όπως γίνεται τώρα µε τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Και µε αυτήν τη
λογική σας στο τέλος της ηµέρας θα δηµιουργήσετε απέχθεια
στην κοινή γνώµη για την αναγκαία στροφή και την αναγκαία µε-
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τάβαση σε πράσινες πολιτικές. Διότι αν τις ταυτίσετε ως συνώνυµες µε τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων τότε δικαίως
θα αρχίσουν οι πολίτες να δυσανασχετούν και θα βρισκόµαστε
ξανά στο σηµείο, όπως ήµασταν στην αρχή της πανδηµίας µε κάποιους που δεν αναγνώριζαν την ύπαρξή της, κάποιοι να θεωρούν ότι δεν υπάρχει κλιµατική κρίση και δεν υπάρχει κλιµατική
αλλαγή. Είναι βαριά η ευθύνη που έχετε.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, για άλλη µια φορά από αυτό το
Βήµα θα σας πω ότι οι διαφορές µας είναι βαθιές και ιδεολογικές. Δεν είναι µόνο διαφορές στον τρόπο διαχείρισης των προβληµάτων, που και εκεί είναι χαώδης η απόσταση. Είναι βαθιές
και είναι ιδεολογικές. Διότι, εσείς πιστεύετε ακόµα και σε περιόδους κρίσης ότι η αγορά µπορεί να αυτορυθµίζεται, ότι το κράτος δεν είναι αναγκαίο να παρεµβαίνει, δεν είναι αναγκαίο να έχει
έναν ρυθµιστικό ρόλο. Και αυτό κάνετε παντού, σε κάθε νοµοθετική σας πρωτοβουλία, στο όνοµα της αυτορρύθµισης της αγοράς.
Και κάτι επιπλέον που δεν είναι βαθιά ιδεολογικό, αλλά είναι
βαθιά ηθικό, θα έλεγα, ο τρόπος µε τον οποίο πολιτεύεστε και
νοµοθετείτε είναι ένας τρόπος που ευνοεί συµφέροντα παντού.
Στην παιδεία νοµοθετείτε υπέρ των κολλεγίων, στην υγεία νοµοθετείτε υπέρ των ιδιωτικών οµίλων, στη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού νοµοθετήσατε υπέρ των funds, των αρπακτικών θα πω
εγώ, µε τρόπο τέτοιο που µειώνει την ασφάλεια των ήδη συνταξιούχων, τους στερεί πόρους χρήσιµους, κρίσιµους, πάνω από 3
δισεκατοµµύρια όσο κυβερνάτε για να καλύπτει τη µαύρη τρύπα
που θα ανοίξουν τα funds µέσα από την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Στην ενέργεια το ίδιο, στο περιβάλλον το
ίδιο.
Θα απαντήσω και στα ερωτήµατα που θέσατε σε σχέση µε το
τι θα πράξουµε στις επίµαχες τροπολογίες.
Τι να σας πει, όµως, κανείς όταν εδώ και δέκα µήνες έχετε
αφήσει αυτό το ράλι της αισχροκέρδειας στην ενέργεια, στο
ρεύµα, στα καύσιµα; Έχει φτάσει 2,5 ευρώ η βενζίνη, το έχετε
καταλάβει αυτό; Έχει φτάσει 2,5 ευρώ η βενζίνη. Έχετε αφήσει
αυτό το ράλι της αισχροκέρδειας. Συρρικνώνει το εισόδηµα νοικοκυριών, επιχειρήσεων. Και µιλάτε τώρα εσείς εδώ για όραµα
και για δίκαιη και βιώσιµη ενεργειακή µετάβαση;
Θα πω εγώ, λοιπόν: Ποιος την έχασε την έννοια της δικαιοσύνης για να τη βρείτε εσείς; Ακόµη και στο έδαφος της κλιµατικής
κρίσης, εσείς βλέπετε µια ακόµη ευκαιρία για χρυσές δουλειές
φίλων και χορηγών. Και επειδή δεν θέλω να µιλάω στον αέρα µε
συνθήµατα, εδώ µιλάνε τα έργα σας.
Τα έργα σας είναι αυτά που έχουν πολλαπλασιάσει το κόστος
της ενεργειακής κρίσης στην Ελλάδα. Σπεύσατε να ιδιωτικοποιήσετε τη δηµόσια επιχείρηση ηλεκτρισµού µε απόφαση του Πρωθυπουργού που δεν την εξήγγειλε στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης πέρυσι τον Σεπτέµβρη, µια βδοµάδα µετά τη ΔΕΘ.
Σπεύσατε ενώ ερχόταν η ενεργειακή κρίση, ενώ όλοι µιλάγαµε
για το πώς θα προστατευθούµε από αυτό που έρχεται και είναι
τσουνάµι, να ιδιωτικοποιήσετε τη ΔΕΗ και να τη βάλετε πρωτεργάτη, πρωτοπόρο, καθοδηγητή σε αυτό το ράλι των αρπακτικών
της ενέργειας στη µάχη να έχει το µεγαλύτερο δυνατό κέρδος,
στη µάχη να είναι πιο ψηλά η τιµή στο ταµπλό του Χρηµατιστηρίου, για να έχουν µερίσµατα οι µέτοχοι. Και ποιος χάνει από
αυτό όταν κερδίζουν οι µέτοχοι; Χάνει ο πολίτης, χάνει ο καταναλωτής, χάνει κάθε ελληνικό σπίτι, χάνει κάθε επιχείρηση.
Τα έργα σας είναι αυτά που πάγωσαν τις ενεργειακές κοινότητες, έναν καινοτόµο νόµο του ΣΥΡΙΖΑ που δεν τον συνεχίσατε,
δεν τον αξιοποιήσατε και στερήσατε τον ενεργειακό πλουραλισµό και τις ανανεώσιµες πηγές, τις ΑΠΕ, από τους δήµους και
τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί; Για να ικανοποιήσετε τα µεγάλα
ενεργειακά λόµπι.
Τα έργα σας είναι αυτά που έδωσαν βορά τις περιοχές
«NATURA» στα ιδιωτικά συµφέροντα και προκάλεσαν ακόµα και
την παρέµβαση του αρµόδιου επιτρόπου της Κοµισιόν, για να
πάψει αυτή η τροµερή αυθαιρεσία εις βάρος της φυσικής µας
κληρονοµιάς και µας οδήγησαν και σε µια νέα καταδίκη της
χώρας.
Τα έργα σας είναι αυτά που θέτουν σήµερα σε κίνδυνο την
ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, µε την παρωδία της απολιγνι-
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τοποίησης που αποθεώνατε για δύο χρόνια και τώρα ξαφνικά την
κρύψατε κάτω από το χαλί, που αποτέλεσε στην πραγµατικότητα
το προκάλυµµα για τη σύνδεση, την πρόσδεση της ηλεκτροπαραγωγής της χώρα µας στο εισαγόµενο φυσικό αέριο. Η απολιγνιτοποίηση δεν ήταν απανθρακοποίηση και οδήγησε εν τέλει
στην ενίσχυση των ορυκτών καυσίµων στη χώρα για µεγάλο
βάθος χρόνου, για δεκαετίες, που σε συνδυασµό µε την αισχροκέρδεια έχει οδηγήσει σε αυτήν την ακραία ακρίβεια, µέσω και
της ρήτρας αναπροσαρµογής στους λογαριασµούς της ΔΕΗ.
Και σήµερα αυτό νοµοθετείτε. Σε έναν κλιµατικό νόµο νοµοθετείτε τη δέσµευση της χώρας στο εισαγόµενο ορυκτό φυσικό
αέριο, ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση από την κλιµατική
στρατηγική. Κινδυνέψαµε πέρσι το καλοκαίρι µε µπλακάουτ απόρροια των τραγικών σχεδιασµών σας- και µας λέγατε ότι το
πρόβληµα ήταν ότι το καλοκαίρι πέρσι δεν φύσαγε αρκετά και
δίνατε συστάσεις στους πολίτες να µην ανάβουν τα κλιµατιστικά
τους. Και το αστείο και τραγικό ταυτόχρονα, την ίδια στιγµή που
µας λέγατε ότι έχουµε πρόβληµα σε επάρκεια ρεύµατος επειδή
το καλοκαίρι δεν φύσαγε αρκετά, την ίδια στιγµή, για να δικαιολογήσετε τις πυρκαγιές που κόντεψαν να κάψουν τη µισή Ελλάδα, µας λέγατε ότι είχε πολύ ισχυρούς ανέµους πέρυσι. Δεν
σας πιάνει κανείς πουθενά τελικά. Η επικοινωνιακή διαχείριση
της ανικανότητάς σας και τα επιχειρήµατά σας είναι κάθε φορά
όπου φυσάει άνεµος. Και η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας επί
των ηµερών σας είναι όσα παίρνει ο άνεµος!
Τα ίδια κάνατε και όταν ξεκίνησε αυτό το ράλι, το κύµα της
ακρίβειας. Αντί να χτυπήσετε την αισχροκέρδεια, όπως πέρυσι
λέγατε στους πολίτες να κλείνουν τα κλιµατιστικά, δίνατε οδηγίες
να µην ανάβουν τον θερµοσίφωνα. Τόσο βαθυστόχαστος ήταν
και είναι ο ενεργειακός σας σχεδιασµός. Τα έργα σας λοιπόν
είναι αυτά τα οποία αποδεικνύουν.
Να σας πω και άλλα, τα έργα σας στην ηλεκτροκίνηση. Το περίφηµο «Κινούµαι ηλεκτρικά». Ήταν άλλη µια κούφια φιέστα στην
Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος το 2020 και σήµερα πανηγυρίζετε, όχι για τον αριθµό των αιτήσεων όπως τότε. Προσέξτε.
Πόσες από αυτές τις αιτήσεις που γίνανε σήµερα έχουν εγκριθεί
και πληρώνονται; Γιατί το µόνο που προχωράει τελικά είναι τα
ηλεκτρικά ποδήλατα.
Τα έργα σας στην ανακύκλωση, όπου η εφαρµογή του νόµου
για τα πλαστικά µιας χρήσης καρκινοβατεί, ενώ έχει παγώσει η
ανακύκλωση. Οι δήµοι δεν έχουν εξοπλισµό και το µόνο που φαίνεται να κινείται είναι κάποιες βαθύτατες υπόνοιες και υποψίες
για τεράστια οικονοµικά σκάνδαλα µε την ανακύκλωση, µε συστήµατα ανακύκλωσης που δεν πιάνουν τον στόχο ή που αναιρούν τα επιχειρησιακά τους σχέδια.
Τα έργα σας στην εξοικονόµηση ενέργειας, όπου δεν προκηρύχθηκε «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ούτε για το ‘21 ούτε για το ‘22, δεν
πληρώνονται τα έργα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του ‘20, δεν υλοποιείται
εδώ και τρία χρόνια το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στα δηµόσια κτήρια που
ήταν δροµολογηµένο από τη δική µας κυβέρνηση, όπως και το
πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για τις επιχειρήσεις.
Με αυτά τα πεπραγµένα λοιπόν ήταν για εµάς δεδοµένο -δεν
µας αιφνιδιάζετε- ότι δεν θα φέρνατε έναν κλιµατικό νόµο αξιόπιστο, βιώσιµο και κοινωνικά δίκαιο. Αγνοήσατε παντελώς τη διαβούλευση σε ένα θέµα µάλιστα στο οποίο η ελληνική κοινωνία
έχει πολύ µεγάλο πλούτο ιδεών, εµπειριών και αγώνων για να συνεισφέρει. Αγνοήσατε τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τον
επιστηµονικό κόσµο που για δεκαετίες έχει συσσωρεύσει εµπειρία και εξειδίκευση στη µάχη ενάντια στην κλιµατική κρίση.
Αγνοήσατε κοινωνικούς φορείς, συνδικάτα, τους φορείς της
πραγµατικής οικονοµίας, φορείς που υπογραµµίζουν την ανάγκη
όλη η διαδικασία της ανάσχεσης της κλιµατικής κρίσης να έχει
στο επίκεντρό της την κοινωνική δικαιοσύνη.
Συντάξατε εν τέλει έναν νόµο µόνοι σας, αποκοµµένο από τις
κοινωνικές ανάγκες, µε παράθυρα ευκαιρίας και ερµηνείας για
τα συµφέροντα που σας στηρίζουν, χωρίς όµως κανένα απολύτως όραµα που να εξυπηρετεί την προστασία της φύσης, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου κάθε πολίτη. Έναν νόµο που πάνω
από όλα θα έλεγα ότι αποτελεί εν τέλει ύβρη στις επόµενες γενιές. Ξέρετε, σε µερικά ζητήµατα υπάρχει µια λεπτή κόκκινη
γραµµή. Μια κυβέρνηση µπορεί να είναι κακή και να αφήνει µε-
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γάλα προβλήµατα στην επόµενη. Αλλά εσείς, νοµίζω, κάνετε κάτι
χειρότερο. Εσείς δεν κληροδοτείτε προβλήµατα απλά στην επόµενη κυβέρνηση, εσείς κληροδοτείτε προβλήµατα στις επόµενες
γενιές.
Ο κλιµατικός νόµος θα έπρεπε να είναι ένα συµβόλαιο µε τις
Ελληνίδες και τους Έλληνες που γεννήθηκαν και θα γεννηθούν
στην Ελλάδα τον 21ο αιώνα. Εσείς, αντί για συµβόλαιο, φέρνετε
την υποθήκη για το µέλλον τους. Η περιουσία αυτής της χώρας
είναι ουσιαστικά δύο πράγµατα, θα έλεγα εγώ, το φυσικό περιβάλλον και το ανθρώπινο δυναµικό της, είναι η φύση και τα νιάτα
της. Δεν είναι η περιουσία της χώρας ούτε τα «τζάκια» ούτε οι
λογαριασµοί των ολιγαρχών ούτε οι παρασιτικές οικονοµικές και
πολιτικές ελίτ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτή την περιουσία, λοιπόν, τη φύση και το ανθρώπινο δυναµικό, τα νιάτα της χώρας, δεσµευόµαστε ότι θα προστατεύσουµε
µε κάθε κόστος. Με αφετηρία έναν πραγµατικό κλιµατικό νόµο
που θα προκύψει από ευρύτατη διαβούλευση µε την κοινωνία
των πολιτών και θα έχει επιστηµονικά τεκµηριωµένη στοχοθεσία
και για τις µακροχρόνιες δεσµεύσεις για την κλιµατική ουδετερότητα νωρίτερα από το 2050, για τον ενδιάµεσο στόχο για το
2040, αλλά και για τους επιµέρους στόχους ανά τοµέα. Θα θέτει
τις βασικές αρχές για το νέο παραγωγικό και καταναλωτικό µοντέλο της χώρας. Θα περιέχει τις αρχές της κλιµατικής δικαιοσύνης και την πρόληψη νέων ανισοτήτων, τη διασφάλιση
πρόσβασης όλων των πολιτών στα βασικά αγαθά, την καθαρή
και προσιτή ενέργεια και το νερό. Θα καθιερώνει αυτό που εµείς
ονοµάζουµε ενεργειακή δηµοκρατία, το δικαίωµα σε ένα υγιές,
ασφαλές και βιώσιµο περιβάλλον, την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, τον στόχο της µηδενικής ρύπανσης.
Οι καλές πρακτικές υπάρχουν. Η παγκόσµια κοινότητα βρίσκει
λύσεις. Η διεθνής επιστηµονική εµπειρία µάς δίνει συνεχώς νέα
εργαλεία και νέες δυνατότητες. Δεν θα κρατήσετε, λοιπόν, εσείς
τη χώρα πίσω, γιατί οι πρώτοι απ’ όλους που δεν θα σας αφήσουν να το κάνετε είναι οι νέες και οι νέοι αυτής της χώρας, που
τους καταδικάζετε µε τις πολιτικές σας σε ένα αβίωτο µέλλον,
σε µια αβίωτη χώρα και τους εµπαίζετε και από πάνω µε τις ανοησίες για την ολιστική αντίληψη της ζωής. Αυτοί, λοιπόν, οι νέοι,
που έχουν καταλάβει ότι αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι το σύστηµά σας και όχι το κλίµα, το σύστηµα της εκµετάλλευσης και
των ανισοτήτων…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
…αυτοί είναι που θα δώσουν ολιστική απάντηση στην ολιστική
σας αποτυχία, πριν αυτή γίνει και ολιστική αποτυχία της χώρας.
Και θα ήθελα σ’ αυτό το σηµείο, µιας και βλέπω στα Έδρανα
και τον Πρόεδρο της Βουλής, κύριε Τασούλα, να σας ευχηθώ
χρόνια πολλά για την ονοµαστική σας εορτή. Πέρασαν λίγες
µέρες, αλλά ξέρετε, οι πολιτικές διαφωνίες δεν σηµαίνει ότι µεταξύ µας δεν πρέπει να έχουµε ανθρώπινες σχέσεις.
Εύχοµαι χρόνια πολλά και σε εσάς, κύριε Υπουργέ, από καρδιάς. Υγεία εύχοµαι και δύναµη σε όλους όσοι εορτάζανε.
Θέλω να σας πω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Πριν από δύο µήνες σας
έστειλα µια επιστολή µε την οποία ζητώ τη συγκρότηση διακοµµατικής επιτροπής, η οποία θα επιβλέπει τη διάθεση των πόρων
του Ταµείου Ανάκαµψης. Δράττοµαι της ευκαιρίας να το αναφέρω, µιας και σας είδα στην Αίθουσα. Θεωρώ ότι είναι µια
πράξη στοιχειώδους διαφάνειας και ευθύνης που µια σοβαρή κυβέρνηση θα είχε υλοποιήσει αβλεπί προβλέπει και χωρίς µάλιστα
την προτροπή της Αντιπολίτευσης. Και το λέω αυτό διότι θυµάµαι
ότι ακόµη και ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ - Κινήµατος Αλλαγής, ο
κ. Ανδρουλάκης, είχε θέσει ως ζήτηµα κρίσιµο, προκειµένου να
ζητήσει εκλογές και αυτός, το θέµα της διαχείρισης των πόρων
που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο για το Ταµείο
Ανάκαµψης όσο και για τη νέα προγραµµατική περίοδο του
ΕΣΠΑ.
Θα ήθελα, λοιπόν µια εξήγηση, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν µου
απαντήσατε αυτούς τους δύο µήνες. Διότι, προσωπικά δεν έχω
καµµία αµφιβολία και ως Ηπειρώτης είστε ντόµπρος άνθρωπος,
όταν λέτε όχι, το λέτε: όχι. Εξηγείτε, δεν το κρύβετε κάτω από
το χαλί. Λέτε όχι. Μήπως έχετε λάβει µία αρνητική απάντηση από
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τον κ. Μητσοτάκη στο αίτηµα αυτό; Φοβάται κάτι ο κ. Μητσοτάκης σε µία τόσο απλή και ξεκάθαρη πρόταση ελέγχου των πόρων
που θα εισρεύσουν στην ελληνική οικονοµία;
Είναι κρίσιµο ζήτηµα για το αύριο της χώρας και είναι κρίσιµο
ζήτηµα να µην σπαταλάτε και να διαχειρίζεστε κατά το δοκούν,
όχι µονάχα αυτά που αφορούν στην περίοδο της διακυβέρνησής
σας, αλλά και στα όπλα για το αύριο των πολιτών. Και τα όπλα
µας για να αντιµετωπίσουµε αυτή την κρίση είναι και τα κονδύλια
του Ταµείου Ανάκαµψης και, φυσικά, του ΕΣΠΑ της επόµενης περιόδου. Περιµένω, λοιπόν, την απάντησή σας.
Επανέρχοµαι, όµως, στο ζήτηµα του νοµοσχεδίου. Πεποίθησή
µου είναι, κύριε Υπουργέ και κύριοι της Συµπολίτευσης, ότι η Κυβέρνηση κινείται σε µία τροχιά, σε µία αντίληψη, όπου θέλει και
την κλιµατική κρίση -όπως κάνει και για την ενεργειακή κρίση,
όπως και για τους ευρωπαϊκούς πόρους, όπως είπα πιο πριν- όλα
αυτά να γίνουν µια µεγάλη ευκαιρία, όχι για να σταθεί όρθια η
κοινωνία, αλλά για να συσσωρεύσουν ακόµα περισσότερα κέρδη
οι µεγάλες επιχειρήσεις και οι ελίτ, για έναν νέο, γενικευµένο
γύρο διαπλοκής, υπό την αιγίδα και τον συντονισµό ενός διεφθαρµένου και κοινωνικά ανάλγητου καθεστώτος. Και δεν
παίρνω πίσω ούτε µία λέξη από αυτά που µόλις τώρα είπα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τι κάνατε, κύριε Σκρέκα, κύριοι της Κυβέρνησης, µε τα υπερκέρδη της ενέργειας εδώ και δέκα µήνες;
Έρχοµαι, λοιπόν, να σας δώσω και απαντήσεις. Τι κάνατε; Αν
δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Σεπτέµβρη στη ΔΕΘ να φωνάζει
και να µιλάει για υπερκέρδη και να κάνει φασαρία στη Βουλή και
να αναδεικνύει ακόµα και τις ντιρεκτίβες της Κοµισιόν µε τις εργαλειοθήκες –τα tool kits- που σας ζητούσαν να φορολογήσετε
τα υπερκέρδη κι εσείς κάνατε πως δεν υπάρχουν, αν δεν υπήρχε
ο ΣΥΡΙΖΑ να µιλάει γι’ αυτά, δεν θα τα αναγνωρίζατε καν, σήµερα
δεν θα υπήρχε αναγνώριση. «Εισαγόµενη ακρίβεια», µας λέγατε.
«Ο Πούτιν φταίει που κάνει τον πόλεµο», µας λέγατε. Ακόµη και
στις αρχές Απριλίου βρεθήκατε, εσείς προσωπικά, στους Δελφούς στο οικονοµικό φόρουµ και τι είπατε; «Στην Ελλάδα δεν
υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη και υπερκέρδη». Αυτό είπατε.
Και τα λέγατε αυτά στο φόρουµ των Δελφών τον Απρίλιο…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν τα
βρήκατε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς):… τα λέγατε αυτά ενώ ήσασταν παρών, εδώ,
στη Βουλή, όπου ήδη ανάγκασα τον κ. Μητσοτάκη να παραδεχθεί την ύπαρξή τους.
Αλλά πήγαινε και ερχόταν ο κ. Μητσοτάκης όλο αυτό το διάστηµα στις Βρυξέλλες και αντί να διεκδικήσει, όπως έκανε η Πορτογαλία και η Ισπανία, να µπει ένας φραγµός, ένα τέλος στην
πηγή της αισχροκέρδειας εντός της χώρας -γιατί εδώ είναι η
πηγή- αυτός ζητούσε πλαφόν στη χρηµατιστηριακή τιµή, στον
χρηµατιστηριακό κόµβο της Ολλανδίας, για το φυσικό αέριο. Μάλιστα, ορθόν, αλλά προσέξτε: Την ίδια στιγµή που ζητούσε πλαφόν για τη χρηµατιστηριακή τιµή του φυσικού αερίου, δεν
ζητούσε πλαφόν στα υπερκέρδη των παραγωγών, αλλά να πέσει
η τιµή του φυσικού αερίου, για να έχουν ακόµη µεγαλύτερα
υπερκέρδη οι παραγωγοί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και βγήκαµε εδώ στη Βουλή και καταδείξαµε -και δεν παίρνω
πίσω ούτε ένα «και», ούτε µία τελεία από αυτά που είπα- σε
σχέση µε το µέγεθος των υπερκερδών -που τώρα ντρέπεστε και
τις λέξεις και τα λέτε υπερέσοδα και όχι υπερκέρδη- για το εννεάµηνο Ιούλιο 2021 - Μάρτιο 2022 και είπαµε ότι έχουν βγει περισσότερα από 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ, µε πρωταθλήτρια τη
Δηµόσια –δήθεν- Επιχείρηση Ηλεκτρισµού.
Τι κάνατε, λοιπόν; Κάνατε ότι δεν υπάρχουν. Τελικά, αναγκαστήκατε να βρείτε τα υπερκέρδη, καθυστερήσατε -όποιος δεν
θέλει να ζυµώσει, δέκα µέρες κοσκινίζει, εσείς δέκα µήνες κοσκινίζατε- και αφού τα βρήκατε, τι κάνατε; «Παίζατε τις κουµπάρες»
µε την ανεξάρτητη αρχή, τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, όταν
από αυτό εδώ το Βήµα ο Πρωθυπουργός -που τόσο πολύ σέβεται τους θεσµούς- είπε: «Έδωσα εντολή». Έδωσε εντολή στην
ανεξάρτητη αρχή! Και αυτοί εκεί -που τους σέβοµαι τους ανθρώπους- δεν είχαν το σθένος να βγουν και να πουν «Ποιος δίνει εν-
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τολή; Είµαστε ανεξάρτητοι. Δεν µας διορίσατε για να µας δίνετε
εντολές». Παίζατε, λοιπόν, τις κουµπάρες. Για ποιον λόγο; Για το
πως θα γίνει να τα βγάλετε όσο το δυνατόν λιγότερα, ώστε στο
τέλος να µη φορολογήσετε, ει δυνατόν να µην ακουµπήσετε, τα
κέρδη της ΔΕΗ, αλλά και των άλλων παραγωγών.
Και φέρνετε τώρα µια τροπολογία τα µεσάνυχτα, όπως είναι
το συνήθειό σας, µετά από τις επιτροπές για τον κλιµατικό νόµο,
µε τη διάταξη για την οικονοµική ενίσχυση των καταναλωτών
µέχρι 600 ευρώ. Έχω εδώ και καιρό προβλέψει ότι, δυστυχώς,
θα πέσει πολύ κλάµα στους λογαριασµούς. Περιµένει ο κόσµος
600 ευρώ και θα δει άλλα νούµερα. Και ξέρετε, είναι καλύτερο
να λέτε την αλήθεια στους πολίτες παρά να τους απογοητεύετε
για να δηµιουργήσετε εντυπώσεις ολίγων ηµερών που διαψεύδονται, αλλά αυτό θα το δούµε όταν έρθει η ώρα του.
Φέρνετε, λοιπόν, την τροπολογία και το ερώτηµα που σας
θέτω είναι το εξής: Αυτοί που δεν µπορούν να πληρώσουν τους
λογαριασµούς που ήδη τους έχουν έρθει και δεν µπορούν να
πληρώσουν, όχι γιατί επιλέγουν να µην πληρώνουν, όπως µε
άθλιο τρόπο ένας συνάδελφός σας, Βουλευτής Ανατολικής Αττικής, ο κ. Οικονόµου, βγήκε και είπε, κουνώντας το δάχτυλο
στους πολίτες, λέγοντας ότι είναι τζαµπατζήδες οι Έλληνες.
Ποιος; Βουλευτής κόµµατος που χρωστάει πάνω από 340 εκατοµµύρια ευρώ στις τράπεζες -δανεικά και αγύριστα- να λέει σε
αυτόν που δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει, γιατί παίρνει
1.000 ευρώ µισθό και του έρχεται λογαριασµός 1.500 ευρώ, ότι
είναι τζαµπατζής!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όχι, λοιπόν, από επιλογή, κύριε Σκρέκα, αλλά από αδυναµία,
αυτός που δεν έχει να πληρώσει, γιατί δεν µπορεί να πληρώσει
αυτή τη ρήτρα τη δυσβάσταχτη, τη ρήτρα αναπροσαρµογής που θα κριθεί στα ελληνικά δικαστήρια η νοµιµότητά της και που
η ΔΕΗ εφήρµοσε για πρώτη φορά στις 5 Αυγούστου του 2021
µε δική σας επιλογή, διότι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν εφαρµόστηκε ποτέ
καµµία ρήτρα, διότι επί ΣΥΡΙΖΑ, τεσσεράµισι χρόνια, δεν ανέβηκε
ούτε 1 ευρώ ο λογαριασµός του ρεύµατος για τον καταναλωτή,
παρ’ ότι είχαµε δηµοσιονοµικές δυσκολίες- και ήταν δική σας επιλογή και των εταιρειών όπως και η ίδια η ΡΑΕ ανακοίνωσε. Αυτοί,
λοιπόν, που δεν µπορούν –επαναλαµβάνω- όχι από επιλογή, αλλά
γιατί δεν έχουν, τι θα κάνουν; Θα τους κόψετε το ρεύµα; Θα πάρετε µια καθαρή θέση εδώ ή θα κρύβεστε και θα παίζετε τις
κουµπάρες; Ή µήπως σε αυτούς που δεν θα έχουν ρεύµα για να
ζήσουν θα τους λέτε τι ωραία είναι η ποιότητα ζωής στη χώρα
και ότι πρέπει να το δουν ολιστικά το πράγµα; Είστε σοβαροί;
Δώστε µια απάντηση σε αυτό.
Προσέξτε, από τη µια αναγνωρίζετε τα υπερκέρδη -ας µην
τσακωθούµε, που θα τσακωθούµε δηλαδή, αλλά ας µη βάλουµε
το θέµα τώρα πόσα είναι, θα δούµε πόσα είναι, αλλά από τη µια
τα αναγνωρίζετε- και εξαγγέλλετε νέα επιδότηση, αλλά δεν λέτε
κουβέντα γι’ αυτούς που δεν µπορούν να πληρώσουν τους λογαριασµούς που έχουν έρθει ήδη στα χέρια τους εξαιτίας αυτών
των υπερκερδών, που πήγαν στις τσέπες αυτών που ψάχνατε να
φορολογήσετε εκ των υστέρων. Και τι θα κάνετε, λοιπόν; Θα
τους αφήσετε να κοπεί το ρεύµα;
Και φέρατε µαζί και µια τροπολογία για τη φορολόγηση των
υπερκερδών -µάλιστα- που ντρέπεστε να πείτε και τη λέξη και τα
λέτε υπερέσοδα, λες και δεν χαράτσωσαν τους καταναλωτές οι
ηλεκτροπαραγωγοί µε τις δικές σας πλάτες. Και τι λέτε σε αυτή
την τροπολογία;
Πρώτον, ότι θα φορολογήσετε τα υπερκέρδη, όχι από τότε
που µε βάση το πόρισµα της ΡΑΕ ξεκίνησαν τα υπερβολικά
κέρδη, αλλά από τον Οκτώβριο, αφήνοντας έξω Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο. Δηλαδή, µε βάση τους δικούς µας υπολογισµούς, περίπου 250 εκατοµµύρια ευρώ τα χαρίζετε. Γιατί;
Δεύτερον, υιοθετείτε µία -κατά την άποψή µας- απολύτως
εσφαλµένη µέθοδο υπολογισµού και θα δώσουµε αναλυτικά
στοιχεία το επόµενο διάστηµα. Δεν υπολογίζετε τα υπερκέρδη
από τη διαφορά χονδρεµπορικής µε το κόστος παραγωγής, έστω
προσθέτοντας ένα λογικό περιθώριο κέρδους, αλλά συγκρίνοντας τα µεικτά περιθώρια κέρδους πέρυσι και φέτος, αντίστοιχες
εποχές, χαρίζοντας έτσι τα συγκυριακά κέρδη της περιόδου αναφοράς, τα οποία -κατά την άποψή µας- δεν µπορεί να θεωρούν-
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ται εύλογα σε µια περίοδο κρίσης.
Τρίτον, αφαιρείτε από τα υπερκέρδη όλα τα έξοδα της εµπορίας, εκπτώσεις των εµπορικών πακέτων και των διµερών συµβολαίων, κάτι που παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισµού,
προκειµένου να κάνετε τα χατίρια των καθετοποιηµένων παραγωγών, ακόµα και εις βάρος των άλλων παρόχων και κάτι που κατά την άποψή µας- είναι σε αντίθεση και µε το ενεργειακό
θεσµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον συµψηφίζετε
ζηµιές και κέρδη µεταξύ παραγωγής χονδρικής που έχει κέρδη
και προµήθειας λιανικής που έχει ζηµιές. Και ξέρετε πολύ καλά
ότι αυτές οι δύο είναι διακριτές δραστηριότητες.
Και τέταρτον, δεν υπολογίζετε και τα υπερκέρδη της εµπορίας
φυσικού αερίου που σας ζήτησε ακόµα και η ΡΑΕ και φυσικά, δεν
έχουν ακόµα υπολογιστεί.
Συγγνώµη, νοµίζω ότι η ΡΑΕ δεν τα ζήτησε, εµείς τα ζητήσαµε.
Εσείς ζητήσατε από τη ΡΑΕ κάτι ακόµα χειρότερο, να υπολογίσει
κάνοντας τον εφοριακό, µπαίνοντας στα οικονοµικά βιβλία των
εταιρειών, εκεί όπου υπάρχουν και αποσβέσεις και όλοι γνωρίζουµε πώς µια µεγάλη επιχείρηση µπορεί να κρύψει τα κέρδη
της.
Με δυο λόγια, κύριε Σκρέκα, το µεγάλο σας άγχος από τη
µέρα που εδώ, από αυτό το Βήµα, ο κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε
να παραδεχτεί υπερκέρδη ήταν πώς αυτά θα τα εµφανίσετε όσο
το δυνατόν πιο λίγα. Και αυτό συνιστά ένα τέλειο µαγείρεµα από
την πλευρά σας, µόνο που η ελληνική κοινωνία δεν µπορεί παρά
να δει την πραγµατικότητα. Και η πραγµατικότητα είναι ότι αυτό
που θέλετε διακαώς είναι να πέσει στα µαλακά το καρτέλ της
ενέργειας που κατατρώει τον οικογενειακό προϋπολογισµό της
µέσης ελληνικής οικογένειας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Για να µην, λοιπόν, αγωνιάτε σε σχέση µε το τι θα κάνουµε,
έχουµε ήδη καταθέσει τροπολογία, η οποία µε απόλυτη σαφήνεια σάς ζητά να µην προχωρήσετε σε ρευµατοκοπές σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αδυνατούν να πληρώσουν τη ρήτρα
αναπροσαρµογής που θα κριθεί στα ελληνικά δικαστήρια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είναι τροπολογία που ζητά να κάνετε έναν ορθό υπολογισµό
των υπερκερδών -ορθό υπολογισµό!- να βγάλετε το ακριβές µέγεθος των υπερκερδών, της αισχροκέρδειας στην οποία πρωταγωνιστεί η ΔΕΗ.
Και φυσικά, σας ζητάµε, επίσης, για όποιο επίδοµα έχετε αποφασίσει να δώσετε -αµφισβητούµε ότι θα είναι εξακοσάρι, αλλά
εν πάση περιπτώσει, για όποιο επίδοµα- αυτό να γίνει µε βάση
την περίοδο κατανάλωσης της ενέργειας και όχι µε βάση την έκδοση λογαριασµών. Λέτε από τον Μάιο. Δηλαδή, κάποιος ο
οποίος έχει λογαριασµό Φλεβάρη, τετράµηνο, δεν θα είναι µέσα
στην επιδότηση;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Σας ζητάµε, λοιπόν, τρία πολύ βασικά και κρίσιµα ζητήµατα,
όπου εµείς ρωτάµε εσάς τι θα κάνετε, όχι να ρωτάτε εσείς εµάς
τι θα κάνουµε και τι θα ψηφίσουµε. Τι θα ψηφίσετε, λοιπόν; Θα
κόβετε το ρεύµα των πολιτών;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και περιµένω να ακούσω την απάντησή σας αν θα τα αποδεχθείτε ή όχι.
Να ξέρετε, όµως, ένα πράγµα: Δεν είστε πια µόνοι σας -και
γιατί το λέω αυτό;- γιατί σας έχει δηµιουργηθεί αυτή η αίσθηση,
κυρίως στην Κυβέρνηση, όχι στους Βουλευτές που κοιτώ. Οι
Βουλευτές το γνωρίζουν, είναι οι µόνοι που το γνωρίζουν, πηγαίνουν στις περιφέρειές τους, έχουν αίσθηση µε τον αχό της κοινωνίας, ακούν τα βάσανα, τον πόνο του κόσµου.
Ο κ. Μητσοτάκης για να πάει κάπου χρειάζεται δύο διµοιρίες
ΟΠΚΕ, εσείς φαντάζοµαι ότι έχετε έναν κλοιό ασφαλείας γύρω
σας, ζήτηµα να ακούτε τον αχό της κοινωνίας.
Όµως, δεν είστε πια µόνοι σας. Ελέγχετε σχεδόν τα πάντα,
ελέγχετε ως καθεστώς -την επαναλαµβάνω τη λέξη, ως καθεστώς- την ελευθερία του Τύπου στη χώρα. Εκατοστή όγδοη θέση
µαζί µε τις αφρικανικές χώρες στην ελευθερία του Τύπου η χώρα
µας! Ο εξευτελισµός, η ντροπή της Ευρώπης!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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Ελέγχετε, λοιπόν, ως καθεστώς την ελευθερία του Τύπου, «ταΐζετε» µε λίστες Πέτσα και κρατικές διαφηµίσεις µεγάλο µέρος
των µέσων ενηµέρωσης, διώκετε και παρακολουθείτε όσους δηµοσιογράφους δεν σας αρέσουν και σας ασκούν κριτική και σας
κάνουν έλεγχο. Τι άλλο πρέπει να συµβεί για να µιλάει κάποιος
για καθεστώς;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Επειδή, λοιπόν, τα κάνετε όλα αυτά και επιχειρείτε να βάλετε
τις στοιχειώδεις δηµοκρατικές ελευθερίες σε γύψο, µην θαρρείτε
ότι είστε µόνοι σας, έχετε αντίπαλο. Και δεν µιλώ για τα κόµµατα
της δηµοκρατικής Αντιπολίτευσης ή για εµάς. Κυρίως έχετε αντίπαλο µια κοινωνία που θέλει να ζήσει καλύτερα, έχετε αντίπαλο
τις νέες γενιές που σας έχουν απαξιώσει γιατί εσείς τις απαξιώνετε. Έχετε αντίπαλο τους µικροµεσαίους που προσπαθείτε να
αφανίσετε προς όφελος των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Έχετε αντίπαλο τους εργαζόµενους που δεν αντέχουν άλλο
στην καθήλωση µισθών και στην περιστολή δικαιωµάτων.
Και θέλω να κλείσω µε το εξής -και ευχαριστώ για την ανοχή,
κύριε Πρόεδρε-: Μιλάµε εδώ για τον κλιµατικό νόµο, αλλά φοβάµαι ότι µπαίνουµε σε µια δύσκολη περίοδο ακόµα για τη χώρα,
στη θερινή περίοδο και κανένας δεν µπορεί να ξεχάσει τι περάσαµε πέρυσι και ποια εγκληµατικά λάθη έγιναν πέρυσι στο µέτωπο της προστασίας των δασών. Κανένας δεν µπορεί να
ξεχάσει, επίσης, ότι πέρυσι τέτοια εποχή πάλι µας λέγατε µεγάλα
λόγια, µε φιέστες διαβεβαιώνατε τον κόσµο ότι ο κρατικός µηχανισµός είναι πανέτοιµος για την αντιπυρική περίοδο και ένα
εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες στρέµµατα δάσους και καλλιεργειών κάηκαν πέρυσι.
Εσπευσµένα σε ένα βράδυ ρίξατε ένα πυροτέχνηµα και δηµιουργήθηκε ένα νέο Υπουργείο Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, αναβαθµίσατε δήθεν την Πολιτική Προστασία,
εξαγγείλατε σχέδια αναβάθµισης και το αποτέλεσµα ήταν από
τα καµένα της Εύβοιας να περάσουµε στα βουλιαγµένα λεωφορεία της Συγγρού και στους εγκλωβισµένους οδηγούς στην Αττική Οδό. Δηµιουργήσατε επικοινωνιακά ένα Υπουργείο -τάχατες
Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας- για να κρύψετε τις
ευθύνες σας για τις περυσινές πυρκαγιές. Διασπάσατε τις πολιτικές για το κλίµα. Δώσατε στο νέο Υπουργείο σοβαρές αρµοδιότητες για την προσαρµογή και την ανθεκτικότητα στην
κλιµατική κρίση, αλλά ο αρµόδιος Υπουργός ούτε που πέρασε
από τις συνεδριάσεις των επιτροπών στη Βουλή τις επόµενες
ηµέρες. Και πώς να περάσει; Θα πω εγώ. Πώς να εµφανιστεί,
όταν δεν µπορεί να δώσει απαντήσεις ούτε καν για τη στελέχωση
του Υπουργείου του, για το οργανόγραµµα του Υπουργείου του,
ενός Υπουργείου που θα αναλάβει κρίσιµες ευθύνες για τη χώρα
και την προστασία του πολίτη και για την ανθεκτικότητα στην κλιµατική κρίση;
Και όλα αυτά γιατί σε αυτό το –τάχατες- κλιµατικό νοµοσχέδιο
νοµίζω ότι έχετε µπερδέψει ακόµη περισσότερο τις αρµοδιότητες, ώστε να χρειάζεται τελικά να βάλουµε έναν τροχονόµο για
να βρείτε άκρη σε ποιον ανήκει ποια αρµοδιότητα.
Και αναρωτιέµαι, όµως -και το λέω και µακάρι, πραγµατικά το
εύχοµαι, µακάρι όλα αυτά που θα πω να µην επιβεβαιωθούν- σήµερα, τώρα, µια εβδοµάδα πριν να µπει το καλοκαίρι πόσο έτοιµοι είµαστε; Τι έχετε κάνει; Μπορείτε σήµερα να εγγυηθείτε
απέναντι σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας ότι δεν θα ξαναζήσουµε τα ίδια µε πέρυσι;
Τι ακριβώς συζητάµε σήµερα για την περιβαλλοντική σας συνείδηση και το έργο σας για την κλιµατική κρίση, όταν και φέτος
στο πιο βασικό, στο πιο στοιχειώδες δεν έχετε κάνει τα δέοντα
για να προστατευτεί ο φυσικός πλούτος της χώρας µας;
Κρούω, λοιπόν, τον κώδωνα του κινδύνου και σας ζητώ να ξυπνήσετε πριν να είναι αργά. Τι έχετε κάνει για την πρόληψη; Τι
έχετε κάνει για το απαραίτητο προσωπικό; Ρωτώ αν προσλάβατε
εποχικούς δασοπυροσβέστες, αν προσλάβατε δασοπόνους και
δασολόγους. Τι θα γίνει φέτος µε την εκµίσθωση εναέριων
µέσων λόγω και του πολέµου στην Ουκρανία, όπου δεν θα
έχουµε τη δυνατότητα να έχουµε τα ρωσικά αεροσκάφη; Είναι
αγωνίες αυτές.
Η επεξεργασία των στοιχείων από το Εθνικό Αστεροσκοπείο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

το πρώτο τρίµηνο του 2022 δείχνει µεγάλη αύξηση του αριθµού
των δασικών πυρκαγιών στη χώρα µας. Πρέπει να είµαστε έτοιµοι ως κράτος. Μη µας πείτε πάλι «αιφνιδιαστήκαµε».
Σας καλώ, λοιπόν, επειγόντως να αφήσετε κατά µέρος τα επικοινωνιακά σόου για την προστασία δήθεν του περιβάλλοντος,
να ασχοληθείτε µε την ουσία και να κάνετε τα στοιχειώδη, τις
απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια των δασών και των συµπολιτών µας τους επόµενους µήνες. Αρκετή ζηµιά έχει υποστεί
η χώρα και η κοινωνία στη θητεία σας. Μην αφήσετε ακόµη µεγαλύτερη ζηµιά λίγο πριν από την οριστική έξοδό σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Τασούλας έχει ζητήσει τον λόγο
για να κάνει µία παρέµβαση.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής):
Ήθελα να απαντήσω σε µία ερώτηση που µου έκανε ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως.
Πράγµατι, µου έχει στείλει εδώ και καιρό µία επιστολή για να
συγκροτηθεί µε αλλαγή του Κανονισµού της Βουλής µία επιτροπή που θα ελέγχει τη διαχείριση του Ταµείου Ανάκαµψης.
Ενηµέρωσα στην τελευταία ή στην προτελευταία συνεδρίαση της
Διασκέψεως των Προέδρων, γιατί µε είχε ρωτήσει και η κ. Γεροβασίλη γι’ αυτό, ότι στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κανονισµού –κατά σύµπτωση, προχθές την ανασυγκρότησα γιατί
έγινε µία ανασύνθεση- που δεν θα αργήσει, θα φέρω αυτό το
θέµα της πρότασης του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως για το ενδεχόµενο συγκρότησης επιτροπής ελέγχου της
διαχείρισης του Ταµείου Ανάκαµψης. Δεν είναι θέµα της Διάσκεψης των Προέδρων, αλλά της Επιτροπής Κανονισµού και εκεί θα
το οδηγήσουµε σύντοµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Ευχαριστούµε τον κύριο Πρόεδρο.
Θα δώσουµε τώρα τον λόγο στον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Σκρέκα.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια ότι άκουσα µε πολλή προσοχή τον Αρχηγό της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Τσίπρα και όσα είπε και θα απαντήσω σε όλα ένα προς ένα. Όµως, ειλικρινά λυπάµαι που σε
τούτη τη δύσκολη συγκυρία, την ώρα που µαίνεται ο πόλεµος
στην Ουκρανία, την ώρα που η διεθνής ενεργειακή κρίση κορυφώνεται και η ζωή των Ελλήνων πολιτών –και όχι µόνο- δυσκολεύει, επέλεξε, δυστυχώς, σε µια τέτοια κρίσιµη στιγµή για τη
χώρα και την Ευρώπη µία στάση η οποία δεν είναι καθόλου χρήσιµη για τη χώρα και τους πολίτες µας. Και νοµίζω ότι το αντίθετο
θα ήθελαν όλοι οι Βουλευτές και όλοι οι πολίτες.
Δυστυχώς, ο κ. Τσίπρας επέλεξε για άλλη µια φορά να επαναληφθεί, ακολουθώντας τον κακό του εαυτό και τον προσφιλή
δρόµο της διαστρέβλωσης των στοιχείων της πραγµατικότητας,
τον µηδενισµό, την καταστροφολογία και τον ακατάσχετο, βεβαίως, λαϊκισµό, σαν να µην έχετε κυβερνήσει ποτέ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, σαν να µην πληρώνουµε εµείς τώρα τα αποτελέσµατα της δικής σας ανύπαρκτης ενεργειακής πολιτικής…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ανύπαρκτης;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): …της δικής σας πολιτικής για την απολιγνιτοποίηση
και για τη µη προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
όπως θα σας δείξω, γιατί δεν επιλέγετε να διαβάζετε λίγο, να
δείτε τι κάνατε, ποια είναι τα πεπραγµένα σας όταν κυβερνήσατε.
Τη δική σας πολιτική και τη δική σας τακτική πληρώνουν σήµερα
οι πολίτες σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.
Και, δυστυχώς, φαίνεται ότι για άλλη µια φορά τρέφεστε από τα
προβλήµατα των πολιτών και δεν θέλετε να δώσετε πραγµατικές
λύσεις για τους πολίτες. Άλλωστε, αυτό αποδείχθηκε και πέντε
χρόνια που κυβερνήσατε αυτόν τον τόπο.
Είπε ο κ. Τσίπρας ότι έχουµε σηµαντικές ιδεολογικές διαφορές
γιατί εµείς, δήθεν, πιστεύουµε στην αυτορρύθµιση αγοράς
ακόµα και σε αυτή την πολύ κρίσιµη συγκυρία που έχουµε αυτή
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τη διεθνή ενεργειακή κρίση, ενώ εσείς, δήθεν, θέλετε τη στήριξη
των πολιτών. Σας ενοχλεί που έχουµε πάρει τόσα µέτρα στήριξης
για τους πολίτες και παίρνουµε ακόµα περισσότερα, γιατί πραγµατικά είναι εκρηκτική η κατάσταση αυτή που έχει δηµιουργηθεί
και τροφοδοτείται φυσικά από αυτόν τον συνεχιζόµενο πόλεµο.
Φυσικά, θα πρέπει να στηρίξουµε κατά κύριο λόγο τα ευάλωτα
νοικοκυριά, αλλά και τη µεσαία τάξη και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό το κάνουµε -όπως θα σας αποδείξω- και θα συνεχίσουµε να το κάνουµε και µε τη νέα θεσµική παρέµβαση από
1η Ιουλίου που σε µόνιµη βάση θα µειώσει τους λογαριασµούς
ρεύµατος και θα χαµηλώσει το κόστος ενέργειας και στους µικροµεσαίους επαγγελµατίες και στα νοικοκυριά.
Καταθέτω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή τη στιγµή τελευταίους επαγγελµατικούς λογαριασµούς από τη ΔΕΗ –που
είναι µια εταιρεία όπου συµµετέχει το κράτος- που έχουν προκύψει µετά από τις ενισχυµένες επιδοτήσεις που δίνουµε από τον
Απρίλιο και µετά για ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες µικροµεσαίους επαγγελµατίες µε παροχή µέχρι τριάντα πέντε KWA.
Είναι το 90% της ραχοκοκαλιάς της επαγγελµατικής βάσης της
χώρας µας.
Σας τους αναφέρω: Λογαριασµός µε ποσό πληρωµής 1.031
ευρώ, συνολική έκπτωση 1.400 ευρώ. Λογαριασµό µε ποσό 1.873
ευρώ –αυτοί είναι µηνιαίοι λογαριασµοί, είναι επαγγελµατικοί λογαριασµοί, γι’ αυτό είναι και τόσο αυξηµένοι- τον επιδότησε το
κράτος µε 2.255 ευρώ. Λογαριασµό µε ποσό πληρωµής 379
ευρώ, τον επιδότησε το κράτος µε έκπτωση 1.170 ευρώ.
Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Σκρέκας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο κ. Τσίπρας είπε ότι αν έρθετε ποτέ στην εξουσία, θα µειώσετε κατά 50% τους λογαριασµούς. Αν το κάνουµε εµείς αυτό,
τότε οι πολίτες θα πρέπει να πληρώσουν πιο πολύ ρεύµα απ’ ό,τι
πληρώνουν τώρα, γιατί εµείς ερχόµαστε και µειώνουµε περισσότερο από 50% τους λογαριασµούς ρεύµατος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και θα συνεχίσουµε αυτό µε τον νέο µηχανισµό, για να γίνει
οριζόντιο. Και, βεβαίως, έχουµε πει ότι οι µικροί και οι µικροµεσαίοι επαγγελµατίες θα λάβουν και επιστροφή για τις καταναλώσεις Ιανουαρίου έως Μαρτίου και αυτό θα φανεί στους
επόµενους λογαριασµούς. Το ίδιο κάνουµε και για τα νοικοκυριά.
Είπε ο κ. Τσίπρας ότι δήθεν δεν στηρίζουµε, όταν από τον προηγούµενο Σεπτέµβριο η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ξεκίνησε να επιδοτεί απευθείας τους λογαριασµούς ρεύµατος
συστήνοντας το Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης.
Από τότε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινήσαµε και παίρναµε τα υπερέσοδα –τα «υπερκέρδη», όπως τα λένε τώρα- του
λογαριασµού των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Μ’ αυτόν τον
τρόπο επιδοτήσαµε τους λογαριασµούς των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Και τώρα ερχόµαστε µε έναν µόνιµο µηχανισµό –για τον οποίο
δεν είπε τίποτα, βεβαίως- να βάλουµε ένα πλαφόν στην αµοιβή
των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής, ανάλογα µε το πραγµατικό
κόστος της τεχνολογίας, το κάθε λιγνιτικό εργοστάσιο, το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Θα αµείβεται µε βάση το πραγµατικό κόστος και όχι µε βάση τη χρηµατιστηριακή τιµή ενέργειας, που
ορίζεται µε βάση τη διεθνή τιµή φυσικού αερίου.
Κι έτσι, κύριε συνάδελφε, στη διαφορά από τη ρυθµιζόµενη
πια αποζηµίωση που εµείς θα ορίσουµε, θα ρυθµίσουµε την τιµή
αποζηµίωσης των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής και τη διαφορά
από εκείνη την τιµή µέχρι την οριακή τιµή συστήµατος, µέχρι την
τιµή της χονδρικής, θα την ανακτούµε στη βάση από 1η Ιουλίου,
θα την οδηγούµε στο Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης και θα ερχόµαστε και θα επιδοτούµε βάζοντας ένα νέο πλαφόν στη λιανική
για τους λογαριασµούς όλων των νοικοκυριών οριζοντίως, απορροφώντας το 85% της αύξησης, είτε είναι κύρια είτε είναι µη
κύρια κατοικία και για όλη την κατανάλωση, όχι µόνο µέχρι τις
τριακόσιες πρώτες κιλοβατώρες.
Για δε τους επαγγελµατίες, θα απορροφήσουµε το 80% έως
82% της αύξησης, οριζόντια, ανεξαρτήτως κατανάλωσης.
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Για δε τους αγρότες, το 90% έως 95% και για τους δικαιούχους κοινωνικού τιµολογίου το 100% της αύξησης.
Αυτό κάνουµε εµείς, αυτό το οποίο εσείς δεν θα κάνατε και
δεν θα µπορούσατε γιατί δεν το γνωρίζετε και δεν το έχετε φέρει
ως πρόταση. Ποια είναι η πρότασή σας; Πώς θα επιδοτούσατε
εσείς; Πού θα βρίσκατε τα χρήµατα; Δεν έχετε κάνει τίποτα. Δεν
µας έχετε πει τίποτα. Μόνο λόγια.
Εµείς µπροστά στα λόγια τα δικά σας, βεβαίως, ερχόµαστε και
καταθέτουµε τις δικές µας πράξεις, οι οποίες θα είναι ακόµα πιο
ισχυρές και θα φαίνονται ακόµα περισσότερο στους λογαριασµούς των νοικοκυριών, γιατί πραγµατικά πέρασαν έναν δύσκολο χειµώνα. Γι’ αυτό αποφάσισε ο Πρωθυπουργός και η
Κυβέρνησή µας να έρθει και αναδροµικά να επιδοτήσει µε 60%
το υπερβάλλον κόστος, την υπερβάλλουσα αύξηση, πέρα και
πάνω από τις επιδοτήσεις σε όλα τα νοικοκυριά για τις κύριες
κατοικίες, ανεξαρτήτως κατανάλωσης µέχρι του ποσού των 600
ευρώ.
Εµείς δεν είπαµε ότι θα πάρουν όλοι 600 ευρώ. Αυτά είναι τα
παραπλανητικά λόγια του κ. Τσίπρα και των εκπροσώπων της Αντιπολίτευσης. Εµείς είπαµε ότι θα κυµαίνεται µεταξύ 30 ευρώ
κατ’ ελάχιστον και 600 ευρώ και θα ισούται µε το 60% της επιπλέον αύξησης ανεξαρτήτως κατανάλωσης. Αυτό είπαµε εµείς.
Όλα τα άλλα είναι δικά σας λόγια.
Ρώτησε τι θα κάνουµε γι’ αυτούς που δεν µπορούν να πληρώσουν τον αυξηµένο λογαριασµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία είναι αυτή
που δηµιούργησε τον πενταψήφιο αριθµό έκτακτης ανάγκης
ενεργειακής αλληλεγγύης, τον 15902, ώστε ένα νοικοκυριό που
είναι σε απόλυτη δυσχέρεια και δεν µπορεί να πληρώσει τον λογαριασµό και του έχει κοπεί το ρεύµα να µπορεί να καλεί σ’
αυτόν τον αριθµό και σε συνεργασία µε τον ΔΕΔΔΗΕ και την κοινωνική υπηρεσία του δήµου, να γίνεται άµεσα η επανασύνδεση.
Εµείς το κάναµε αυτό, δεν το κάνατε εσείς και γι’ αυτό σας ενοχλεί.
Μιλήσατε για το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και είπατε ότι δεν παίρνουµε
µέτρα για να στηρίξουµε τους ευάλωτους και τα ευάλωτα νοικοκυριά. Για πρώτη φορά θέσαµε κοινωνικά και εισοδηµατικά κριτήρια στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Γι’
αυτό το 20% των αιτούντων που θα επιλεχθούν για το νέο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» είναι ευάλωτα νοικοκυριά µε πολύ χαµηλό εισόδηµα.
Είχαµε ξεχωριστή κατηγορία 100 εκατοµµύρια ευρώ µόνο για
ευάλωτα νοικοκυριά. Εισαγάγαµε νέα κοινωνικά κριτήρια, όπως
για τις πολύτεκνες οικογένειες, για οικογένειες µε ένα µέλος µε
αναπηρία. Αυτά τα έκανε η Νέα Δηµοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν τα έκανε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο Τσίπρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γι’ αυτό εσείς µόνο 5%. Μόνο πέντε στα εκατό σπίτια ήταν σπίτια ευάλωτων νοικοκυριών, όταν εσείς είχατε εξαγγείλει το δικό
σας πρόγραµµα, ενώ τώρα είναι 20% και 25% τα σπίτια των ευάλωτων νοικοκυριών, τα οποία θα πάρουν επιδότηση µέχρι 70%
για να αναβαθµιστούν ενεργειακά, να εξοικονοµήσουν ενέργεια,
να έχουν µια καλύτερη ζωή, να µειώσουν το κόστος του λογαριασµού και να βοηθήσουν, βεβαίως, και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά τα έκανε η Νέα Δηµοκρατία.
Αυτά τα ξεχνάει ο κ. Τσίπρας. Στον κ. Τσίπρα αρέσει η λήθη,
του αρέσει να ξεχνάνε οι πολίτες. Οι πολίτες, όµως, δεν ξεχνάνε,
θυµούνται. Γι’ αυτό δεν υπάρχει κανένα ρεύµα υποστήριξης του
ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα σήµερα στην ελληνική κοινωνία. Τι κάνατε για να βοηθήσετε την Ελλάδα στην ενεργειακή της ασφάλεια µε τη µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, την αξιοποίηση του ελληνικού ήλιου, του άπλετου αιολικού δυναµικού που έχουµε;
Θα σας πω τι κάνατε και επιτέλους θα φανεί στη Βουλή ποια
είναι η δική σας απόδοση σε ό,τι αφορά στη διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Έχω µπροστά µου έναν πίνακα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που δείχνει ποια ήταν η διείσδυση
των ΑΠΕ επί ΣΥΡΙΖΑ, πριν τον ΣΥΡΙΖΑ και µετά τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα
σας τα πω, αν δεν το βλέπετε. Το κενό που βλέπετε ενδιάµεσα
είναι η απόδοση του ΣΥΡΙΖΑ, της Κυβέρνησής του. Αυτό πετύχατε, το κενό. Μέχρι το 2013 µπήκαν χίλια µεγαβάτ νέων ΑΠΕ
στο σύστηµα της χώρας, φωτοβολταϊκών, ανεµογεννητριών, βιο-
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µάζας και άλλων σταθµών. Το 2015: εκατόν εβδοµήντα δύο,
πέντε φορές κάτω, 80% µείωση. Το 2016: διακόσια τριάντα
εννέα, 2017: διακόσια ογδόντα οκτώ, 2018: διακόσια εβδοµήντα
οκτώ µεγαβάτ. Αυτές οι νέες ΑΠΕ έµπαιναν την εποχή του στο
ηλεκτρικό σύστηµα της χώρας, ενώ το να παράγεις ενέργεια από
τον ήλιο κοστίζει 40 ευρώ ανά µεγαβατώρα, δηλαδή είναι πέντε
φορές φθηνότερο από το να παράγεις ρεύµα από τον λιγνίτη και
από το φυσικό αέριο. Και ήρθε η Νέα Δηµοκρατία το 2019: εννιακόσια δεκατρία µεγαβάτ νέων ΑΠΕ. Το 2020: εννιακόσια εβδοµήτα επτά, πέντε φορές παραπάνω, 2021: χίλια εκατόν τριάντα
ένα µεγαβάτ. Το 2022 εκτιµάµε ότι θα µπουν χίλια επτακόσια είκοσι µεγαβάτ. Καταθέτω τα νούµερα για να τα δείτε. Το κενό
είναι του ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι αφορά στη διείσδυση των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας. Αυτά έκαναν για να βοηθήσουν τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Ξέρετε τι σηµαίνει ανανεώσιµες πηγές ενέργειας; Για κάθε
χίλια µεγαβάτ, 300 εκατοµµύρια ευρώ, µε σηµερινές τιµές, λιγότερο φυσικό αέριο, λιγότερη αξία εισαγωγών ορυκτού καυσίµου,
αυτού που λένε ότι δήθεν εµείς καταδικάσαµε µε µία δήθεν ψεύτικη απολιγνιτοποίηση και εξαρτήσαµε τη χώρα.
Τι έκαναν αυτοί σε ό,τι αφορά στο φυσικό αέριο και τον λιγνίτη; Είναι η Νέα Δηµοκρατία η οποία προχώρησε σε µία βίαιη
απολιγνιτοποίηση, όπως λένε; Ακούστε ποιο είναι το ιστορικό,
για να τα βάλουµε όλα στη θέση τους, για να µην κοροϊδεύουν
τους πολίτες, για να µάθουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες Βουλευτές ποια είναι η πραγµατικότητα. Το 2010 διακόπηκε η λειτουργία της Πτολεµαΐδας 1. Το 2011 διακόπηκε η λειτουργία της
Πτολεµαΐδας 2 και Μεγαλόπολης 1 και 2, παλιές µονάδες που
έκλειναν και δεν είχαν εκσυγχρονιστεί. Το 2014 διακοπή λειτουργίας της Πτολεµαΐδας 3 και 4. Το 2016, εποχή ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα: Η Καρδιά 1-4 και το Αµύνταιο 1-2
περιορίζονται, περιορίζεται η λειτουργία τους από την 1η Ιανουαρίου 2016 µέχρι και το τέλος του 2019. Τον δε Ιούλιο του 2019,
πριν από τις εκλογές, έκλεισαν την Καρδιά 1 και την Καρδιά 2 και
ήδη είχαν προγραµµατίσει να κλείσει το Αµύνταιο 1 και 2, γιατί
δεν είχαν κάνει επενδύσεις για να λειτουργούν, δεν είχαν περιβαλλοντικούς όρους και είχαν λήξει οι ώρες λειτουργίας. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτά ξεχνάνε να τα πουν.
Τι έγινε επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ, τα πέντε χρόνια που κυβέρνησε;
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη το 2015: δεκαεννέα
γιγαβατώρες, παραγωγή 2019 µετά από πέντε χρόνια: δέκα χιλιάδες, πτώση 50% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
λιγνίτη στα πέντε χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Καταθέτω
τα νούµερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Πάµε παρακάτω. Η Νέα Δηµοκρατία, λέει, έχει αυξήσει την
εξάρτηση της χώρας από το ορυκτό φυσικό αέριο, το εισαγόµενο εν πολλοίς από Ρωσία, κατά 25%. Κατηγορεί εµάς για τις
επιλογές τις δικές τους επί πέντε χρόνια, µε την απολιγνιτοποίηση που εν πολλοίς έγινε για οικονοµικούς λόγους και ήταν στη
σωστή κατεύθυνση, αλλά έρχονται και το κατηγορούν τώρα.
Έχει γίνει τώρα ο δήθεν φιλοπεριβαλλοντικός ΣΥΡΙΖΑ το κόµµα
του λιγνίτη, το κόµµα του κάρβουνου.
Ας δούµε, όµως, όταν κυβέρνησε τι έγινε µε το φυσικό αέριο;
Το 2015 πόσο συµµετείχε το φυσικό αέριο στο µείγµα ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα; Με κοιτάτε, κύριε συνάδελφε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Περιµένω να ακούσω κάτι για το
νοµοσχέδιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Το 2015 όταν αναλάβατε ήταν στο 14%, το 2019
πόσο ήταν το ποσοστό συµµετοχής του φυσικού αερίου στο
ενεργειακό µείγµα; Ήταν 31%, αύξηση 110% της συµµετοχής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του φυσικού αερίου στο ενεργειακό µείγµα. Αυτά για να σταµατήσουν επιτέλους τα ψέµατα και οι κοροϊδίες σε αυτή την Αίθουσα. Τα καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα που βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε αισιόδοξοι γιατί µιλάµε
για τον κλιµατικό νόµο. Υποτίθεται ότι ήσασταν πιο φιλόδοξοι,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εσείς και θέλατε περισσότερο την
προστασία του περιβάλλοντος και υποτίθεται ότι αυτός δεν είναι
ο πρώτος κλιµατικός νόµος, αλλά η κύρωση που έχουν κάνει εκατόν εβδοµήντα χώρες στον πλανήτη. Η κύρωση της Συµφωνίας
των Παρισίων θεωρείτε ότι είναι δικός σας κλιµατικός νόµος! Λες
και η κύρωση της Συµφωνίας των Παρισίων, λες και αυτό το διάταγµα είχε µέτρα για την Ελλάδα και πώς θα µπορέσει η Ελλάδα
να πετύχει την πράσινη µετάβαση και την απανθρακοποίηση της
κοινωνίας και της οικονοµίας. Και όλα αυτά, βέβαια, θα τα καταθέσω γιατί πρέπει επιτέλους να τα µάθετε και να τα διαβάσετε
και εσείς.
Λέτε, λοιπόν, ότι το δικό σας εθνικό σχέδιο για την ενέργεια
και το κλίµα που αποτυπώνει τους στόχους που ήταν τόσο καλοί
και τόσο φιλόδοξοι, κατατέθηκε το 2018. Επεστράφη, όµως, ως
απαράδεκτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2019, πριν αλλάξει
η κυβέρνηση. Ήρθαµε και το διορθώσαµε.
Και τι λέει -ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί αξίζει
τον κόπο- η επιστολή την οποία θα καταθέσω στα Πρακτικά της
Βουλής;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Λίγη ησυχία παρακαλώ. Ξέρει τι θα πει ο Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Θα τα πούµε όλα και τους λογαριασµούς και τα
υπερκέρδη. Θα απαντήσουµε σε όλα. Βεβαίως, ο κ. Τσίπρας -λογικό ήταν- έφυγε, δεν ήθελε να ακούσει. Θα µάθαινε, όµως, και
κάτι, γιατί δυστυχώς, µε βάσει αυτά που είπε φαίνεται δεν τον
είχαν ενηµερώσει σωστά οι συνεργάτες του και πρέπει και αυτοί
να ενηµερωθούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τι έλεγε, λοιπόν, η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα του κ. Τσίπρα και
του ΣΥΡΙΖΑ; Το αρχικό ΕΣΕΚ σύµφωνα µε την αξιολόγηση επιτροπής δεν περιλάµβανε πληροφορίες ούτε καν για εκποµπές
LULUCF ούτε πολιτικές για την προσαρµογή, δηλαδή δεν είχε
πολιτικές για την απορρόφηση των εκποµπών του διοξειδίου του
άνθρακα από τα δασικά οικοσυστήµατα. Για το περιβάλλον και
την ποιότητα αέρα κρίθηκε ελλιπής η αναφορά στις δράσεις και
τις πολιτικές και χωρίς ποσοτική αποτίµηση των µέτρων, ώστε
να εκτιµηθεί η συµβολή στον ευρωπαϊκό στόχο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Θα χρειαστώ κάποια λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σηµαντικό, όπως είπε και ο κ. Τσίπρας είναι υπαρξιακό ζήτηµα, το να
ψηφίσουµε και να στηρίξουµε έναν κλιµατικό νόµο που θα βοηθήσει την ελληνική κοινωνία να είναι πιο βιώσιµη τις επόµενες δεκαετίες. Αφορά στη ζωή µας, αφορά στο µέλλον το δικό µας και
των επόµενων γενεών και των παιδιών µας.
Κρίθηκε, λοιπόν, ελλιπής η αναφορά, ώστε να εκτιµηθεί η συµβολή στον ευρωπαϊκό στόχο. Για τις ΑΠΕ, ο στόχος 31% είναι
σύµφωνος, λέει, µε τη µεθοδολογία -θα σας πω ποιος είναι ο στόχος που βάλαµε εµείς- του παραρτήµατος 2 του κανονισµού,
αλλά µειονεκτεί στις τοµεακές πολιτικές. Για την ενεργειακή απόδοση, έλεγε η επιστολή που στείλανε, κρίνεται ανεπαρκής, και
χαµηλής φιλοδοξίας ο στόχος της χώρας.
Για τις επενδύσεις: δεν προκύπτει µε σαφήνεια η δυνατότητα
που παρέχει στους επενδυτές του ΕΣΕΚ η ανάπτυξη-εκπόνηση
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των πολιτικών του, σταδιακή εξάλειψη των επιδοτήσεων σε ορυκτά καύσιµα, απαραίτητη η συµπερίληψη του ΕΣΕΚ δράσεων και
µέτρων για την εξάλειψη των επιδοτήσεων. Δεν είχαν βάλει τίποτα.
Για τη δε απολιγνιτοποίηση -αυτό αξίζει να το ακούσετε, το
λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δήθεν στρατηγική απολιγνιτοποίησης- όταν ξέρανε ότι έκλειναν το ένα εργοστάσιο µετά το
άλλο των λιγνιτικών στη δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη,
δεν έκαναν τίποτα. Και τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Ελλιπής η
ανάλυση για τη δίκαια µετάβαση, χωρίς αναφορές σε δράσεις
και µέτρα. Αυτά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πέντε χρόνια όταν κυβερνούσε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Να σταµατήσει επιτέλους η κοροϊδία. Δεν τα λέµε εµείς αυτά.
Τα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο απαντητικό γράµµα το οποίο
έστειλε τότε σχολιάζοντας το ΕΣΕΚ.
Ποιο ήταν το αρχικό σχέδιο του ΕΣΕΚ; Ποιο ήταν το µερίδιο
των ΑΠΕ που δήθεν ο φιλόδοξος ΣΥΡΙΖΑ είχε θέσει; 31%. Πόσο
εµείς τελικά πήραµε έγκριση µόλις το αναθεωρήσαµε; 35% συµµετοχή των ΑΠΕ. Πόσο ήταν το µερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας; 56% επί ΣΥΡΙΖΑ.
64% το έκανε η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Ποια είναι η
τελική κατανάλωση ενέργειας; Θα σας εξηγήσω τι σηµαίνει αυτό.
18,1 εκατοµµύρια τόνους ισοδύναµου πετρελαίου. Πόσο το κάναµε εµείς; 16 εκατοµµύρια.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι εµείς µέχρι το 2030 θέλουµε να
πετύχουµε εξοικονόµηση κατανάλωσης. Διότι ο καλύτερος τρόπος να µειώσεις τις εκποµπές του άνθρακα αλλά και ο καλύτερος
τρόπος να µειώσεις το κόστος ενέργειας είναι να µην καταναλώνεις την ενέργεια που δεν χρειάζεσαι. Και πώς θα το πετύχεις
αυτό; Μέσα από εξοικονόµηση, µέσα από το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»,
µέσα από τα έργα εξοικονόµησης, µέσα από το «Αλλάζω συσκευή, ανακυκλώνω», µέσα από αυτά τα οποία κάνουµε εµείς και
που δεν κάνατε εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Απλά ελάτε και πείτε µια εποικοδοµητική άποψη και παραδεχτείτε. Δεν κάνει κακό. Αυτό, τελικά, µπορεί να σας βοηθήσει και
σε ό,τι αφορά το εκλογικό σας κοινό.
Από κει και πέρα, σε ό,τι αφορά τη µείωση των αερίων του θερµοκηπίου, ακούστε ποιος ήταν ο φιλόδοξος στόχος του ΣΥΡΙΖΑ:
33% σε σχέση µε το ’90. Πόσος είναι ο στόχος που θέσαµε στο
υπάρχον εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίµα, το οποίο
αναθεωρούµε και το κάνουµε ακόµα πιο φιλόδοξο αυτή τη
στιγµή που µιλούµε; 42% αύξηση, 25% του ποσοστού, µείωση,
δηλαδή, κατά 25% επιπλέον των αερίων του θερµοκηπίου. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα.
Πάµε, λοιπόν, τώρα σε αυτό µε το οποίο ασχολήθηκε ο κ. Τσίπρας. Βεβαίως ήρθε εδώ, µίλησε τριάντα πέντε λεπτά, δεν είπε
τίποτα για τον κλιµατικό νόµο. Ούτως η άλλως, απ’ ό,τι είπε…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ούτε εσύ έχεις πει τίποτα. Έλεος!
Όχι να κάνεις κριτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Έχουµε ακόµη καιρό, θα τα πούµε όλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ελάτε παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε παρακαλώ τον απαραίτητο χρόνο γιατί είχε προηγηθεί η οµιλία του κ. Τσίπρα και
έπρεπε να απαντήσω ένα προς ένα.
Φορολόγηση υπερκερδών. Φορολόγησε υπερκέρδη η Ισπανία;
Φορολόγησε υπερκέρδη η Πορτογαλία, την οποία τόσο πολύ επικαλείστε; Τις χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου τις έχετε αναγάγει
τελικά σε πρότυπα τα οποία πρέπει να παρακολουθούµε, που σήµερα οι πολίτες εκεί αγοράζουν 60% πιο ακριβά στην Ισπανία
ενέργεια και 20% πιο ακριβά στην Πορτογαλία, σύµφωνα µε τα
στοιχεία τα οποία δηµοσιεύονται;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Στην αισχροκέρδεια εσείς είστε
πρωταθλητές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Σήµερα οι καταναλωτές στην Ισπανία -εγώ δεν έχω
τίποτα µαζί τους και µακάρι να βρουν έναν τρόπο και αυτοί να
βοηθήσουν τα νοικοκυριά τους- αγοράζουν 60% πιο ακριβά
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ρεύµα από την Ελλάδα τα νοικοκυριά και στην Πορτογαλία 20%
πιο ακριβά.
Φορολόγησαν τίποτα; Φορολόγησαν υπερκέρδη; Υπήρξε άλλο
κράτος το οποίο φορολόγησε υπερκέρδη; Κατάφερε να το κάνει;
Είχε την πολιτική βούληση και πήρε τα απαραίτητα µέτρα να το
κάνει; Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη που θα πάρει λεφτά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η Ιταλία φορολογεί 25%. Δεν έχει πάρει ακόµα χρήµατα. Η Ελλάδα φορολογεί 90%. Και ξέρετε κάτι; Το λέµε εµείς; Το λέει η
κ. Λαγκάρντ. Τι είπε η κ. Λαγκάρντ; «Πολιτικές όπως της Ελλάδας
για την υπερφορολόγηση εταιρειών ενέργειας βοηθούν τους πολίτες». Δεν το λέµε εµείς. Το λένε οι έξω.
Καταθέτω για τα Πρακτικά το δηµοσίευµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
Δεν είναι από κανένα site φιλοκυβερνητικό, όπως τα χαρακτηρίζετε. Θεωρώ ότι είναι αντικειµενικό, όπως είναι όλα, βέβαια,
αλλά µερικά εσείς τα συµπαθείτε και µερικά δεν τα συµπαθείτε.
Επέλεξα ένα το οποίο είναι της συµπάθειας σας. Λοιπόν, αυτή
είναι η πραγµατικότητα και να δω αν θα ψηφίσετε αυτή τη διάταξη.
Να ρωτήσω κάτι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Δεν θα συγκρίνουµε, δηλαδή, το περιθώριο που είχε η µονάδα παραγωγής
φέτος µε πέρυσι, δηλαδή στην κρίση και πριν την κρίση; Πώς δηλαδή θα συγκρίνουµε και θα δούµε τα υπερέσοδα; Ούτε αυτό
δεν µπορούσε να καταλάβει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι τα υπερκέρδη και τα υπερέσοδα προκύπτουν µέσα
από σύγκριση. Είναι δυνατόν να µετρήσω κάτι σήµερα και να
είναι περισσότερο από τον εαυτό του; Ούτε αυτό δεν του είπατε
να γράψει. Δεν το έγραψε κανένας στην οµιλία του.
Φυσικά και θα πρέπει να γίνει. Εσείς, κύριε Τσακαλώτε, τα καταλαβαίνετε αυτά. Περάσετε από Υπουργός Οικονοµικών. Δεν
ξέρετε ότι πρέπει να γίνει µια σύγκριση; Δεν θα συγκρίνουµε, δηλαδή, το περιθώριο της µονάδας το 2021 σε σχέση µε το 2020
και το 2022 σε σχέση πάλι µε το 2020, πριν από την κρίση; Φυσικά και θα συγκρίνουµε.
Δεν θα πρέπει, λοιπόν, αν έχουν δώσει εκπτώσεις από αυτά τα
υπερέσοδα και αν η ΔΕΗ, γιατί µιλάτε για καρτέλ, αλλά η ΔΕΗ
είναι αυτή η οποία έδωσε µε βάση την µελέτη της ΡΑΕ, τις περισσότερες εκπτώσεις. Η ΔΕΗ είναι καρτέλ ενέργειας; Ρωτάω.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ναι είναι. Η ΔΕΗ βάζει πλάτη στο
καρτέλ ενέργειας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Άµα είναι, για ποιον λόγο δεν πάτε στον εισαγγελέα;
Τι κάθεστε και το λέτε εδώ; Να πάτε στον εισαγγελέα, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Να πάτε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού και να
πείτε ότι η ΔΕΗ έχει κάνει καρτέλ.
Δεν µιλάτε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Πήγαµε ή δεν πήγαµε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ρωτάω. Δεν θα πρέπει να αφαιρέσουµε τις εκπτώσεις που έδωσε στους αγρότες από αυτά τα υπερέσοδα; Δεν θα
πρέπει να αφαιρέσουµε τις εκπτώσεις που µπορεί να έδωσε στη
µεταποίηση στην παραγωγική βάση της χώρας; Θα φορολογήσουµε και αυτά;
Τώρα δεν µας ακούει κανείς. Μόνοι µας είµαστε εδώ. Λίγοι παρακολουθούν ίσως. Μακάρι να παρακολουθούν και πολλοί, για
να ακούσουν αυτά τα οποία λέµε.
Δεν πρέπει να αφαιρέσουµε, κύριε Τσακαλώτε; Εσείς τι λέτε;
Πρέπει να αφαιρέσουµε ή όχι από αυτά που θα φορολογήσουµε;
Ή θα φορολογήσουµε και τις εκπτώσεις που κάνανε;
Εδώ ακούγονται ανήκουστα.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Πιο αργά να µιλάτε για να τα καταλαβαίνουµε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Αν ήταν οικονοµικά, θα τα καταλαβαίνατε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Κλιµατικός νόµος: είναι πολύ σηµαντικός και, πραγµατικά, είµαι ιδιαίτερα ευτυχής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κάντε λίγο ησυχία.
Κύριε Αµυρά, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Είµαι ιδιαίτερα ευτυχής, πραγµατικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που επί των ηµερών µας και φυσικά µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη καταθέτουµε
τον πρώτο κλιµατικό νόµο της χώρας, ένα υπαρξιακό ζήτηµα
πολύ σηµαντικό γιατί αφορά τις ζωές µας, γιατί αφορά τις ζωές
των παιδιών µας και τις επόµενες γενιές των Ελλήνων και όχι
µόνο, γιατί πρέπει να προστατεύσουµε το σπίτι µας που είναι ο
πλανήτης.
Γιατί νοµοθετούµε και τι επιδιώκουµε µε τον κλιµατικό νόµο;
Αυτά τα οποία ήδη έχουµε ξεκινήσει, όλες αυτές οι παρεµβάσεις,
όλες αυτές οι προσπάθειες για τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα που µε αυτόν τον τρόπο θα αποτρέψουν τα
αίτια τα οποία οδηγούν στην κλιµατική αλλαγή, αυτά να µπουν
µέσα σε ενιαίο πλαίσιο παρακολούθησης και ανατροφοδοσίας,
να το πω καλύτερα, ώστε να µπορέσουµε να πετύχουµε το καλύτερο αποτέλεσµα.
Τι επιδιώκουµε µε τον κλιµατικό νόµο; Επιδιώκουµε πρώτον
φυσικά να µειώσουµε τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Και
πώς θα γίνει αυτό; Ένας τρόπος, όπως είπα, είναι να απεξαρτηθούµε από τα ορυκτά καύσιµα. Αυτό βοηθάει µόνο στην προστασία του περιβάλλοντος; Όχι, αυτό βοηθάει και στην ενεργειακή
ασφάλεια της χώρας.
Διότι ο δικός µας στόχος είναι η χώρα µέχρι το 2030 το 70% και αυτό αυτή τη στιγµή που µιλάµε αξιολογούµε µήπως µπορούµε να αυξήσουµε αυτόν τον στόχο- της ηλεκτρικής ενέργειας
που καταναλώνουµε να προέρχεται από ΑΠΕ και τότε θα χρησιµοποιούµε πολύ λιγότερα ορυκτά καύσιµα, πολύ λιγότερο φυσικό αέριο και καθόλου λιγνίτη φυσικά και λιγότερο πετρέλαιο.
Άρα βοηθούµε στην ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας µας και
στην ενεργειακή µας ασφάλεια.
Με τον εθνικό κλιµατικό νόµο ορίζουµε συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους, τέτοιους που δεν είχε ούτε καν το εθνικό σχέδιο
για την ενέργεια και το κλίµα του ΣΥΡΙΖΑ: 55% µείωση εκποµπών
έως το 2030 και αυτή τη στιγµή το επαναξιολογούµε αυτό, 80%
µείωση εκποµπών έως το 2040.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει θέσει ενδιάµεσο στόχο µέχρι
το 2050 τι θα πρέπει να γίνει, πώς θα πρέπει να πετύχουµε τον
στόχο του 2050 που το ορίζουµε και τον θέτουµε και τον συµπεριλαµβάνουµε στον κλιµατικό νόµο. Είναι η κλιµατική ουδετερότητα, δηλαδή µηδέν εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα το 2050.
Για να το πετύχουµε αυτό, εξειδικεύουµε σε επτά στόχους, δηλαδή τον εθνικό στόχο τον µοιράζουµε σε επτά τοµεακούς, για
να τους παρακολουθούµε καλύτερα, για να προχωρούµε σε στοχευµένες παρεµβάσεις σε κάθε έναν από αυτούς. Ποιοι είναι οι
τοµείς προτεραιότητας; Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλεται το 30%-35% των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Αν µπορούσαµε αύριο το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας
να παράγεται από ΑΠΕ, θα είχαµε µία µείωση κατά 35% των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό, βέβαια, θέλει µια µεταβατική περίοδο.
Οι µεταφορές είναι ο δεύτερος τοµέας προτεραιότητας, η βιοµηχανία, τα κτήρια, η γεωργία, η κτηνοτροφία, τα απόβλητα και
οι χρήσεις γης.
Μειώνουµε τις εκποµπές ηλεκτροπαραγωγής. Πώς; Αυξάνουµε τη διείσδυση των ΑΠΕ. Το έχουµε καταφέρει; Σας το κατέθεσα πριν. Έχουµε αυξήσει κατά τρεις, τέσσερις και πέντε
φορές την διείσδυση των ΑΠΕ τα χρόνια 2019 - 2022 σε σχέση
µε τα προηγούµενα πέντε χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ.
Τι άλλο προσπαθούµε να κάνουµε για να αυξήσουµε τη διείσδυση των ΑΠΕ; Προχωρούµε σε συστήµατα αποθήκευσης. Θα
δοθούν 450 εκατοµµύρια από το Ταµείο Ανάκαµψης, από χρήµατα των ευρωπαϊκών ταµείων, για να µπορέσουµε να ενισχύ-
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σουµε την επιδότηση της κατασκευής και της εγκατάστασης συστηµάτων αποθήκευσης, που θα δώσουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουµε την ηλιακή ενέργεια το πρωί που την παράγουµε και
να τη χρησιµοποιούµε άλλες ώρες της ηµέρας, το βράδυ για παράδειγµα, όταν δεν υπάρχει ήλιος.
Αυξάνουµε και αναβαθµίζουµε τα ενεργειακά µας δίκτυα, τις
ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ έχουν ένα
πλάνο δεκαετές που αγγίζει τα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ για την
αναβάθµιση των ηλεκτρικών δικτύων και αυτό θα δώσει, βεβαίως,
τη δυνατότητα και της απανθρακοποίησης στα νησιά µας, αλλά
και της περαιτέρω διείσδυσης ανανεώσιµων πηγών στο δίκτυό
µας.
Επίσης, σε ό,τι αφορά τις µεταφορές, προωθούµε τη ηλεκτροκίνηση για να µειώσουµε τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα
στις µεταφορές. Δεν το κάνουµε έτσι απλά βάζοντας έναν στόχο.
Έχουµε το «Κινούµαι Ηλεκτρικά». Πριν έρθει η Νέα Δηµοκρατία,
επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, στην Ελλάδα επί της ουσίας τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν ήταν ελάχιστα, ήταν λιγότερα από τετρακόσια, τον τελευταίο χρόνο ήταν, αν θυµάµαι
καλά, διακόσια πενήντα, όταν αυτή τη στιγµή έχουν φτάσει τα
εννιά χιλιάδες.
Πώς έγινε αυτό; Δεν έγινε από µόνο του. Μέσα από στρατηγική έγινε, µέσα από το «Κινούµαι Ηλεκτρικά», µέσα από την ενίσχυση στην επιδότηση, ώστε να µπορεί να πάρει και ένα χαµηλού
εισοδήµατος νοικοκυριό ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και να έχει
χαµηλότερο κόστος µεταφοράς, χαµηλότερο κόστος λειτουργίας, άρα χαµηλότερο κόστος στην τσέπη του. Δεν το λέει κανείς
αυτό.
Σας είπα και πριν ότι το κόστος καυσίµου για ένα συµβατικό
αυτοκίνητο βενζίνης φτάνει σήµερα τα 16 ευρώ για τα εκατό χιλιόµετρα. Μιλάµε για ένα µέσο αυτοκίνητο, όχι για ένα µεγάλο
αυτοκίνητο, µε έναν µεγάλο κινητήρα. Μιλάµε για ένα µικροµεσαίο αυτοκίνητο. Ένα συµβατικό αυτοκίνητο πετρελαίου σήµερα
κοστίζει 13 ευρώ για τα εκατό χιλιόµετρα. Εγώ σας λέω και πριν
την κρίση 30% πιο χαµηλά ήταν οι τιµές. Θα κόστιζε 12 και 10
ευρώ αντίστοιχα. Πόσο κοστίζει µε τις σηµερινές τιµές ηλεκτρικής ενέργειας; Κοστίζει 2,9 ευρώ. Πέντε φορές χαµηλότερο είναι
το κόστος για τη χρήση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε ό,τι
αφορά το καύσιµο του σε σχέση µε τα συµβατικά.
Πόσο είναι το κόστος συντήρησης, συµπεριλαµβανοµένης και
της µπαταρίας; Είναι το 1/3. Δεν έχει κόστος συντήρησης επί της
ουσίας. Δεν έχει άλλα και δεν έχει σέρβις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ένας ηλεκτρικός κινητήρας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Άρα, βοηθάµε τους πιο αδύναµους και εισοδηµατικά πιο χαµηλούς.
Επιπλέον µέτρα για την προώθηση. Βάζουµε στόχους και λέµε
ότι από το 2024 τουλάχιστον το 1/4 των εταιρικών αυτοκινήτων
ιδιωτικής χρήσης, τα αυτοκίνητα εταιρικών στόλων όπως λέµε,
θα πρέπει να είναι από ηλεκτρικά-υβριδικά, µε ρύπους 50 γραµµάρια διοξειδίου του άνθρακα το κάθε χιλιόµετρο.
Από τα 2026 όλα τα νέα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα
είναι ηλεκτρικά. Μα, µπορούν να αγοράσουν οι ταξιτζήδες ένα
100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ρωτάνε οι συνάδελφοι. Έχουµε ήδη
αναγγείλει 22.000 ευρώ επιδότηση για τους επαγγελµατίες που
λειτουργούν ταξί για να αγοράσουν ένα καινούργιο ηλεκτρικό,
µε την προϋπόθεση ότι θα αντικαταστήσουν, ότι θα παραδώσουν, θα αποσύρουν το παλιό συµβατικό. Τα 22.000 ευρώ µαζί
µε την απόσυρση είναι λίγα χρήµατα; Καλύπτει το 40% του κόστους ενός καινούργιου αυτοκινήτου. Δεν θέλετε να το κάνουµε
και να βοηθήσουµε; Αφορά δύο χιλιάδες ταξί. Λέµε από το 2026,
λοιπόν, ότι θα πρέπει τα νέα ταξί, οι νέες κυκλοφορίες να είναι
ηλεκτρικά. Όχι τα υφιστάµενα. Όχι όλα. Από το 2026 το 1/3 των
νέων ενοικιαζόµενων οχηµάτων θα πρέπει να ηλεκτροκίνητα σε
Αθήνα - Θεσσαλονίκη.
Λέµε ότι µέχρι 31 Δεκεµβρίου του 2023 θα εξετάσουµε αυτούς
στόχους, ανάλογα των υποδοµών και της διαθεσιµότητας των
οχηµάτων. Γιατί σήµερα υπάρχει και µεγάλο πρόβληµα διαθεσιµότητας, όπως ξέρετε, µε την διαταραχή του ανεφοδιασµού των
παγκόσµιων εφοδιαστικών αλυσίδων εξαιτίας του κορωνοϊού και
όχι µόνο.
Σε ό,τι αφορά τα µέτρα µείωσης και εκποµπών διοξειδίου του
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άνθρακα στα κτήρια, από το 2025 απαγορεύεται η πώληση και
εγκατάσταση καυστήρα πετρελαίου θέρµανσης. Να πω δυο
πράγµατα εδώ. Λένε κάποιοι συνάδελφοι: Μα καλά, ένα νοικοκυριό του οποίου θα χαλάσει ο καυστήρας και δεν µπορεί να επισκευαστεί -συνήθως επισκευάζονται, µία στις εκατό δεν µπορεί
να επισκευαστεί- δεν θα µπορεί να αντικαταστήσει και να αγοράσει έναν καινούριο καυστήρα;
Εγώ σας ρωτάω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όπως γνωρίζετε και γνωρίζουν και οι συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη
στιγµή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητείται νέος κανονισµός
για επιβολή φόρου άνθρακα στα κτήρια και στις µεταφορές. Τι
σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι αν ένα κτήριο εκπέµπει διοξείδιο του
άνθρακα, θα πληρώνει για κάθε τόνο που εκπέµπει έναν φόρο.
Πόσο σήµερα κοστίζει ο κάθε τόνος διοξειδίου του άνθρακα; Κοστίζει 80 ευρώ σήµερα που µιλάµε. Ένα µέσο σπίτι που θερµαίνεται µε πετρέλαιο πόσους τόνους διοξειδίου του άνθρακα, κύριε
συνάδελφε, εκπέµπει σε µία χειµερινή σεζόν, σε ένα χειµώνα. Εκπέµπει από πέντε έως επτά τόνους. Κάντε τον λογαριασµό, επτά
τόνοι µε 80 ευρώ να δείτε τι επιπλέον κόστος µπορεί να έχει, αν
εφαρµοστεί αυτός ο ευρωπαϊκός κανονισµός, ένα νοικοκυριό για
να θερµάνει το σπίτι του.
Και ρωτάω: Εµείς να µην προχωρήσουµε από τώρα; Να αφήσουµε να φτάσει εκείνη τη στιγµή, όπως θα έκανε ίσως κάποιο
κόµµα της αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ εν προκειµένω, και ξαφνικά
να έχει αντικαταστήσει ένα νοικοκυριό τον καυστήρα και να χρειάζεται να πληρώσει και το επιπλέον κόστος και τον επιπλέον
φόρο άνθρακα; Να µην του πούµε ότι καλό είναι να αξιοποιήσει
τα χρήµατα που θα δώσει για τον καυστήρα για να εγκαταστήσει
καλύτερα µια αντλία θερµότητας ή ένα πολύ αποδοτικό κλιµατιστικό, που είναι επίσης µια αντλία θερµότητας αέρος-αέρος, για
να θερµαίνει το σπίτι του πιο φθηνά, πιο αποδοτικά και ακόµα
πιο φθηνά επειδή δεν θα του επιβάλλεται φόρος άνθρακα ή αντίστοιχος τέλος πάντων φόρος άνθρακα µε αυτόν που θα έχει
ένα σπίτι το οποίο θα καίει πετρέλαιο; Απλά πράγµατα.
Αυτό κάνουµε και στις µεταφορές. Πρέπει να αφήσουµε να
φτάσουµε στο και πέντε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Δεν πρέπει από τώρα που είναι το 2022 να πούµε στον κόσµο και στην
κοινωνία τι µέτρα έρχονται, τι θα κάνει ο πλανήτης για να προστατευτεί και τι αποτύπωµα θα έχουν αυτά στην τσέπη του και
να τους βοηθήσουµε σήµερα µε µέτρα επιδότησης, όπως το
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» που επιδοτούµε µέχρι 75% την αντικατάσταση
συστήµατος θέρµανσης, όπως για παράδειγµα την εγκατάσταση
µιας αντλίας θερµότητας, την εγκατάσταση ηλιακών θερµοσιφώνων για την χρήση ζεστού νερού; Εξήντα χιλιάδες ηλιακοί θερµοσίφωνες κατατέθηκαν ως αιτήσεις από αυτούς που κατέθεσαν
αίτηση τώρα το νέο «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον». Να µην κάνουµε
αυτό το πράγµα; Να αφήσουµε τα πράγµατα όπως είναι ατάραχα, γνωρίζοντας όµως ότι αυτή η κατάσταση θα έρθει τα επόµενα χρόνια;
Αυτή είναι η διαφορά η δική µας µε τη δική σας, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς καθόµαστε και προνοούµε, σχεδιάζουµε για το µέλλον, λαµβάνουµε αποφάσεις, βάζουµε
συγκεκριµένους στόχους κι έχουµε συγκεκριµένη διαδροµή την
οποία τη στηρίζουµε µε οικονοµικά εργαλεία, ώστε να µπορέσει
η κοινωνία να µεταβεί στη νέα µέρα χωρίς να έχει προβλήµατα
βιωσιµότητας, είτε οικονοµικής βιωσιµότητας ή οτιδήποτε άλλο.
Επίσης, επιµερίζουµε τις εκποµπές, επιµερίζουµε τους στόχους σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δήµων. Έτσι συµµετέχει και η κοινωνία µε αυτόν τον τρόπο. Ακούστηκαν πάρα
πολλά ότι δήθεν δεν θα συµµετέχει η κοινωνία. Μα, πώς δεν συµµετέχει η κοινωνία, όταν τελικά οι στόχοι αυτοί καταλήγουν σε
µέτρα για τη µείωση εκποµπών για εγκαταστάσεις, όπου κάθε
επιχείρηση έχει το δικό της πια στόχο το 30% µείωση των εκποµπών ανά επιχείρηση, ο κάθε δήµος έχει τον δικό του στόχο. Άρα,
όλοι γίνονται κοινωνοί αυτής της προσπάθειας που κάνουµε.
Για να ολοκληρώσω. Έχουµε στο τέλος το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή. Είναι πολύ
σηµαντικό. Ξέρετε ότι η Κυβέρνησή µας, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε τη σύσταση του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας.
Εκεί
συστήνουµε
ένα
Εθνικό
Παρατηρητήριο για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή.
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Εκεί, λοιπόν, περιλαµβάνεται η παροχή στοιχείων στη διοίκηση,
η επιµόρφωση στελεχών για λήψη αποφάσεων στο τοµέα της
κλιµατικής αλλαγής και, τελικά, ο συντονισµός του εθνικού σχεδιασµού για την προσαρµογή στις επιπτώσεις της κλιµατικής κρίσης που τις βλέπουµε κάθε µέρα στο πετσί µας.
Με αυτόν τον κλιµατικό νόµο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πετυχαίνουµε την αύξηση της ενεργειακής ανταγωνιστικότητας
της χώρας µας και τελικά να καταστήσουµε την ελληνική κοινωνία πιο βιώσιµη. Γιατί οι κοινωνίες που θα είναι βιώσιµες θα είναι
αυτές που τώρα θα πάρουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να αντιµετωπίσουν τις επιπτώσεις και τα αίτια της κλιµατικής αλλαγής.
Με αυτόν τον τρόπο θωρακίζουµε την Ελλάδα και από τις εισαγόµενες ορυκτές ύλες αλλά και από πιθανές µελλοντικές ενεργειακές κρίσεις.
Θα το κάνουµε αυτό και µε άµεσα µέτρα, όπως αυτά που κάνουµε για όσο διαρκεί η κρίση αλλά και µε πιο µακροπρόθεσµα
µέτρα, έτσι ώστε να µειώσουµε για πάντα τον κίνδυνο που σήµερα απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις από αυτή την εξαιρετική, δυστυχώς, ενεργειακή κρίση που απειλεί όλη την Ευρώπη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κύριε Σκανδαλίδη, είχε ζητήσει τον λόγο ο κ. Τσακαλώτος. Θα
δώσουµε τον λόγο στον κ. Τσακαλώτο για µια ολιγόλεπτη παρέµβαση και µετά στον κ. Σκανδαλίδη. Δεν ξέρω αν επιθυµεί κάποιος
άλλος Κοινοβουλευτικός. Υπολείπονται, βέβαια, και τρεις Κοινοβουλευτικοί -οι οµιλίες τους, δηλαδή- και να προχωρήσουµε στον
κατάλογο, γιατί περιµένουν και οι συνάδελφοι Βουλευτές να µιλήσουν.
Κύριε Τσακαλώτε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δεν έχω εξαντλήσει τον χρόνο
της δευτερολογίας και της τριτολογίας µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, δεν βάζω τέτοιο ζήτηµα. Ενηµερώνω το Σώµα για τους οµιλητές, τον αριθµό
των οµιλητών και πώς θα πορευθούµε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Σε εσάς θα απαντήσω, κύριε
Σκρέκα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Καταφθάνει ο αντικαταστάτης µου κι επιστρέφω κι
εγώ σε δέκα λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Τώρα που θέλω να απαντήσω
στον κ. Σκρέκα, έφυγε ο κ. Σκρέκας. Είναι ένα θέµα αυτό. Τέλος
πάντων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε δύο «φαντάσµατα» που
πλανώνται πάνω από τη Βουλή. Το πρώτο έχει το όνοµα του κ.
Στυλιανίδη. Πού είναι ο κ. Στυλιανίδης; Έχει ή δεν έχει άρθρα
µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο; Έπρεπε να ήταν έστω σε µία επιτροπή, έπρεπε να ήταν έστω και για λίγη ώρα να υποστηρίξει
κοµµάτια; Πού είναι ακριβώς ο κ. Στυλιανίδης; Και τι σηµαίνει
αυτό -όπως σας ρώτησε ο Αλέξης Τσίπρας- για την Πολιτική
Προστασία και για το καλοκαίρι; Είναι δυνατόν να µην ξέρουµε
πού είναι και να µην έρθει να υποστηρίξει δικά του άρθρα;
Το δεύτερο «φάντασµα» και η δική µου απορία είναι αν υπάρχει ένας Κώστας Σκρέκας ή δύο, γιατί όταν κ. Τσίπρας τού έλεγε
ότι εσείς λέγατε πως δεν υπάρχουν υπερκέρδη, τότε κουνούσε
το κεφάλι του και έκανε διάφορες χειρονοµίες σαν να µην το είχε
πει ποτέ. Έχω εδώ το τι είπε ακριβώς και θα το καταθέσω στα
Πρακτικά: «Από το «λεφτά υπάρχουν» πήγαµε στο «υπάρχουν
υπερκέρδη». Ψάχνουµε να βρούµε τα ουρανοκατέβατα κέρδη
της Αντιπολίτευσης και δεν τα βρίσκουµε».
Κύριε Ρουσόπουλε, αυτό σας ακούγεται σαν ένας άνθρωπος
που πιστεύει ότι υπάρχουν υπερκέρδη; Σας ακούγεται σαν ένας
άνθρωπος που, πραγµατικά, δεν αµφισβήτησε ότι υπήρχαν;
Εκτός αν είναι σωσίας. Εδώ είναι η φωτογραφία του κ. Σκρέκα,
µπορείτε να τη δείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μην αναφέρεστε σε
ονόµατα, κύριε συνάδελφε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ο κ. Ρουσόπουλος µπορεί να παίξει τον διαιτητή -το δέχοµαι αυτό-, σαν ανεξάρτητος, να δει ποιος
είναι ο κ. Σκρέκας και αν ο κ. Σκρέκας το είπε.
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με όλη τη συµπάθεια στον πατέρα µου, στον κ. Φάµελλο και
στην κ. Πέρκα, που είναι µηχανικοί, όταν ένας µηχανικός κουνάει
το δάχτυλο σε έναν οικονοµολόγο πως δεν καταλαβαίνει οικονοµικά, θα ήθελα λίγη προσοχή από τον κ. Σκρέκα που είναι µηχανικός, γιατί µας λέει ότι πρέπει να κάνουµε συγκρίσεις, δεν
µπορούµε να φορολογήσουµε τα υπερκέρδη που δεν υπάρχουν.
Με συγκρίσεις, προφανώς πρέπει να κάνουµε συγκρίσεις.
Επειδή, όµως, είναι πλούσια η οικονοµική σκέψη, έχει πολλές
συγκρίσεις που µπορούµε να κάνουµε. Δεν είναι ανάγκη να συγκρίνουµε φέτος µε πέρυσι. Μπορούµε να συγκρίνουµε -κάθε
µέρα θα µπορούσαµε να το κάνουµε- τι είναι το κόστος της παραγωγής και τι δίνουν αυτοί που παράγουν την ενέργεια σε αυτούς που την πουλάνε. Βεβαίως θα εξαιρέσουµε όλα που είπε ο
κ. Σκρέκας, και το κόστος, αλλά δεν είναι ανάγκη να το κάνουµε
φέτος µε πέρυσι. Μπορούµε να το κάνουµε µε διαφορετικό
τρόπο, κάθε µέρα να το κάνουµε αυτό και να δούµε τι είναι το
υπερκέρδος.
Κοιτάξτε, θέλω να είµαι τελείως σαφής. Αν δεν ήµουν καθηγητής πανεπιστηµίου και δεν ήµουν Βουλευτής και ήµουν οικονοµικός σύµβουλος και µε έπαιρνε η ΔΕΗ και οι άλλες τρεις
επιχειρήσεις για το τι θα έπρεπε να προτείνω για να κερδίσουµε
ή να χάσουµε τα λιγότερα, αυτό που καταλήξατε θα αποφάσιζα.
Βέβαια, δεν θα ήταν µια ανάλυση πολύ καλά θεµελιωµένη αλλά
θα ήλπιζα ότι θα ήταν µια ανάλυση που θα ήταν πολύ καλά χρηµατοδοτούµενη, γιατί µόνο έτσι µπορώ να εξηγήσω ότι φτάσατε
σε αυτή τη λύση.
Χθες στην οµιλία µου έκανα µια ευγενική κριτική στον Υφυπουργό κ. Αµυρά, γιατί µίλησε για δεκαπέντε λεπτά και δεν είπε
τίποτα για το νοµοσχέδιο. Είπε 5%,10%, µας είπε για πολύ σηµαντικά πράγµατα, για το πώς ασπρίζουν τα κοράλλια στην Αυστραλία, για τις κερασιές στην Ιαπωνία, για την καρέτα-καρέτα.
Ο Υπουργός, όµως, µίλησε για µισή ώρα, πριν αρχίσει να µιλάει για το νοµοσχέδιο. Μας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε πολλές
ΑΠΕ, ενώ ξέρουµε ότι είχε φτάσει στο 26% ΑΠΕ το 2018. Είναι
αυτός τρόπος για τον Υπουργό, αντί να αναλύσει το νοµοσχέδιο
και να απαντήσει σε κάποιες από τις κριτικές που ακούσαµε όλοι
και από τον κ. Σκανδαλίδη και από τον κ. Κουτσούµπα και από
τον κ. Βαρουφάκη, εκτός από τις δικές µας; Πολλές κριτικές. Τίποτα, σαν να µη χρειάζεται κοινοβουλευτικός διάλογος, σαν να
µη θεωρείτε ότι έχετε υποχρέωση να απαντήσετε σε κάποια κριτική. Και άρχισε µε το σύνθηµα «Η καλύτερη άµυνα είναι η επίθεση» για το τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτό -µε
πράγµατα που δεν ήταν σωστά, δεν ήταν αλήθεια.
Το βασικό θέµα είναι όµως αν, πραγµατικά, πιστεύετε συνάδελφοι -γιατί δεν υπάρχουν συναδέλφισσες της Νέας Δηµοκρατίας- ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι αυτό που λένε οι βρετανοί
«game changer», αν αυτό αλλάζει το παιχνίδι, δηλαδή, αν φέρνει
ένα σοκ στην κοινωνία, που θα γίνει ιδιοκτησία της κοινωνίας και
θα το πάρουν οι νέοι, θα το πάρουν οι περιφέρειες, θα το πάρει
η τοπική αυτοδιοίκηση, θα το πάρουν οι επιχειρήσεις και θα αλλάξουµε νοοτροπίες και προτεραιότητες.
Νοµίζω ούτε και εσείς στην καρδούλα σας το πιστεύετε αυτό.
Πραγµατικά είναι ένα νοµοσχέδιο που κάνει το µόνο που θα µπορούσε να κάνει µια Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας, δηλαδή, να
φανεί ότι κάνει κάτι. Δεν απαντάει στα κυρίαρχα ζητήµατα. Δεν
θα πολυλογήσω ποιο είναι, µόνο ένα θα πω. Οι απαντήσεις που
έδωσε για τις ανισότητες ο Υπουργός, κ. Σκρέκας, δεν ήταν
απαντήσεις. Δεν είναι απάντηση, δηλαδή, στο κυρίαρχο -και µε
αυτό θα τελειώσω.
Πραγµατικά, πιστεύετε ότι ο κόσµος δεν υποφέρει από τους
λογαριασµούς; Πιστεύετε ότι έχετε δώσει πίσω τόσο πολύ, που
δεν υποφέρει; Απάντησε ο κ. Σκρέκας στην ερώτηση «Καλά, θα
έρθει µια επιδότηση λίγο παρακάτω». Δέχεστε να κοπεί ο λογαριασµός µέχρι να έρθουν αυτά τα λεφτά και µετά να υπάρχει
επανασύνδεση του λογαριασµού;
Δεν είναι το βασικό αυτό όµως. Πραγµατικά, ακούω ότι θα
πάτε σε εκλογές τον Οκτώβρη. Ακούω ότι άλλοι και σηµαντικοί

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργοί -µη µε κοιτάτε έτσι, ξέρετε για ποιον λέω- λένε να πάµε
και πριν από το καλοκαίρι, πριν τις διακοπές. Αν, πραγµατικά, πιστεύετε αυτό που είπε κ. Σκρέκας, δηλαδή ότι ο κόσµος δεν υποφέρει από τους λογαριασµούς και έχουν πάρει παραπάνω από
50% πίσω, τότε έχετε πολύ σοβαρό πολιτικό πρόβληµα και έχετε
µεγαλύτερο πολιτικό πρόβληµα από αυτούς που λένε να πάει ο
κ. Μητσοτάκης στις εκλογές τον Οκτώβρη, πόσω µάλλον από αυτούς που λένε να πάει ο κ. Μητσοτάκης σε εκλογές τον Ιούνιο ή
Ιούλιο.
Έτσι, πραγµατικά φαίνεται µια µεγάλη απόσταση από την κοινωνία, ότι δεν καταλαβαίνετε ότι δεν µπορεί να είναι κυρίαρχο
νοµοσχέδιο αυτό, το είπαν όλοι. Δεν µπορούµε να πείσουµε τους
δικούς µας ανθρώπους, όχι τους δικούς σας, δηλαδή να πάρουν
σοβαρά την οικολογία, όταν σου λέει κάποιος «Ρε αδερφέ, εγώ
δεν µπορώ να πληρώσω το ρεύµα». Πρέπει, λοιπόν, να αρχίσετε
από αυτό, πρέπει να αρχίσουµε όλοι από αυτό. Αν δεν αντιµετωπίσουµε την ανισότητα, δεν θα γίνει ιδιοκτησία του ελληνικού
λαού η σηµασία του οικολογικού προβλήµατος και η σηµασία
τού να αλλάξουµε τα παραγωγικά, τα καταναλωτικά πρότυπα και
το πώς συµπεριφερόµαστε.
Και αυτό το νοµοσχέδιο στην καλύτερη περίπτωση είναι σαν
την κριτική που κάνουν πολλοί για το Χόλιγουντ. Αυτό που κάνετε
είναι ότι πάτε πολύ βαθιά στην επιφάνεια των πραγµάτων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, δεν µπορούµε
να το πάµε έτσι. Να βάλουµε µια σειρά. Σας παρακαλώ.
Είχε ζητήσει ο κ. Σκανδαλίδης τον λόγο για µια παρέµβαση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κι εγώ, κύριε Πρόεδρε, µια παρέµβαση θέλω να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μια παρέµβαση κι
εσείς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεν δικαιούµαι, κύριε Πρόεδρε, να
κάνω µια παρέµβαση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, δικαιούστε,
κύριε Μπουκώρο. Δεν είπε κανείς ότι δεν δικαιούστε. Να βάλουµε µια σειρά.
Και θέλει και ο κ. Αµυράς να πάρει τον λόγο. Μετά θα πάµε
στους οµιλητές.
Ελάτε, κύριε Σκανδαλίδη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κύριοι της Κυβέρνησης,
υπάρχουν δύο τρόποι να περάσει κανείς τριπλάροντας το πρόβληµα και µην απαντώντας επί της ουσίας. Ο ένας τρόπος είναι
ενώ έχουµε να συζητήσουµε ένα συγκεκριµένο ζήτηµα, εσείς να
απαντάτε περί ανέµων και υδάτων. Κι ο άλλος τρόπος είναι να
µας κάνετε να χαθούµε στο χάος της περιπτωσιολογίας.
Εγώ προσπάθησα να συγκρατήσω όλους αυτούς τους αριθµούς που άκουσα από τον κύριο Υπουργό και σκεφτόµουν πως
συνδέεται µε τη ζωή των ανθρώπων αυτή η ευεξία, η ευηµερία
που ήρθε ξαφνικά στον τόπο κι όλοι οι αριθµοί πάνε καλά και
όλες οι παροχές βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων και από δω
και πέρα να δείτε τι ωραία που θα είναι στον παράδεισο.
Νοµίζω ότι είναι τελείως αντίθετο µε τη σηµερινή πραγµατικότητα. Τελείως αντίθετο.
Δύο παρατηρήσεις και έναν επίλογο θέλω να κάνω. Η πρώτη
παρατήρηση, να σταµατήσουµε να µιλάµε για το ποιος ευθύνεται
για την απολιγνιτοποίηση. Η απολιγνιτοποίηση ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς µπήκε το φυσικό αέριο στο 100% στο χρηµατιστήριο ανταγωνισµού. Η Ελλάδα δεν είχε άµυνες γιατί δεν ήταν
ανταγωνιστική η οικονοµία της και άρχισε να πληρώνει, ουσιαστικά, πάρα πολύ την αύξηση αυτή που έφερε όλη αυτή η εποχή.
Συνεχίστηκε και αυτή η πολιτική µε τη Νέα Δηµοκρατία. Και, δυστυχώς, σας λέµε ότι επειδή δεν υπήρξε συνέχεια µιας πολιτικής
που ξεκίνησε µε εµάς για το θέµα των ανανεώσιµων πηγών και
την ουσιαστική διασπορά τους παντού και µε πολύ αυξηµένη
χρηµατοδότηση ώστε να υπάρξει µια εναλλακτική λύση, η εξάρτηση από το φυσικό αέριο µας καθιστά πάρα πολύ ευάλωτους
από εδώ και πέρα.
Το πλαφόν στη λιανική, σας το έχουµε πει από την αρχή, είπε
τώρα ο κύριος Υπουργός ότι θα το κάνει από τον Ιούνιο και µετά.
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Δεν ξέρουµε πώς θα το κάνει. Γιατί δεν το έκανε εδώ και τόσο
καιρό, ώστε να µη φτάσουµε σε τριπλασιασµό των λογαριασµών;
Και επειδή έφερε διάφορους λογαριασµούς εδώ, έχω κι εγώ άλλους λογαριασµούς να σας φέρω που µε βάση τους υπολογισµούς της Κυβέρνησης ενώ οι πολίτες είχαν τριπλασιασµό των
λογαριασµών τους, τώρα θα έχουν διπλασιασµό από τον προηγούµενο, δηλαδή θα πούνε «σφάξε µε αγά µου να αγιάσω».
Σάµπως θα µπορούν να τους πληρώσουν; Δεν πιστεύω, αλλά θα
πείτε εσείς ότι κάνετε τη δουλειά σας.
Σε ό,τι αφορά τα υπερκέρδη, χορτάσαµε από τα λόγια. Πέστε
µας -όχι µε τους ισολογισµούς των επιχειρήσεων- εάν µπορούσε
η ΡΑΕ να κάνει έναν ουσιαστικό έλεγχο, να µας πούνε όλο αυτόν
τον καιρό πώς εξελίχθηκαν τα κέρδη και όχι µέσα από τους ισολογισµούς των εταιρειών, να καταλάβουµε και εµείς. Διότι αν
αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σωστά και είναι -δεν
ξέρω πόσα- δισεκατοµµύρια, είναι φανερό ότι στην Ελλάδα αναλογούν µε πάρα πολλά χρήµατα. Τελείως µακριά από αυτό που
λέµε. Άρα, λοιπόν, κι εδώ έχουµε ένα τεράστιο κενό.
Θα πρέπει να καταλάβουµε ένα πράγµα, για να έρθω στον
νόµο και να κλείσω. Νόµους πάνω στο κρισιµότερο πρόβληµα
της εποχής που θέτει µόνο αριθµητικούς στόχους, ποσοστά, στη
διάρκεια των χρόνων δεν είναι εφαρµόσιµος εάν δεν µας πείτε
από ποιον δρόµο πάµε εκεί. Είναι ένας νόµος ευχολόγιο, γιατί
δεν συνδέεται, ουσιαστικά, µε την αλλαγή του παραγωγικού µοντέλου. Σας ρωτάµε τόσον καιρό πόσα χρήµατα από το Ταµείο
Ανάπτυξης θα διαθέσετε για την πράσινη ανάπτυξη. Πώς πρέπει
να ανακατανεµηθούν οι πόροι, ούτως ώστε να υπάρξουν παραγωγικές επενδύσεις σε αυτόν τον τοµέα που θα αλλάξουν το
πρότυπο της ανάπτυξης της χώρας; Δεν λέτε τίποτα, δεν παρουσιάσατε τίποτα, δεν έχετε καµµία πρόταση σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν µπορεί,, λοιπόν να περιµένουµε τίποτε από αυτό το
ευχολόγιο.
Δεύτερον, υπάρχει κλιµατική δηµοκρατία; Υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή, της κοινωνίας να συµµετάσχει; Μας είπε ο Υπουργός ότι υπάρχει η αυτοδιοίκηση και συµµετέχει; Που συµµετέχει
η αυτοδιοίκηση; Στην κατασκευή των στόχων, στην περιφερειακή
ανάπτυξη, στην πράσινη ανάπτυξη ανά περιφέρεια; Που συµµετέχουν οι δήµοι; Που συµµετέχουν οι τοπικές κοινωνίες µε τις ενσωµατώσεις των φορέων; Που έχουν άποψη για το περιβάλλον
της περιοχής τους. Τι υπάρχει εδώ περιφερειακό; Καθιστά κλιµατική δικαιοσύνη; Ποια είναι η κλιµατική δικαιοσύνη; Πόσο µοιράζονται τα κόστη; Μοιράζονται προφανώς δυσανάλογα
εναντίον των ευάλωτων στρωµάτων και των φτωχότερων τάξεων
του πληθυσµού και των µικρών επιχειρήσεων. Διαγενεακή αλληλεγγύη προβλέπει τίποτα για την αλλαγή στο µέλλον, ούτως
ώστε οι νέες γενιές που θα έρθουν να νιώσουν εξασφαλισµένες
ότι το περιβάλλον τους θα είναι καλύτερο από αυτό που είναι σήµερα ή δεν θα καταστραφεί και δεν θα ζήσουν σε ένα κόσµο βαρβαρότητας;
Άρα τίποτα από όλα αυτά δεν έχει προβλέψει αυτός ο νόµος
που θα έπρεπε να είναι ιστορικός, αλλά είναι ένα ευχολόγιο. Γι’
αυτό, λοιπόν, και περιµέναµε και εµείς, κύριε Υπουργέ, να ακούσουµε αν έχετε µια γνώµη για τις τρεις προτάσεις που σας καταθέσαµε. Δεν είναι αλλαγή του νόµου. Ο κ. Παπαδηµητρίου είπε
ότι είναι µια χαρά οι προτάσεις. Σας πειράζει να φτιάξετε ένα
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα απεξάρτησης από το φυσικό
αέριο και µε συγκεκριµένα βήµατα; Σας πειράζει να φτιάξετε µια
κλιµατική συνέλευση να ελέγχει µονίµως τη διαδικασία; Σας πειράζει να φτιάξετε αντί για παρατηρητήριο στον Υπουργό -που
ξέρουµε ότι δεν έχουν δουλέψει ποτέ αυτά τα παρατηρητήριασε έναν ανεξάρτητο οργανισµό, έναν ανεξάρτητο επιστηµονικό
φορέα που θα µπορεί στο πλαίσιο των πανεπιστηµίων να ελέγχει
µε το δικό του επιστηµονικό τρόπο πώς πορεύονται τα πράγµατα; Δεν σας πειράζει. Δεν δέχεστε τίποτε από όλα αυτά που
σας προτείνουµε.
Εµείς νόµο ευχολόγιο δεν µπορούµε για αυτό το ιστορικό θέµα
να τον ψηφίσουµε επί της αρχής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπουκώρο,
έχετε τον λόγο όχι για την οµιλία σας αλλά για παρέµβαση.
Ορίστε.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ
πολύ.
Με δεδοµένο ότι οι δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ζήτησαν µια
µικρή παρέµβαση και ο µεν πρώτος έκανε 8.57 λεπτά παρέµβαση, ο δε δεύτερος 6.37 λεπτά, λίγο την ανοχή σας, γιατί πρέπει
να απαντηθούν και ορισµένα ερωτήµατα στα οποία περνάω αµέσως τώρα.
Γιατί δεν ήταν εδώ ο κ. Στυλιανίδης, ρωτάει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο είναι της απολύτου αρµοδιότητας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος όλα τα άρθρα του νοµοσχεδίου. Συµµετείχε στη
διαβούλευση ο κ. Στυλιανίδης µέσω της Γενικής Γραµµατείας
Νοµοθετικού Έργου, κατέθεσε τις παρατηρήσεις του για το νοµοσχέδιο και µην ψάχνετε φαντάσµατα εκεί που δεν υπάρχουν.
Μας είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης µήπως κάνετε εκλογές και τον Ιούνιο, τώρα. Φαίνεται επειδή δεν του πήγαν καλά οι εσωκοµµατικές του ΣΥΡΙΖΑ
αναζητάει ρεβάνς. Δεν θα τη βρει εδώ και κακό είναι να συγχέουµε σε τόσο σοβαρές συζητήσεις ζητήµατα εκλογών κι όλα
αυτά.
Είπε ο έτερος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ότι είναι ένας
γενικός νόµος ο κλιµατικός νόµος και,, πραγµατικά δεν θα µπορούσε να είναι τίποτα άλλο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το
πλαίσιο βάζει ο νόµος. Ξέρετε ότι µιλάµε για ζητήµατα τα οποία
έχουν µια δυναµική και εξαρτώνται από ευρωπαϊκή νοµοθεσία,
από διεθνείς συµφωνίες, οι οποίες αναθεωρούνται. Αν προσέξετε, στα περισσότερα άρθρα του νοµοσχεδίου υπάρχουν µεσοσταθµικές
ηµεροµηνίες,
ηµεροµηνίες
σταθµοί
όπου
επαναξιολογούνται οι προβλέψεις του νοµοσχεδίου και για την
αλλαγή των οχηµάτων και για την κατάργηση των καυστήρων
εσωτερικής καύσης και για χίλια δυο άλλα ζητήµατα. Εδώ σας
λέµε ότι για πρώτη φορά η χώρα αποκτά έναν κλιµατικό νόµο
που βάζει ένα πλαίσιο.
Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, χρειάζεται η κάθετη συνεργασία από την Κυβέρνηση και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις µέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου
βαθµού που τους βάζουµε συµµέτοχους και στα παρατηρητήρια
επίτευξης στόχων, αλλά και στην επίτευξη των ίδιων των στόχων.
Είναι ένας στόχος εθνικός. Δεν αφορά κυβερνήσεις, αφορά τις
επόµενες γενιές. Αφορά τα παιδιά µας. Και µπαίνει για πρώτη
φορά ένα πλαίσιο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα εξειδικευτούν,
θα αναθεωρηθούν οι στοχεύσεις, θα λάβουµε υπ’ όψιν µας τη
νέα ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Αλλά κοιτάξτε να δείτε, για να είµαστε και προσγειωµένοι, γιατί
µου αρέσει να είµαι ρεαλιστής. Παραµένω αθεράπευτα, όχι ροµαντικός, ρεαλιστής, διότι έχει κανένα νόηµα να συζητάµε για τη
Συµφωνία των Παρισίων, για τη Συµφωνία του Κιότο, για τη Συµφωνία της Μπραζίλ και όποια άλλη συµφωνία έχει γίνει στο παρελθόν, της Αργεντινής κ.ο.κ., όταν µεγάλες υπερδυνάµεις,
κυρίως πληθυσµιακές και οικονοµικές, όπως η Κίνα και η Ινδία,
δε συµβάλλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων;
Ποια είναι, αλήθεια, η δική µας συµµετοχή που συγκρουόµαστε εδώ µέσα, αντί να καθίσουµε γύρω από ένα τραπέζι να συνεργαστούµε, να πούµε τις προτάσεις µας; Και τουλάχιστον εις
ό,τι αφορά τη µικρή πληθυσµιακά χώρα µας και οικονοµικά και
κατά συνέπεια και ως αποτύπωµα του άνθρακα, να πούµε ότι
εµείς η µικρή Ελλάδα τους στόχους µας θα τους πετύχουµε.
Ακούµε βελτιωτικές προτάσεις, αλλά εδώ τι ακούσαµε, κύρια
Πέρκα µου, αν µου επιτρέπετε; Ακούσαµε ότι λέει η Κυβέρνηση
ότι είναι φτηνοί οι λογαριασµοί ρεύµατος. Το είπε και ο Πρόεδρός σας και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Ουδέποτε το
είπε αυτό η Κυβέρνηση. Είπε ότι έρχεται να εκπονήσει εργαλεία
αυτή την ώρα για να εντοπίσει µια καθαρά εισαγόµενη κρίση. Συνέτριψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος το αφήγηµα σας περί λιγνίτη και άκαιρης απολιγνιτοποίησης παρέχοντας νούµερα και
αριθµούς για µονάδες που έκλεισαν και για συµµετοχή στο ενεργειακό µίγµα της χώρας, του λιγνίτη επί των ηµερών σας, επί των
ηµερών των προηγούµενων κυβερνήσεων και επί των ηµερών
των δικών µας. Κυριολεκτικά συνέτριψε τα επιχειρήµατά τους.
Ας είµαστε ειλικρινείς, λοιπόν, να συζητήσουµε να δούµε τι θα
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γίνει. Ποτέ δεν είπε ούτε ο Πρωθυπουργός ούτε ο Υπουργός Περιβάλλοντος ότι δεν είναι ακριβοί οι λογαριασµοί ρεύµατος. Τι
είπε, όµως; «Αφού εντοπίσαµε τα υπερκέρδη, θα τα φορολογήσουµε µε 90%». Πρώτη χώρα στην Ευρώπη µε τη σηµερινή τροπολογία, την ώρα που η άλλη χώρα της Ευρώπης που τα
φορολόγησε, η Ιταλία, τα φορολογεί µε 25%. Σας είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβετε;
Ποια είναι τα πραγµατικά, κυρία Πέρκα; Σας ρώτησε ευθέως
ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Θα φορολογήσουµε και τις επιστροφές και τις επιδοτήσεις; Προς τιµήν του ο κ. Τσακαλώτος
είπε όχι, αυτά δε θα φορολογηθούν. Εσείς µου λέτε τα πραγµατικά και τα εικονικά. Παρουσιάστε, λοιπόν, τα πραγµατικά, αν θεωρείτε ότι αυτός ο µηχανισµός που έκανε η Κυβέρνηση
παρουσιάζει εικονικά κέρδη, να µη λέµε λόγια του αέρα. Αν έχετε
κάποια στοιχεία ότι η Κυβέρνηση θα αποκρύψει υπερκέρδη, θα
γίνει σεισµός στην Ελλάδα. Πώς µπορεί να γίνει αυτό; Η ΡΑΕ
είναι, ο Πρόεδρός σας το είπε, ανεξάρτητη αρχή. Από εκεί δε θα
προσδιοριστούν τα κέρδη; Καλά είναι τα ευφυολογήµατα και τα
συνθήµατα, αλλά εδώ µιλάµε για πραγµατικά προβλήµατα και
χρειάζονται πραγµατικές πολιτικές.
Κατηγορείται η Κυβέρνηση ότι άργησε να αντιµετωπίσει το
θέµα. Να σας πω κάτι; Είναι ένα φαινόµενο που παρουσιάστηκε
κλιµακωτά και κανείς δεν ήξερε πού θα καταλήξει. Όταν ξεκινάει
τον Αύγουστο - Σεπτέµβριο του προηγούµενου έτους µια κλιµατική αύξηση και εκτίναξη των τιµών, κανείς δεν ξέρει ποιο θα
ήταν το τελικό αποτέλεσµα, όταν το κύριο υλικό, η κύρια πρώτη
ύλη παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα είναι το φυσικό αέριο,
το οποίο µέσα σε ένα χρόνο οκταπλασιάστηκε η τιµή του διεθνώς.
Και σας λέει ο Υπουργός ότι κάνει και µηχανισµό και θα έρθει
τις επόµενες ηµέρες για τιµή πλαφόν στον κάθε παραγωγό ηλεκτρικού ρεύµατος σε συνάρτηση µε την πρώτη ύλη και πόσο την
αγοράζει, δηλαδή στη χονδρική τιµή που θα περνάνε απευθείας
στη λιανική τιµή. Τον Ιούνιο θα δοθεί η επιδότηση αυτή έως 600
ευρώ, όχι 600 ευρώ -το είπε και ο Πρωθυπουργός και ο αρµόδιος
Υπουργός- και από 1η Ιουλίου τα χρήµατα αυτά από την υπερφορολόγηση και ο µηχανισµός του πλαφόν στην παραγωγή ρεύµατος σε συνάρτηση µε την πρώτη ύλη που χρησιµοποιεί ο κάθε
παραγωγός θα ρίξουν τις τιµές. Και µετά εφόσον οι πολίτες, για
να το πω και στον Κοινοβουλευτικό σας Εκπρόσωπο, πληρώσουν
δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε λογικούς λογαριασµούς, γιατί ο µηχανισµός αυτός θα απορροφά το 85% έως 90% των παράλογων
και υπέρογκων αυξήσεων, τότε µετά από τέσσερις-πέντε λογαριασµούς µπορεί να πάµε και σε εκλογές.
Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, κλείνοντας, λέω και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, ότι πράγµατι είναι ιστορικός ο νόµος µε
την έννοια ότι είναι η πρώτη Κυβέρνηση που φέρνει, όχι την κύρωση µιας διεθνούς σύµβασης από το ελληνικό Κοινοβούλιο και
να προσθέσει δύο - τρία πραγµατάκια, φέρνει έναν νόµο που
οριοθετεί το πλαίσιο των δυνάµεων που πρέπει να συγκεντρώσουµε, των ιδεών που πρέπει να υιοθετήσουµε, των πολιτικών
πράξεων που πρέπει να υλοποιήσουµε ώστε να επιτύχουµε τους
στόχους αντιστροφής αυτής της δύσκολης πορείας που έχει
πάρει η ανθρωπότητα µε την κλιµατική αλλαγή και να παραδώσουµε στις επόµενες γενιές ένα πιο ασφαλές, ένα καλύτερο περιβάλλον. Αυτή είναι η στόχευση του νόµου.
Θα απαιτηθούν πολλοί νόµοι, πολλές αναθεωρήσεις. Υπάρχουν σταθµοί -το βλέπετε και µέσα στο νοµοσχέδιο- µεσοδιαστήµατα αναθεώρησης και έτσι στο τέλος, αν δείξουµε όλοι τη
δέουσα υπευθυνότητα, πιστεύω ότι η µικρή Ελλάδα θα είναι από
τις πρωτοπόρες χώρες που τουλάχιστον θα υλοποιούν τα όσα
έχουµε δεσµευτεί όλοι µας στην παγκόσµια κοινότητα που ζούµε
έναντι των επόµενων γενεών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Αµυράς για µία σύντοµη παρέµβαση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος δεδοµένου ότι ο κ. Μπουκώρος,
ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος έθεσε τα ζητήµατα µε τρο-
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µερή, εκπληκτική σαφήνεια και ουσιαστικό τρόπο και έτσι δε θα
χρειαστεί να επαναλάβω κάτι από αυτά. Διαπιστώνω ότι το ΚΙΝΑΛ
είπε ξεκάθαρα ότι θα καταψηφίσει επί της αρχής τον εθνικό κλιµατικό νόµο. Το κρατάω. Να ξέρουµε, λοιπόν, πραγµατικά η κάθε
παράταξη πόσο νοιάζεται για τον δρόµο προς την ανθρακική ουδετερότητα της χώρας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόµα δεν έχω καταλάβει, κυρία Πέρκα, κυρία συνάδελφε, τι θα κάνετε. Ίσως εγώ δεν το αντιλήφθηκα, αλλά δε
µας έχετε πει, θα τον υπερψηφίσετε; Θα τον καταψηφίσετε; Θα
δηλώσετε ένα αµήχανο «παρών»; Τι θα κάνετε;
Πάνω απ’ όλα, οι Έλληνες πολίτες θα θέλανε να ξέρουν αυτό
που σας ρώτησε και ο Υπουργός, ο κ. Σκρέκας, τι θα κάνετε µε
αυτές τις δύο διατάξεις που φέρνουµε για τη φορολόγηση κατά
90% των υπερεσόδων -θέλετε να πείτε υπερκέρδη;- των υπερκερδών των εταιρειών παραγωγής ενέργειας. Αφού είναι υπερκέρδη, εµείς τα φορολογούµε κατά 90%. Δε µας είπατε τι θα
κάνετε. Ο κ. Τσίπρας είπε ότι «εµείς έχουµε φέρει δική µας διάταξη», αλλά εδώ είναι η ταµπακιέρα.
Το δεύτερο είναι εάν θα υπερψηφίσετε ή όχι εσείς του ΣΥΡΙΖΑ,
οι καλοί συνάδελφοι, κυρία Πέρκα µου, την έκτακτη οικονοµική
ενίσχυση των νοικοκυριών µε καθαρό µετά φόρων οικογενειακό
εισόδηµα έως 45.000 ευρώ τον χρόνο που θα τους δώσουµε το
60% της αύξησης στον λογαριασµό πίσω. Θα το υπερψηφίσετε
αυτό;
Και καταλήγω. Θα ήθελα να είναι εδώ ο κ. Τσακαλώτος βέβαια,
που δεν τον βλέπω στην Αίθουσα. Βλέπω όµως ότι πραγµατικά
έπιασαν τόπο τα λόγια µου και η οµιλία µου χθες. Και χθες και
σήµερα ασχολείται µε τη λεύκανση των κοραλλιών, µε την
πρώιµη ανθοφορία των κερασιών στην Ιαπωνία, όπως επίσης και
µε τις χελώνες καρέτα-καρέτα σε εµάς, όπου όταν το είπε βέβαια, είδα πολλά γέλια και γελάκια από τους συναδέλφους του
ΣΥΡΙΖΑ. Γελάγανε για την καρέτα-καρέτα, διότι εδώ µιλάµε για
υψηλή πολιτική σε αυτή την Αίθουσα, ποτέ δε µιλάµε για τη βιοποικιλότητα, για την άγρια πανίδα.
Αυτά, λοιπόν, που ανέφερα εχθές -και τα ανέφερε και ο κ. Τσακαλώτος µε µια διάθεση ειρωνείας χθες και σήµερα αντιστοίχως
για δεύτερη φορά- είναι η αποτύπωση, η ουσία αυτού του εθνικού κλιµατικού νόµου, δεδοµένου ότι για να µην καταστρέφονται
οι ύφαλοι, για να µην αυξάνεται η θερµοκρασία του πλανήτη και
η στάθµη της θάλασσας, για να µην ανθοφορούν νωρίτερα απ’
ό,τι πρέπει τα δέντρα και οι αγροτικές καλλιέργειες, για να µην
κινδυνεύει η άγρια ζωή, που είναι πλούτος, θησαυρός, όπως η
χελώνα καρέτα-καρέτα για τις ελληνικές θάλασσες, γι’ αυτά, λοιπόν, θα έπρεπε να µιλάµε πρώτα. Αν όµως εγώ δεν κάνω γι’
αυτές τις ιστορίες, καλύτερα να απευθυνθεί στον Ντέιβιντ Ατένµπορο, να του τα πει και µε την ωραία βρετανική του προφορά,
να τα καταλάβει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε από
τον κατάλογο των οµιλητών. Καλούµε στο Βήµα τον κ. Παπαηλιού Γεώργιο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τον κ. Παπαηλιού θα πάρει
τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25, ο κ.
Κλέων Γρηγοριάδης, και θα πάµε µετά µε οµιλητή και εναλλάξ
µε Κοινοβουλευτικό.
Έχετε τον λόγο, κύριε Παπαηλιού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η κλιµατική κρίση αποτελεί, χωρίς αµφιβολία, τη µεγαλύτερη απειλή για τον πλανήτη και συνεπώς για την ίδια τη
ζωή µας. Προκαλεί τεράστιες αλλαγές στην οικονοµία, και περαιτέρω επιπτώσεις στο κοινωνικό εποικοδόµηµα.
Σε αυτό το πλαίσιο, η κοινωνική αβεβαιότητα εντείνεται σε
παγκόσµιο επίπεδο αποτελώντας την πρόκληση του αιώνα. Ειδικότερα για τις µικρότερες και πλέον ευάλωτες χώρες, όπως είναι
η χώρα µας, οι επιπτώσεις της κλιµατικής κρίσης θα είναι εντονότερες και ακόµη περισσότερο για τους ευάλωτους συµπολίτες
µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται επιτακτική η ανάγκη αλλαγής του
παραγωγικού και καταναλωτικού υποδείγµατος ώστε να αντιµετωπιστούν η ενεργειακή φτώχεια και οι κοινωνικές ανισότητες
που προκαλούνται.
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Όµως, το υπό κρίση νοµοσχέδιο, παρά τον βαρύγδουπο τίτλο
του, δεν επαρκεί για να αντιµετωπιστούν οι συνέπειες της κλιµατικής κρίσης ούτε τεχνικά προς την κατεύθυνση της µείωσης των
εκποµπών αερίου και της διαχείρισης των άλλων συνεπειών της,
όπως η αύξηση της θερµοκρασίας, αλλά ούτε και κοινωνικά.
Επιπλέον, δεν εµπεριέχει το απαιτούµενο σχέδιο για την αναγκαία µακροπρόθεσµη στρατηγική που θα εµπλέκει σε αυτή τους
παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Χωρίς τη συµµετοχή
τους, οποιοδήποτε τεχνικής φύσεως µέτρο ή στόχος είναι αναποτελεσµατικές, κοινωνικά άδικες και συνεπώς µη βιώσιµα.
Το νοµοσχέδιο, όπως είπα, επιγράφεται ως κλιµατικός νόµος,
πριν βέβαια ακόµη ψηφιστεί από τη Βουλή. Απέχει από την ικανοποίηση της ανάγκης για την εφαρµογή ενός θεσµικού πλαισίου
που θα αποτελέσει ένα σύγχρονο εργαλείο άσκησης εθνικής κλιµατικής πολιτικής, εναρµονισµένης µε τα δεδοµένα και τις εξελίξεις στις επιταγές της κλιµατικής επιστήµης και στην
ευρωπαϊκή κλιµατική και ενεργειακή πολιτική.
Βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα κλιµατικό νοµοσχέδιο -ένας «κλιµατικός νόµος», εφόσον ψηφιστεί- είναι αρχικά να εµπεριέχει µία επιστηµονική τεκµηρίωση, ιδιαίτερα ως
προς τις µακροχρόνιες δεσµεύσεις, να θέτει συγκεκριµένους κλιµατικούς στόχους, ιδίως για τη βιοµηχανία, να ενισχύει τις λύσεις
που βασίζονται στη φύση, να ορίζει τις βασικές αρχές του νέου
παραγωγικού και καταναλωτικού υποδείγµατος, να αποτυπώνει
µε σαφήνεια τον ρόλο της πολιτείας κατά τη λεγόµενη πράσινη
µετάβαση, να εµπεριέχει ρυθµίσεις που θα διασφαλίζουν την καθολική πρόσβαση στα βασικά αγαθά του νερού και της ενέργειας, αλλά και να προστατεύει το δικαίωµα για ένα ασφαλές και
υγιές περιβάλλον, να ορίζει ένα σαφές και αποτελεσµατικό σύστηµα διακυβέρνησης, που να ανταποκρίνεται στα νέα κλιµατικά
και, συνεπώς, παραγωγικά δεδοµένα. Και βέβαια -και αυτό είναι
εξαιρετικά σηµαντικό- να διασφαλίζει την εκπροσώπηση της κοινωνίας στη νέα κλιµατική διακυβέρνηση, κυρίως µε τη συµµετοχή
της νέας γενιάς που θα βιώσει τη νέα περιβαλλοντική εποχή και
που αγωνίζεται για την αλλαγή του παραγωγικού υποδείγµατος
της οικονοµίας προς όφελος του περιβάλλοντος. Και τέλος, να
διασφαλίζει τη συµµετοχή όλων της κοινωνικής πλειοψηφίας στο
νέο παραγωγικό υπόδειγµα.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο δεν πληροί τα παραπάνω προαπαιτούµενα, αφού δεν αναγνωρίζει την κοινωνική διάσταση και
τις αλλαγές που επιφέρει στους ανθρώπους και στην κοινωνία η
ενεργειακή µετάβαση.
Ως προς το θέµα της απολιγνιτοποίησης, για την οποία έγινε,
γίνεται και θα γίνεται πολύς λόγος. Είναι γνωστό ότι η Κυβέρνηση
-αιφνιδίως- εξήγγειλε τη βίαιη απολιγνιτοποίηση, χωρίς σχέδιο
για τις περιοχές που φιλοξενούν λιγνιτικές µονάδες -αυτό αφορά
την δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη που βρίσκεται στον
Νοµό Αρκαδίας- και µε τρόπο και σε χρόνο που ένας τέτοιος σχεδιασµός είναι ανέφικτος. Μετά από αλλεπάλληλες παλινωδίες ως
προς το χρόνο της διακοπής λειτουργίας των λιγνιτικών µονάδων, ο στόχος της διακοπής λειτουργίας των λιγνικών µονάδων
ορίστηκε χρονικά για το 2023.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εν τέλει, µε το νοµοσχέδιο, «την ανάγκη φιλοτιµίαν ποιούµενη»
η Κυβέρνηση οµιλεί και ορίζει τη διακοπή της λειτουργίας όλων
των λιγνιτικών µονάδων το 2028. Εκτιµώ ότι είναι απαραίτητη και
η παράταση -και θα δείτε ότι θα γίνει- αυτού του χρόνου, αλλά
και η επίσπευση -στις περιοχές που φιλοξενούν λιγνιτικές µονάδες- ενός τοπικού σχεδίου ανάπτυξης για τη µεταλιγνιτική εποχή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αντικατάσταση, όµως, του λιγνίτη -σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο- βασίζεται στην αύξηση της
ενεργειακής εξάρτησης από το ακριβό εισαγόµενο φυσικό αέριο.
Επί της ουσίας, η Κυβέρνηση σχεδιάζει και υλοποιεί µια πλασµατική απολιγνιτοποίηση, αφού στην πραγµατικότητα µε την εξάρτηση από το φυσικό αέριο ενισχύονται µακροπρόθεσµα τα
ορυκτά καύσιµα, γεγονός που σε συνδυασµό µε τις πρακτικές
αισχροκέρδειας που επικρατούν έχουν οδηγήσει σε ακραία ακρίβεια, µε συνέπεια τη φτωχοποίηση και πλέον την εξαθλίωση ευρύτατων κοινωνικών στρωµάτων.
Στην κυβερνητική ενεργειακή πολιτική τα εµπλεκόµενα και
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συγκρουόµενα συµφέροντα ενσωµατώνονται µε τρόπο που αυτά
ευνοούνται εις βάρος του δηµοσίου συµφέροντος και της ικανοποίησης των αναγκών της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό προκύπτει και από τον τρόπο που η Κυβέρνηση επιδιώκει να
ελαφρυνθούν οι λογαριασµοί του ρεύµατος, που έχουν εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη. Και αυτό γίνεται παρά το γεγονός ότι
από τα πλέον επίσηµα χείλη έχει λεχθεί ότι «φθηνή είναι η ενέργεια που δεν καταναλώνεται».
Ας έρθουµε, όµως, στους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος: Μέχρι σήµερα η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αδρανεί. Η οριακή τιµή του συστήµατος προκύπτει από το
Χρηµατιστήριο Ενέργειας παραγωγών και δε θίγονται τα υπερκέρδη των τεσσάρων παραγωγών. Η Κυβέρνηση του «συστήµατος Μητσοτάκης» δεν τόλµησε να ακολουθήσει -ή να συρθεί
έστω- πίσω από το µέτωπο των ιβηρικών χωρών, που διαπραγµατεύτηκαν και κατόρθωσαν να µειώσουν την τιµή του ρεύµατος.
Η χρηµατοδότηση της στήριξης θα προέλθει, εκτός από τα δικαιώµατα ρύπων και άλλους παράγοντες, από τη φορολόγηση λέτε- του 90% -σύµφωνα µε την εξαγγελία σας και σύµφωνα µε
όσα αναφέρονται στο νοµοσχέδιο- των υπερκερδών, των «ουρανοκατέβατων» κερδών, που υπολογίστηκαν βέβαια από τη ΡΑΕ
µε µία µέθοδο που και η ίδια η ΡΑΕ αµφισβητεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έκτοτε καταβάλλεται προσπάθεια από την Κυβέρνηση να περιοριστεί η εµφάνιση των υπερκερδών, µε την αφαίρεση των εκπτώσεων που χορηγήθηκαν από τη ΔΕΗ και των απωλειών όλων
των εταιρειών από τα σταθερά τιµολόγια.
Εποµένως, σε αυτό το πλαίσιο, µε την τροπολογία της τελευταίας στιγµής που κατατέθηκε, επιβάλλεται εφάπαξ έκτακτη εισφορά -όχι φορολόγηση- µε τρόπο τεχνικά σύνθετο, περίπλοκο,
ώστε να µην είναι σαφές επί ποιου ποσού θα επιβληθεί αυτή η
εφάπαξ έκτακτη εισφορά. Η µεθόδευση, δηλαδή, για τη µείωση
του φορολογητέου ποσού είναι εµφανής. Με αυτόν τον τρόπο
το κόστος µεταφέρεται στον πολίτη.
Εν κατακλείδι, το σχέδιο απολιγνιτοποίησης υλοποιείται µε
µόνη στρατηγική την ιδιωτικοποίηση των ενεργειακών υποδοµών
της χώρας. Έτσι, αφήνονται στους ιδιώτες 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.
Και αυτό -επαναλαµβάνω- διότι αυτά αφήνονται - εκχωρούνται
στα ιδιωτικά συµφέροντα, δεδοµένου µάλιστα ότι η διαχείριση
των δικτύων και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήδη έχουν
εκχωρηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η περαιτέρω εκχώρησή τους,
αντί αυτά να είναι αντικείµενο δηµοσίων πολιτικών και µεγάλων
δηµοσίων επενδύσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, ολοκληρώστε, κύριε Παπαηλιού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Η βίαιη απολιγνιτοποίηση έρχεται σε
αντίθεση µε τα ενεργειακά συµφέροντα της χώρας αλλά και των
περιοχών, όπως η Μεγαλόπολη που φιλοξενούν λιγνιτικές µονάδες, στις οποίες οι δυσµενείς συνέπειες από τη διακοπή λειτουργίας τους δεν αναστέλλονται και δεν αποκαθίστανται λόγω
παντελούς έλλειψης σχεδιασµού.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει τώρα
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 κ. Γρηγοριάδης
και θα ακολουθήσει ο κ. Καββαδάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
Γνωρίζετε, κύριε Γρηγοριάδη, ότι έχετε τον µισό χρόνο στη
διάθεσή σας.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε,
που µου δώσατε τον λόγο.
Ευχαριστώ πολύ τον κύριο, που ενώ δεν είχε τέτοιο υγειονοµικό καθήκον, καθάρισε το µέρος εδώ για τον κορωνοϊό και όλα
τα άλλα τα συναφή και ευχαριστώ τον κύριο που βλέπω να έρχεται πάλι για να µου φέρει το νερό το οποίο θα χρειαστώ.
Ο κ. Μητσοτάκης, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αγαπητέ κύριε
Υπουργέ -και δεν είναι σχήµα λόγου, ξέρετε ότι έχω συµπάθεια
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για το άτοµό σας- πού να είναι άραγε; Είναι ή δεν είναι αυτό το
σηµαντικότερο πανθοµολογουµένως, σύµφωνα µε όλες τις πολιτικές πλευρές του Κοινοβουλίου της Ελλάδας, νοµοσχέδιο από
όσα πέρασαν και θα περάσουν; Είναι αυταπόδεικτα, θα έλεγε κανείς και είναι καθώς, όπως ξέρετε καλύτερα από εµένα ή τουλάχιστον εξίσου καλά µε εµένα, είµαστε η πρώτη γενιά που έχει
πλήρη επίγνωση του µεγέθους του προβλήµατος και ταυτοχρόνως, κύριε Υπουργέ, δυστυχώς, η τελευταία που προλαβαίνει να
αναστείλει τις επιπτώσεις του. Αν δηλαδή ολιγωρήσει η δική µας
γενιά -µε την ευρεία έννοια και οι σαραντάρηδες και οι πενηντάρηδες και οι τριαντάρηδες και οι εξηντάρηδες- «πάπαλα», ελληνικέ λαέ, άνθρωποι που µας ακούτε από εκεί έξω, «πάπαλα»,
πλανήτης «πάπαλα», η οικονοµική κατάστασή σας εντελώς αδιάφορη, αφού δε θα µπορείτε να αναπνέετε σε αυτό τον πλανήτη.
Σκέφτοµαι, λοιπόν, ότι ένας Πρωθυπουργός -που παριστάνει
ότι δεν είναι ανώνυµη εταιρεία και είναι Πρωθυπουργός- θα
όφειλε να ήταν σήµερα ή χθες εδώ και αναρωτιέµαι τι έγινε.
Μήπως απέµεινε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, που είναι
ταυτοχρόνως και ανώνυµη εταιρεία στην Ουάσινγκτον; Γιατί µετά
τη δήλωσή του προς τον πλανητάρχη, τον κ . Μπάιντεν, «ιδού ο
λαός σας, ιδού ο στρατός σας!», αποφάσισε να καταταχθεί στις
αµερικάνικες Ένοπλες Δυνάµεις, γιατί αλλιώς φυγοµαχεί, αλλιώς
αποφεύγει τη συζήτηση. Και έχει πολλούς λόγους ο Πρωθυπουργός να αποφύγει αυτή τη συζήτηση.
Ο κεντρικός λόγος, κύριε Υπουργέ, µια και εκπροσωπείτε την
Κυβέρνηση, είναι η ιδεολογία σας, όχι προσωπικά η δικιά σας,
είναι η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία που βασίζεται στον καπιταλισµό. Κοιτάξτε, δεν έχω τίποτα ιδιαίτερα κακό µε τον καπιταλισµό,
επιβίωσε παγκοσµίως, σηµαίνει ότι από αυτά που επιχειρήσαµε
ήταν το καλύτερο λειτουργικά σύστηµα, καθώς ο υπαρκτός σοσιαλισµός απεδείχθη ολίγον φασιστοειδής όταν εφαρµόστηκε.
Ελπίζουµε να εφαρµοστεί ένας κανονικός σοσιαλισµός που θα
βασίζεται στην αλληλεγγύη, την αγάπη, την αλληλοστήριξη και
όχι στον στείρο ανταγωνισµό.
Εσείς, όµως, πρεσβεύετε την αέναη ανάπτυξη, την ανάπτυξη
που δεν σταµατάει ποτέ. Και κοιτάξτε, κύριε Αµυρά, κύριε
Υπουργέ, ο καπιταλισµός έχει ένα εγγενές πρόβληµα, το ξέρετε
καλύτερα οι καπιταλιστές από εµάς τους µαρξιστές: Είναι ότι αν
για µία στιγµή σταµατήσει να αναπτύσσεται, αυτοµάτως θεωρείται ότι συρρικνώνεται, αυτοµάτως καταρρέει.
Και επίσης, ένα δευτερεύον πρόβληµα είναι ότι οι εκπρόσωποί
του δεν µπορούν να συνεννοηθούν µεταξύ τους, γιατί η αγορά
είναι απολύτως ελεύθερη. Θα πω ένα παράδειγµα µε ονόµατα:
Μόλις η «iPhone» πει «εγώ δεν βγάζω καινούργιο «iPhone» για
µία βδοµάδα, για έναν χρόνο», αµέσως θα πει η «PHILIPS» και η
«SONY»: «Α! τεράστια ευκαιρία να βγάλουµε τα καινούργια µας
κινητά για να ξεσκίσουµε την «iPhone», η οποία τόσα χρόνια µάς
ξεσκίζει». Είναι εγγενές πρόβληµα της ιδεολογίας του καπιταλισµού, η οποία µπορεί να είναι λειτουργική σε έναν βαθµό, γι’
αυτό και να επικράτησε, αλλά σε έναν άλλο βαθµό, σε ένα άλλο
µέρος η φύση της είναι απάνθρωπη, διότι όταν µιλάς για την
αέναη ανάπτυξη, όπως έχει πει ένας τεράστιος γκουρού της οικονοµολογίας, θα µπορούσε να υπάρχει και αέναη ανάπτυξη µε
µία προϋπόθεση, να είναι άπειρος ο πληθυσµός της γης. Αν δεν
είναι άπειρος, δεν µπορεί να υπάρξει.
Όσο θα ζητάτε να µη σταµατήσει η ανάπτυξη και να µην υπάρξει ποτέ ύφεση τόσο θα αυξάνετε τα αέρια µαθηµατικά που δηµιουργούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, τόσο θα αυξάνονται
οι βαθµοί Κελσίου, θα ανεβαίνει η θερµοκρασία στον πλανήτη
µας.
Και δυστυχώς, τα παιδιά µας, η κόρη µου και οι φίλοι της που
είναι δεκαοκτώ και είκοσι χρονών -θα έχουν καταλάβει, θα µας
έχουν κρεµάσει εµάς, θα µας έχουν λιντσάρει- δε θα προλαβαίνουν να σώσουν τον πλανήτη τους και γι’ αυτό θα φταίµε κυρίως
εµείς που είµαστε, ελληνικέ λαέ, η πρώτη γενιά -επαναλαµβάνωπου ξέρει ακριβώς ότι έχει ζωή ο πλανήτης µέχρι το 2050 -τόση
έχει, αν συνεχίσουµε έτσι- και η τελευταία που προλαβαίνει να
κάνει κάτι γι’ αυτό.
Και δυστυχώς, το ΜέΡΑ25 δεν κυβερνά αυτή τη χώρα. Δυστυχώς, το DiEM25 δεν κυβερνά την ευρωπαϊκή ήπειρο, γιατί αλλιώς
θα ήµασταν σίγουροι ότι θα ζείτε και το 2051. Με δαύτους, τους
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καπιταλιστές, τους νεοφιλελεύθερους και όλους αυτούς έχουµε
πολύ ζωηρή αµφιβολία.
Άκουσα τον κ. Σκρέκα µε µεγάλη έκπληξη να δείχνει λογαριασµούς της ΔΕΗ και συναφείς λογαριασµούς από τις άλλες εταιρείες που έχετε µοιράσει τη ΔΕΗ και να λέει για τις περίφηµες
εκπτώσεις. Πραγµατικά -το έχω πει πολλές φορές από αυτό το
Βήµα- είναι ο λόγος σας εναντίον του λόγου µας, ο λόγος της
Νέας Δηµοκρατίας εναντίον του λόγου του ΜέΡΑ25.
Μάλιστα, χθες ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος προέβη
και σε κάτι άκοµψο, άκοµψο για την κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Εξεµάνη και είπε ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος στον
κ. Βαρουφάκη, ο οποίος είπε ότι «έτσι κι αλλιώς η παράταξή σας
είναι σύµφυτη µε το κλέψιµο του λαού, ό,τι έχετε πράξει είναι
κατά του συµφέροντος του ελληνικού λαού», «µα, επιτέλους, ένα
κόµµα του 3,5% ας αφήσει ένα κόµµα που ο ελληνικός λαός συστηµατικά το ψηφίζει και το κάνει κυβέρνηση ή αξιωµατική αντιπολίτευση». Πρέπει να του απαντήσω ότι στις εκλογές βίας και
νοθείας του 1961 όπου η ΕΡΕ κυβερνούσε, δηλαδή το κόµµα από
το οποίο προκύψατε, ψήφιζαν, όπως λέει ο λαός και τα δέντρα.
Οπότε, µε αυτή την έννοια, όντως, µε κάποιο τρόπο στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µπορείτε να ενταχθείτε, αλλά δεν
µπορεί ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος να λέει στον Γραµµατέα του κόµµατός µας ότι δε δικαιούται διά να οµιλεί. Δικαιούται και παραδικαιούται.
Αν ο κ. Σκρέκας πιστεύει αυτά που λέει και οποιοσδήποτε
Υπουργός σας -και εσείς που δεν είσαστε ο αρµόδιος για την
ενέργεια εννοώ- ας έρθει µαζί µου, να τον πάρω αγκαζέ, να
βγούµε µία βόλτα στην πλατεία Συντάγµατος. Δε θα έρθει, δε θα
έρθει κανένας Υπουργός σας. Ξέρετε γιατί; Και δε θέλω να λαϊκίζω. Όποιος Υπουργός και να κυβερνούσε µε τη φτωχοποίηση
που έχει δεχθεί ο ελληνικός λαός τους τελευταίους έξι µήνες δε
θα µπορούσε να κυκλοφορήσει.
Μπορεί να παραθέτει λογαριασµούς, δεν µπορεί να κυκλοφορήσει, κύριε Πρόεδρε. Δε θα µακρηγορήσω, θα χρειαστώ δύο,
τρία λεπτά ακόµα, κάνοντας χρήση και της τριτολογίας µου και
µετά θα σας αφήσω στην ησυχία σας.
Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, για εµάς ο νόµος που φτιάξατε και
φέρατε στην πραγµατικότητα δεν αποτελεί τίποτε άλλο από έναν
φερετζέ για τον πραγµατικό κλιµατικό νόµο της «Κυριάκος Μητσοτάκης Α.Ε.», που δεν είναι άλλος από τον νόµο Χατζηδάκη,
νόµος του Ιουλίου του 2020, τον οποίο ο λαός µας έχει ονοµάσει
περιβαλλοντοκτόνο νόµο. Και κοιτάξτε γιατί ο λαός µας έχει ονοµάσει αυτό τον νόµο έτσι.
Με αυτό τον νόµο πριν από δύο χρόνια η Κυβέρνησή σας κατάργησε την ουσία της προστασίας των περιοχών «NATURA
2000» µε τη δυνατότητα ακόµη και για µεταλλευτικές δραστηριότητες και εξορύξεις υδρογονανθράκων -ακούστε, ελληνικέ
λαέ!- σε τέτοιες περιοχές. Πριν δύο χρόνια η «Κυριάκος Μητσοτάκης Α.Ε.» µε τον κ. Χατζηδάκη ψήφισε έναν νόµο που λέει «ας
πάνε στο πυρ το εξώτερον οι περιοχές «NATURA» της Ελλάδας,
ας γίνονται µεταλλευτικές δραστηριότητες και εξορύξεις υδρογονανθράκων σε τέτοιες περιοχές».
Ξέρετε τι άλλο έκανε αυτός ο νόµος; Κατάργησε την αυτοτέλεια των φορέων διαχείρισης προστατευοµένων περιοχών, ακριβώς για να µην µπαίνουν εµπόδιο στη λεηλασία της φύσης από
τους παρασιτικούς ολιγάρχες, των οποίων εντολέας η «Κυριάκος
Μητσοτάκης Α.Ε.».
Επίσης, εκχωρήθηκε µε αυτό τον περιβαλλοντοκτόνο νόµο ο
έλεγχος των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ιδιώτες,
επιβάλλοντας ταυτοχρόνως ασφυκτικές υπονοµευτικές προθεσµίες για τις γνωµοδοτήσεις των δηµοσίων υπηρεσιών.
Προωθήθηκε η αλόγιστη επέκταση των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, κυρίως βεβαίως των ανεµογεννητριών της «ΤΕΡΝΑ»
και εδώ θυµηθήκαµε τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός πέρυσι που
κάηκε η Ελλάδα ολόκληρη. Μετά τις πυρκαγιές της Εύβοιας
βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε «συµφωνώ µε τον κ. Βαρουφάκη, καλύτερες είναι οι µικρές πλωτές που δεν καταστρέφουν
τον τουρισµό, που δε γίνεται χαµός στα νησιά µας, αλλά τι να
κάνω που έχουµε την υποχρέωση ως χώρα για ακόµη τρεις χιλιάδες; Έχουµε µόνο δύο χιλιάδες!». Εκεί εξετέθη ο ηγεµόνας
πάλι, καθώς εµείς ψάξαµε και βρήκαµε ότι η Ελλάδα ουδεµία τέ-
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τοια υποχρέωση έχει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει -έναν χρόνο τον εγκαλούµε και
δεν απαντά- σε ποιον έχει την καταραµένη υποχρέωση; Στον ιδιοκτήτη της «ΤΕΡΝΑ»; Στον πρόεδρο του ΔΣ της «ΤΕΡΝΑ», στον διευθύνοντα σύµβουλο, ο οποίος τυγχάνει να είναι ο πεθερός του
κ. Γεραπετρίτη;
Απαιτείται κάποια στιγµή επιτέλους να απαντήσει ο Πρωθυπουργός σας γι’ αυτό!
Και βεβαίως, φέρατε δύο καταπληκτικές τροπολογίες. Η µία
τροπολογία υποτίθεται ότι διευκολύνει τους ανθρώπους, τους
επιστρέφει χρήµατα.
Όµως, κύριε Πρόεδρε, δε θα τα επιστρέψει ποτέ. Γιατί; Με
ποιο κριτήριο τελικά θα καθοριστεί τι θα τους επιστραφεί; Με
κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως ακριβώς θα φορολογήσετε
και το 90% των κερδών τους. Σας αποδείξαµε την προηγούµενη
εβδοµάδα ότι τα κέρδη τους το τελευταίο εξάµηνο του προηγούµενου έτους ήταν 1.700.000.000 ευρώ. Η ανεξάρτητη, δήθεν,
αρχή, την οποία βρίσκουν ανεξάρτητη και ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς,
όπως περήφανα είπε µόλις τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός σας, βρίσκει αντιθέτως, µετά από όσα έδωσαν, τα κέρδη
τους προς φορολογία περίπου 250.000.000 ευρώ.
Ελληνικέ λαέ, άκου τι ακριβώς σου κλέβουν! Θα φορολογήσουν 250.000.000 ευρώ, αντί για ένα 1.700.000.000 ευρώ. Και
πώς ξέρουµε ότι είναι 1.700.000.000 ευρώ; Ο µικροσκοπικός
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ», ο οποίος έχει µέρος της πίτας 6% περίπου συνολικά µε τις δύο συµµετοχές του, δήλωσε το ίδιο εξάµηνο σχεδόν 150.000.000 ευρώ κέρδη. Με απλή αναγωγή των τριών
βλέπουµε ότι τα συνολικά κέρδη είναι 1.700.000.000 ευρώ.
Επίσης, µε κοινή υπουργική απόφαση -και αυτό είναι επίσης
αθεόφοβο- θα αποφασίζεται η µεθοδολογία και ο τρόπος που θα
βρεθούν ποια θα είναι τα υπερκέρδη των παρασιτικών ολιγαρχών. Τρεις Υπουργοί, δηλαδή, που είναι υπάλληλοι αυτών των
πέντε παρασιτικών ολιγαρχών, θα αποφασίζουν πώς θα υπολογιστούν τα υπερκέρδη τους.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε κάτι αρκετά σπαρακτικό. Πριν
από µία ώρα, το θαυµάσιο κράτος που έχει φτιάξει ο «Κυριάκος
Μητσοτάκης Α.Ε.» µε το δόγµα «Νόµος και Τάξη» τραυµάτισε
σχεδόν µέχρι θανάτου -ζει, ευτυχώς- έναν φοιτητή, κανονικό φοιτητή, σαν την κόρη µου δηλαδή περίπου ή τη δική σας κόρη ή
τον γιο σας, ο οποίος πήγε εκεί για να σπουδάσει. Τον έστειλε η
οικογένειά του για να σπουδάσει. Η οµάδα των ΜΑΤ σε έναν φοιτητή -επαναλαµβάνω- και όχι κάποιον περαστικό, όχι κάποιον που
δε δικαιούται να βρίσκεται µέσα, πριν από µία ώρα έκανε χρήση
κρότου λάµψης σε ευθεία βολή, µε αποτέλεσµα να τον τραυµατίσει στο πρόσωπο. Ο φοιτητής έχει µεταφερθεί µε ασθενοφόρο,
έχει ράµµατα στο πρόσωπο, ράµµατα στο κεφάλι, του λείπουν
δόντια τα οποία έσπασαν και βεβαίως έχει χάσει την ακοή του ελπίζουµε όχι για πάντα- από το ένα αυτί. Αν αυτό το θεωρείτε
τάξη, εµείς, ο υπόλοιπος ελληνικός λαός το θεωρούµε βάρβαρη
αταξία και πραγµατικά σας παρακαλούµε να σταµατήσετε να
δέρνετε τα παιδιά σας. Τα παιδιά σας είναι στα πανεπιστήµια.
Σταµατήστε να τα χτυπάτε µε αυτόν τον τρόπο.
Επίσης, να πω -και φεύγω µε αυτό- ότι ξέρουµε πως είναι σχέδιο της Κυβέρνησής σας να χτυπάτε τα παιδιά σας και τα δικά
µας παιδιά και το σχέδιό σας έχει και τίτλο. Ονοµάζεται «Σχέδιο
Βιβλιοθήκη». Ο τρόπος που θα εγκατασταθούν δυνάµεις των
ΜΑΤ µονίµως στις πανεπιστηµιακές σχολές έχει τίτλο, παρακρατικό, χιουµοριστικό, σαδιστικό τίτλο, ο οποίος είναι ο τίτλος «Βιβλιοθήκη». Παίζει µε τα λόγια, όπως ο κ. Μητσοτάκης έπαιξε µε
τα λόγια σαδιστικά πάλι προχθές µιλώντας περί ολιστικής αντιµετώπισης της ζωής. Δηλαδή, είπε «Φύγετε λίγο από τα υλικά και
δείτε λίγο τα πνευµατικά». Πολύ ωραία, αλλά πρέπει να επιβιώσουµε µε λίγο φαγητό, πριν δούµε τα πνευµατικά και δούµε τη
ζωή ολιστικά.
Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Θα δώσουµε τον λόγο τώρα στον κ. Αθανάσιο Καββαδά από
τη Νέα Δηµοκρατία και θα ακολουθήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος κ. Καραθανασόπουλος.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να απαντήσω λίγο στον κ.
Γρηγοριάδη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Στο τέλος τώρα,
κύριε Υπουργέ. Κάθε φορά…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, µόνο µία απάντηση θα ήθελα να δώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι πολύ σύντοµος.
Αγαπητέ κύριε Γρηγοριάδη, αγαπητέ µου Κλέωνα, µε όλον τον
σεβασµό, την αγάπη και την εκτίµηση που ξέρω ότι είναι αµοιβαία, είπατε κάτι που δεν ισχύει σε σχέση µε τη χωροθέτηση
εντός περιοχών «NATURA» διαφόρων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.
Πρώτα απ’ όλα, αυτός ο νόµος στον οποίο αναφερθήκατε είναι
ο νόµος για τις δηµόσιες συµβάσεις. Το άρθρο 219 που πήγατε
να περιγράψετε, αλλά νοµίζω µε µία αστοχία, λέει ότι επιτρέπεται
ο σχεδιασµός ήπιων αναπτυξιακών έργων δηµοσίου ενδιαφέροντος, πρώτα, όµως, θα πρέπει ο επισπεύδων επενδυτής να κάνει
την ειδική περιβαλλοντική µελέτη, να την πάει στο Συµβούλιο της
Επικρατείας και να βγει σε προεδρικό διάταγµα. Αυτά τα βήµατα,
η ειδική περιβαλλοντική µελέτη, το Σ.τ.Ε. και το προεδρικό διάταγµα, είναι τα βήµατα που επίσης κάνει η συντεταγµένη πολιτεία και ήδη έχουµε βγάλει τρεις ειδικές περιβαλλοντικές
µελέτες σε διαβούλευση για τη Θράκη, για την Πελοπόννησο και
για την Κρήτη και ετοιµάζουµε να βγάλουµε άλλες πέντε τώρα
σε διαβούλευση, έτσι ώστε οι περιοχές «NATURA» να είναι εξοπλισµένες µε το υψηλότατο και δυνατό νοµοθετικό εργαλείο
προστασίας.
Άρα, αυτό που περιγράψατε περνάει µέσα και από το Συµβούλιο της Επικρατείας και από την ειδική περιβαλλοντική µελέτη
και από το προεδρικό διάταγµα. Δεν είναι κάτι ανεξέλεγκτο που
όποιος θέλει πάει και κάνει ό,τι θέλει στη «NATURA».
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε
Υπουργέ.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω κάτι
στον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι ακριβώς θέλετε
τώρα, κύριε Γρηγοριάδη;
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Μια κουβέντα, κύριε Πρόεδρε. Θα
είχα τελειώσει ήδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Διευκρινιστικά αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός σ’ αυτά που είπατε εσείς.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κι εγώ το µόνο που θέλω να τον ρωτήσω είναι το εξής: Αν κατάλαβα καλά, µόλις τώρα είπατε ότι ο
ίδιος ο επισπεύδων, ο ίδιος που θα κάνει δηλαδή την παρέµβαση
στην περιοχή «NATURA», αυτός θα υποβάλει τη µελέτη. Αυτό
είναι λίγο…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Το Σ.τ.Ε., όµως, θα …
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Θα το πάει στο Συµβούλιο Επικρατείας. Χάθηκε ένας ανεξάρτητος εµπειρογνώµονας; Ο ίδιος ο Λάτσης θα λέει αν θα µας ρυπάνει ή όχι; Αυτό είναι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, εντάξει.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Καββαδάς.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα µέτρα που
µηδενίζει συστηµατικά ο κ. Τσίπρας και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση κράτησαν όρθια την ελληνική κοινωνία µέσα από µια πανδηµία και θα την κρατήσουν όρθια και τώρα. Τα µέτρα της
Κυβέρνησης θα τη βγάλουν από την κρίση που προκάλεσε ο πόλεµος στην Ουκρανία. Θα τη βγάλουν από την ενεργειακή κρίση
και την κρίση της ακρίβειας και θα την οδηγήσουν σε µια νέα
εποχή ευηµερίας.
Ας πάµε στο νοµοσχέδιο. Η κλιµατική αλλαγή είναι εδώ και
όλοι βιώνουµε τις ολέθριες συνέπειές της. Η καύση ορυκτών
καυσίµων που εκλύει διοξείδιο του άνθρακα και άλλα επικίνδυνα
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αέρια στην ατµόσφαιρα έχει ανεβάσει τη θερµοκρασία του πλανήτη, φέρνει ακραία καιρικά φαινόµενα, δασικές πυρκαγιές,
πληµµύρες. Είναι φαινόµενα που τα έχουµε ζήσει και στη χώρα
µας µε όλο και µεγαλύτερη ένταση τα τελευταία χρόνια.
Τα επόµενα χρόνια, οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής θα
γίνουν πιο έντονες και στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε έρευνα της
«ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ», η θερµοκρασία µέχρι το 2050 θα αυξηθεί από 2,5
έως 3,4 βαθµούς Κελσίου. Οι µέρες µε καύσωνα θα αυξηθούν
κατά δεκαπέντε έως είκοσι τον χρόνο και οι βροχοπτώσεις θα
µειωθούν µέχρι και 30%. Όλα αυτά επιβάλλουν βιώσιµες πολιτικές στην ενέργεια, στην παραγωγή, στη διαχείριση του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων.
Συνεπώς, αντιλαµβανόµαστε όλοι την πολυεπίπεδη σηµασία
που έχει ένας εθνικός κλιµατικός νόµος, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε τις συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής, να προωθήσουµε σταδιακά την ενεργειακή µετάβαση για φθηνή και καθαρή
ενέργεια και να διασφαλίσουµε την πλήρη και απόλυτη ενεργειακή αυτονοµία της χώρας µε τη χρήση ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας.
Η κριτική της Αντιπολίτευσης στην πρώτη Κυβέρνηση που διαµόρφωσε και έφερε στη Βουλή προς ψήφιση έναν εθνικό κλιµατικό νόµο εξαντλείται σε µια ρηχή ρητορική που πολλές φορές
δείχνει άγνοια. Κάποιοι µιλούν για προτάσεις χωρίς αντίκρισµα
που δεν µπορούν να υποστηριχθούν από αντίστοιχους πόρους.
Ισχύει, όµως, ακριβώς το αντίθετο. Πρόκειται για σοβαρές και
ρεαλιστικές προτάσεις που συνδέονται µε συγκεκριµένες δράσεις. Μέρος τους, µάλιστα, θα χρηµατοδοτηθεί και από το Ταµείο Ανάκαµψης που µεγάλο µερίδιο των πόρων του
κατευθύνεται ακριβώς σε δράσεις και έργα για την ενεργειακή
µετάβαση και την κλιµατική ουδετερότητα.
Οι εθνικοί κλιµατικοί στόχοι για το 2030 και η µετάβαση σε καθεστώς κλιµατικής ουδετερότητας έως το 2050 έχουν συγκεκριµένο περιεχόµενο: Πρώτον, η λειτουργία των λιγνιτικών µονάδων
θα έχει διακοπεί έως τις 31 Δεκεµβρίου του 2028, µε ρήτρα επανεξέτασης το 2025. Δεύτερον, από το 2030 απαγορεύεται η ταξινόµηση νέων οχηµάτων µε κινητήρες εσωτερικής καύσης.
Τρίτον, από το 2026 όλα τα νέα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
και το 1/3 των νέων ενοικιαζόµενων οχηµάτων θα πρέπει να είναι
ηλεκτροκίνητα. Τέταρτον, από το 2024 το 1/4 των νέων εταιρικών
αυτοκινήτων θα πρέπει να είναι αµιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά.
Πέµπτον, από το 2025 απαγορεύεται η πώληση και η εγκατάσταση νέων καυστήρων πετρελαίου θέρµανσης. Έκτον, µέχρι τις
31 Μαρτίου του 2023 κάθε δήµος θα πρέπει να υπολογίζει το
αποτύπωµα άνθρακα στην επικράτειά του και να διαµορφώνει
ετησίως ένα δηµοτικό σχέδιο µείωσης εκποµπών.
Έβδοµον από το 2025 τα νέα κτήρια που βρίσκονται σε περιοχές µε υψηλές πιθανότητες πληµµυρικών φαινοµένων ή πυρκαγιάς θα πρέπει να ασφαλίζονται.
Όγδοον, από το 2023 µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις που
ανήκουν σε συγκεκριµένες κατηγορίες θα πρέπει να υποβάλλουν
ετήσια έκθεση σχετικά µε το αποτύπωµα άνθρακα στη δραστηριότητά τους. Συγκεκριµένα, αφορά επιχειρήσεις εισηγµένες στο
χρηµατιστήριο, όπως είναι τράπεζες, εταιρείες παροχής ενέργειας, αστικές συγκοινωνίες, εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης κ.ά.. Παράλληλα, καθιερώνονται προϋπολογισµοί άνθρακα
σε επτά παραγωγικούς τοµείς: την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις µεταφορές, τη βιοµηχανία, τα κτήρια, τα απόβλητα, τις
χρήσεις γης και τον πρωτογενή τοµέα. Έτσι θα ξέρουµε τις εκποµπές άνθρακα ξεχωριστά για κάθε τοµέα, ώστε στη συνέχεια
να δούµε πώς θα συµβάλει στους στόχους της µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.
Τέλος, θεσπίζεται αναπτυξιακό στρατηγικό πλαίσιο για τα ελληνικά νησιά που συνδυάζει αναπτυξιακούς και κλιµατικούς στόχους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να αναφερθώ σε δύο τροπολογίες που έχουν κατατεθεί:
Κατ’ αρχάς δυσκολεύοµαι να πιστέψω ότι θα υπάρξουν κόµµατα και Βουλευτές που θα καταψηφίσουν την τροπολογία που
κατέθεσε η Κυβέρνηση για την επιδότηση των λογαριασµών ρεύµατος και τη φορολόγηση των εταιρειών παραγωγής ενέργειας.
Πρόκειται για την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση έως 600 ευρώ
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των καταναλωτών ρεύµατος, προκειµένου να αντιµετωπιστούν
οι αυξήσεις, την οποία έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Οι
άµεσα ωφελούµενοι είναι φυσικά πρόσωπα µε καθαρό οικογενειακό εισόδηµα έως 45.000 ευρώ το 2020. Η επιδότηση αφορά
στον λογαριασµό κατανάλωσης της κύριας κατοικίας και της κατοικίας των φοιτητών, έχει αναδροµική ισχύ και καλύπτει την περίοδο από την 1η Δεκεµβρίου του 2021 έως 31 Μαΐου του 2022.
Στόχος είναι να αποζηµιωθούν οι πολίτες για το µεγαλύτερο
µέρος των αυξήσεων που είδαν στους λογαριασµούς του ηλεκτρικού ρεύµατος τη συγκεκριµένη περίοδο. Η επιδότηση αντιστοιχεί στο 60% της αύξησης στον λογαριασµό ρεύµατος, αφού
αφαιρεθούν οι εκπτώσεις που έχουν χορηγήσει οι προµηθευτές
και η επιδότηση από το δηµόσιο. Επίσης, τα επιπλέον κέρδη των
εταιρειών παραγωγής ενέργειας από τον περασµένο Οκτώβριο
θα φορολογηθούν µε ποσοστό 90%. Είναι δεδοµένο ότι η τροπολογία αυτή αποτυπώνει την ισχυρή βούληση της Κυβέρνησης
για κοινωνική προστασία, αλλά και κοινωνική δικαιοσύνη.
Τέλος, θα αναφερθώ στο άρθρο 2 της τροπολογίας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος µε γενικό αριθµό 1317. Πριν λίγες
µέρες σε αυτή εδώ την Αίθουσα ψηφίσαµε µια διάταξη την οποία
ζητούσαµε για λογαριασµό των συµπολιτών µας ώστε να κατοχυρώσουν ιδιοκτησίες που νόµιµα τους ανήκουν. Αναφέροµαι
στους δασωµένους αγρούς. Πλέον αναγνωρίστηκε ότι εφόσον
µια έκταση εµφανιζόταν ως αγροτική το 1945 ή το 1960, αλλά
δασώθηκε αργότερα, δε θα θεωρείται δασική. Η διάταξη αυτή
γέννησε ένα ζήτηµα: πώς θα µπορέσουν οι ιδιοκτήτες αυτοί να
κατοχυρώσουν τις περιουσίες τους χωρίς περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες, αφού µέχρι σήµερα ό,τι είναι δάσος θεωρείται
αυτόµατα ότι ανήκει στο δηµόσιο, ακόµα και χωρίς τίτλους. Κάθε
φορά, λοιπόν, που µια έκταση δασωνόταν το δηµόσιο τη θεωρούσε δική του και ο πραγµατικός ιδιοκτήτης έπρεπε να µπει σε
ατελείωτους δικαστικούς αγώνες µε µεγάλο κόστος για να µη
χάσει την περιουσία του.
Η τροπολογία που κατατέθηκε προστατεύει το ιδιοκτησιακό
δικαίωµα των συµπολιτών µας, ακόµα και σε περιπτώσεις που οι
υποθέσεις εκκρεµούν δικαστικά. Ορίζει ότι το δηµόσιο δε θα
µπορεί πλέον να οικειοποιείται ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί
ως δάση στους αναρτηµένους ή ακόµα και στους κυρωµένους
δασικούς χάρτες µόνο και µόνο επειδή κάθε δάσος θεωρείται
κατά τεκµήριο δηµόσια έκταση. Το τεκµήριο κυριότητας υπέρ
του δηµοσίου παύει να ισχύει και εφόσον κάποιος ιδιώτης διαθέτει τίτλους κυριότητας επί αυτών των εκτάσεων, πλέον κατοχυρώνει την ιδιοκτησία του. Αυτό είναι το σωστό και το δίκαιο και
οφείλω να συγχαρώ την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και τον Υπουργό τον κ. Σκρέκα, αλλά και τον Υφυπουργό τον κ.
Αµυρά, γι’ αυτή τη γενναία απόφαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά την αποψινή ψηφοφορία
η Ελλάδα θα διαθέτει πλέον έναν εθνικό κλιµατικό νόµο µε πράσινες πολιτικές όχι στα λόγια αλλά στην πράξη, µε σχέδιο και φιλόδοξους
στόχους
που
αποτυπώνουν
το
µοντέλο
διακυβέρνησης, αλλά και το παραγωγικό και αναπτυξιακό µοντέλο των επόµενων χρόνων. Είναι µία από τις κορυφαίες και διακριτές θεσµικές και νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις της
Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Καραθανασόπουλος και
µετά ακολουθεί ο κ. Σπανάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ποια είναι η αναγκαιότητα του σηµερινού νοµοσχεδίου; Η Κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόµµατα, ανεξάρτητα από τη στάση
που θα κρατήσουν, λένε ότι εδώ υπάρχει µία πολύ µεγάλη αναγκαιότητα. Ποια; Να προστατεύσουµε το κοινό µας σπίτι, δηλαδή
τον πλανήτη. Το είπε πολύ καθαρά ο κύριος Υπουργός λίγο πριν.
Αντίστοιχες λογικές εξέφρασαν και οι εκπρόσωποι των άλλων
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κοµµάτων και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.
Σας έπιασε, αλήθεια, η αγωνία για την προστασία του πλανήτη; Είναι ειλικρινέστατη αυτή η αγωνία σας; Τότε, γιατί συµµετέχετε στο ΝΑΤΟ, τον ιµπεριαλιστικό οργανισµό που κάνει
επεµβάσεις, κάνει πολέµους; Αυτοί οι πόλεµοι δεν καταστρέφουν
τον πλανήτη; Δηλαδή, αυτό που γίνεται τώρα στην Ουκρανία τι
είναι; Είναι στο πλαίσιο της αντιµετώπισης του θερµοκηπίου, των
αερίων ρύπων; Αλήθεια; Μιλάτε σοβαρά, όταν λέτε ότι θέλετε να
προστατεύσετε τον πλανήτη και ταυτόχρονα εξοπλίζεστε, στέλνετε στρατιωτικό οπλισµό στην Ουκρανία για να συνεχιστεί ο πόλεµος ή και για να γενικευθεί και να επεκταθεί και σε άλλες
περιοχές;
Σε αυτά εδώ αποδεικνύεται η υποκρισία σας, όταν λέτε ότι όλα
αυτά τα σχεδιάζετε στη βάση της προστασίας του πλανήτη. Και
όχι µόνο η υποκρισία των κυβερνήσεων και των αστικών κοµµάτων, αυτών που υπηρετούν δηλαδή τα συµφέροντα της αστικής
τάξης, αλλά και µίας σειράς άλλων που καπηλεύονται, που εκµεταλλεύονται τις οικολογικές ευαισθησίες της νεολαίας και του
κόσµου.
Αλήθεια, αυτή η εκπρόσωπος των νέων κινηµάτων, η Σουηδέζα
Γκρέτα Τούνµπεργκ δεν είπε κουβέντα που η χώρα της εντάσσεται στο ΝΑΤΟ και εξοπλίζεται σαν αστακός. Την ίδια τακτική ακολούθησε και η «GREENPEACE», άλλη µεγάλη οργάνωση για την
προστασία του περιβάλλοντος, όταν εξελίσσονταν οι επιδροµές
στην Γιουγκοσλαβία και γέµισε όλη η Αδριατική µε βόµβες απεµπλουτισµένου ουρανίου. Αυτές οι βόµβες που έπεφταν τότε ήταν
για την προστασία του περιβάλλοντος;
Να, λοιπόν, γιατί µιλάµε για υποκρισία. Προσπαθείτε να αξιοποιήσετε την ευαισθησία του κόσµου για την προστασία του περιβάλλοντος, µε σκοπό να κερδίσουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι.
Δεύτερο σηµείο. Έγινε µία µεγάλη κουβέντα και σήµερα για
το ζήτηµα, εάν η Κυβέρνηση µε την τροπολογία που έφερε φορολογεί τα υπερκέρδη ή όχι. Σε αυτή τη συζήτηση για τα υπερκέρδη, τα ουρανοκατέβατα, βεβαίως, εµείς λέµε να
φορολογηθούν όχι µόνο αυτά, αλλά και όλα τα άλλα. Όµως, θεωρούµε ότι είναι και αποπροσανατολιστική και υποκριτική συζήτηση. Γιατί; Γιατί στέκεστε η Νέα Δηµοκρατία, η Κυβέρνηση, ο
ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, απλώς στην κορυφή του παγόβουνου και νοµίζετε ότι ο κόσµος δεν καταλαβαίνει ότι κάτω από αυτή την κορυφή υπάρχει και ένα τεράστιο βάρος, το οποίο το σηκώνει στην
πλάτη του. Θα απαλλαγεί, δηλαδή, από τα βάρη, εάν κοπεί αυτή
η κορυφή του παγόβουνου, όταν έχει να σηκώσει όλο το υπόλοιπο παγόβουνο; Και ποιο είναι αυτό; Μα, είναι το ενεργειακό
µείγµα το οποίο δηµιουργήσατε ή µάλλον συνδηµιουργήσατε.
Ένα πανάκριβο ενεργειακό µείγµα συνδηµιουργήσατε και η σηµερινή Κυβέρνηση αλλά και οι προηγούµενες κυβερνήσεις και
έχετε τεράστιες ευθύνες γι’ αυτό.
Αυτά είναι τα βάρη που σηκώνει ο λαός, το πολύ ακριβό
µείγµα. Και, αλήθεια, πώς δηµιουργήσατε αυτό το ακριβό µείγµα;
Ποιος το καθόρισε το νέο µείγµα; Το καθόρισαν οι ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος ή το καθόρισαν τα συµφέροντα των
αρπακτικών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ενέργειας;
Έτσι, λοιπόν, εµείς λέµε καθαρά ότι υπεύθυνη για το νέο ενεργειακό µείγµα, το οποίο διαµορφώθηκε και στη χώρα µας, είναι
η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της
αγοράς ενέργειας και η πράσινη µετάβαση, που για να υπάρξει
πράσινη µετάβαση στη χώρα µας, έπρεπε να υπάρξει απολιγνιτοποίηση.
Τι έκαναν, λοιπόν, όλες οι κυβερνήσεις; Και περιόρισαν τη
χρήση του λιγνίτη και ταυτόχρονα επιβάρυναν τον λιγνίτη µε τα
διάφορα τέλη ρύπων, την ίδια στιγµή που έδιναν σκανδαλώδεις
επιδοτήσεις στα αρπακτικά των ΑΠΕ. Αλήθεια, για τα υπερκέρδη
των τελευταίων είκοσι χρόνων των αρπακτικών των ΑΠΕ θα πείτε
κουβέντα; Για όλα αυτά τα οποία τους «µπουκώσατε» είτε ως επιδοτήσεις είτε ως επιβεβαιωµένη στήριξη των τιµών τους θα πείτε
τίποτα; Ποιος τα πλήρωσε όλα αυτά; Δεν τα πλήρωσε ο λαός,
είτε ως καταναλωτής µε το ακριβό ρεύµα είτε ως φορολογούµενος; Δεν υπήρξαν ουρανοκατέβατες αυτές οι επιδοτήσεις.
Και επί της ουσίας, επειδή ένα σύστηµα που βασίζεται µόνο
στις ΑΠΕ δεν είναι ευσταθές, τι θέλατε να κάνετε; Αντικαταστήσατε τον λιγνίτη µε το φυσικό αέριο, ένα ορυκτό καύσιµο εισα-
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γόµενο. Οι ιµπεριαλιστικοί ανταγωνισµοί για τον έλεγχο των
πηγών απογείωσαν τις τιµές του φυσικού αερίου το προηγούµενο διάστηµα και ο πόλεµος τις εκτόξευσε.
Αυτό το µείγµα που βιώνουµε σήµερα δεν είναι κυβερνητική
ευθύνη. Το συνδιαµόρφωσε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε, κύριε Τσακαλώτο, να σας θυµίσω τι λέγατε στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα το Γενάρη του 2019; Το 2020
η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο θα είναι ο
µεγαλύτερος συντελεστής, το 2025 το ίδιο, το 2030 και το 2035
θα είναι η δεύτερη πηγή παραγωγής. Εννοείτε το φυσικό αέριο
το εισαγόµενο, αυτό λέγατε. Για το 2040 λέγατε -σελίδα 270- ότι
το 31% της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας θα προέρχεται
από φυσικό αέριο, πετρέλαιο και τον όποιον άλλον λιγνίτη. Να,
λοιπόν, η προστασία και καλά του περιβάλλοντος, η απολιγνιτοποίηση και η απανθρακοποίηση, την οποία λέγατε. Αυτό φαίνεται
καθαρά στον πίνακά σας, της σελίδας 270.
Έτσι, λοιπόν, το µείγµα αυτό το καθορίζει το κέρδος και όχι η
προστασία του περιβάλλοντος. Αντίθετα, µπορεί να είναι υπεύθυνη και για επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Δηλαδή, αναφέρω
τα αιολικά πάρκα ως παράγοντα πληµµυρικών φαινοµένων στη
χώρα µας. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγµατα. Για παράδειγµα, συνέβη στην Κεφαλλονιά, γιατί ακριβώς άλλαξε η ροή
των νερών, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν πληµµυρικά φαινόµενα. Άλλο παράδειγµα είναι τα φωτοβολταϊκά, όταν τα εγκαθιστάτε σε γη υψηλής παραγωγικότητας, σε βάρος της
παραγωγής αγροτικών προϊόντων και της ικανοποίησης των διατροφικών αναγκών.
Εφόσον όµως σας ενδιαφέρει τόσο πολύ το περιβάλλον, τα
υδροηλεκτρικά δεν είναι ανανεώσιµες πηγές; Γιατί αυτά δεν τα
προωθείτε ούτε η σηµερινή Κυβέρνηση ούτε η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ; Επειδή δεν έχουν κέρδη, έχουν τεράστιο κόστος κατασκευής και απόσβεσης. Έχουν όµως πολλαπλή χρησιµότητα,
γιατί έχουν χρησιµότητα και στην ευστάθεια του συστήµατος,
γιατί µπορείς να έχεις ενέργεια οπότε την χρειάζεσαι, ενώ µε τον
ήλιο και τον αέρα δεν έχεις ενέργεια όποτε την χρειάζεσαι, αλλά
ταυτόχρονα εµπλουτίζουν και τον υδροφόρο ορίζοντα, δηλαδή
συµβάλλουν και στην ύδρευση και στην άρδευση. Τώρα έχουµε
περιοχές που ερηµώνουν στη χώρα µας, λόγω ακριβώς της µη
ύπαρξης υδροηλεκτρικών έργων, για να µπορούν να συγκρατούν
τα επιφανειακά ύδατα και ταυτόχρονα ΤΟΕΒ που καταρρέουν,
µε αποτέλεσµα να καταστρέφονται οι καλλιέργειες σε µια σειρά
από περιοχές της χώρας µας, που είναι πλούσιες, όπως στον
Νοµό Ηλείας ή στον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. Είναι ο πιο πλούσιος νοµός σε υδάτινο ποσοστό, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και
το Ξηρόµερο, µια ολόκληρη περιοχή η οποία είναι ξερική.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Να, λοιπόν, γιατί δεν έχετε ενδιαφέρον γι’ αυτά. Και πάνω σε
αυτά βάλατε τη ρήτρα αναπροσαρµογής. Και ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ
ούτε το ΠΑΣΟΚ ζητά την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρµογής. Δεν έχετε καν το πολιτικό θάρρος και τώρα που είστε τα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης να ζητήσετε να καταργηθεί η ρήτρα
αναπροσαρµογής και λέτε: «Ό,τι πουν τα δικαστήρια». Πετάτε
το µπαλάκι αλλού που είναι παράγοντας ανόδου της τιµής.
Το ίδιο και µε το Χρηµατιστήριο Ενέργειας για να γίνονται τα
κερδοσκοπικά παιχνίδια µε το ενεργειακό µείγµα. Έτσι, λοιπόν,
το κέρδος και η µεγέθυνσή του είναι ο κινητήριος µοχλός για το
µείγµα το ενεργειακό και όχι η προστασία του περιβάλλοντος.
Γι’ αυτό επιτρέπετε, για παράδειγµα, την καύση απορριµµάτων. Άδεια είχε δώσει και η προηγούµενη κυβέρνηση και για τα
απορρίµµατα. Ή δεν υπάρχουν ολοκληρωµένα έργα υποδοµών
για να αντιµετωπίσουν τους κινδύνους από τις πληµµύρες, από
τις πυρκαγιές ή από τους σεισµούς.
Και τί λέει η Κυβέρνηση τώρα; Λέει: «Αν θέλεις να σώσεις το
σπίτι σου, ασφάλισέ το». Δηλαδή, είναι ατοµική ευθύνη αν θα
σωθεί το σπίτι σου από πληµµύρα ή από φωτιά σε επικίνδυνες
περιοχές.
Και επί της ουσίας τί πριµοδοτείτε; Το πιο παρασιτικό κοµµάτι
των καπιταλιστικών επιχειρήσεων, δηλαδή τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες κερδίζουν εξαιτίας των βασάνων των
λαϊκών στρωµάτων. Αυτό ακριβώς επιδοτείτε. Γι’ αυτό ακριβώς,
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γιατί δεν θέλετε να προστατέψετε το περιβάλλον, προχωρείτε
στην εµπορευµατοποίηση του περιβάλλοντος. Ορεινοί όγκοι παραδίδονται έρµαια στα αρπακτικά της ενέργειας ή στην τουριστική εκµετάλλευση. Τα δάση, οι ακτές, ο αιγιαλός
µετατρέπονται σε παράγοντες κερδοφορίας του κεφαλαίου.
Και την τροπολογία, κύριε Υπουργέ, το ΚΚΕ δεν θα την ψηφίσει. Θα ψηφίσουµε «παρών». Γιατί; Γιατί, πρώτον δεν υπάρχει
αποπληρωµή του συνόλου των βαρών που σήκωσε ο λαός,
απλώς ένα µέρος επιστρέφεται από τα βάρη που φορτώθηκε ο
λαός λόγω της ακρίβειας στην ηλεκτρική ενέργεια. Και δεύτερον
ποιος το πληρώνει αυτό το µέρος που το αποπληρώνετε; Ο ίδιος
ο λαός, παλιός φορολογούµενος, γιατί ένα µεγάλο τµήµα θα βγει
από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Άρα, λοιπόν, είναι να επιλέξει ο λαός ή θα επιβαρυνθεί ως καταναλωτής ή ως φορολογούµενος. Αυτό του λέτε και αφήνετε
στο απυρόβλητο και το πανάκριβο ενεργειακό µείγµα και τη
δράση των επιχειρηµατικών οµίλων. Ένα ζήτηµα, λοιπόν, είναι
αυτό. Άρα, είναι µέρος της αποπληρωµής και όχι το σύνολο των
απωλειών.
Και δεύτερον, µε αυτήν τη φορολόγηση που θέλετε να κάνετε
στα κέρδη τα ουρανοκατέβατα κάνετε µια αναδιανοµή σε βάρος
της παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη, ενώ έπρεπε να επιδοτηθεί
και προς όφελος της παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο,
γιατί η ΔΕΗ είναι αυτή που θα υποστεί το µεγαλύτερο βάρος,
γιατί το µεγαλύτερο τµήµα της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ είναι από τον λιγνίτη. Άρα, λοιπόν, αυτόν επιβαρύνετε, επιβαρύνετε τη χρήση λιγνίτη αντί να την επιβραβεύετε,
γιατί είναι ένα καύσιµο που θα µπορούσε να στηρίξει ένα φτηνό,
ενεργειακό µείγµα.
Η επόµενη µέρα θα είναι ακόµη πιο επώδυνη, γιατί θα έχουµε
πιο ακριβό ενεργειακό µείγµα, επιτάχυνση των ΑΠΕ, αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου από το υγροποιηµένο αµερικανικό LNG, που είναι πολύ πιο ακριβό για να κερδίζουν οι
εφοπλιστές και, µάλιστα, δεν θα µπορέσουν να το αποπληρώσουν, γι’ αυτό θα υπάρχουν και ελλείψεις.
Και βγαίνει η Κοµισιόν και φτιάχνει διάφορα σχέδια, όπως να
µπουν κόφτες στα κλιµατιστικά, ή να µην χρησιµοποιούµε πολύ
ζεστό νερό ή τις Κυριακές να µην κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα.
Το 2022 όλα αυτά, σε µια περίοδο που η τεχνολογία έχει εκτοξευθεί και θα µπορούσε να έχει ικανοποιηθεί το σύνολο των σύγχρονων αναγκών των λαών όχι µόνο της χώρας µας και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσµιο επίπεδο.
Και αυτές οι ελλείψεις αποτελούν έναν επιπρόσθετο παράγοντα ανόδου της τιµής. Και αυτό επιβεβαιώνει γιατί εµείς είµαστε αντίθετοι σε αυτήν τη λογική της πράσινης µετάβασης. Διότι
αυτή ακριβώς η πράσινη µετάβαση θα διευρύνει ακόµη περισσότερο την ψαλίδα ανάµεσα στις υπαρκτές δυνατότητες και στο
επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, γιατί τα πράσινα εµπορεύµατα θα είναι πολύ πιο ακριβά και απλησίαστα για τα λαϊκά
στρώµατα, γιατί η πράσινη µετάβαση δεν έγινε µε αφορµή την
προστασία του περιβάλλοντος, αλλά επί της ουσίας αποτέλεσε
την µοναδική διέξοδο για να µπορέσουν να επενδυθούν τα υπερσυσσωρευµένα κεφάλαια και µάλιστα µε τέτοιο τρόπο, ούτως
ώστε να παρέχουν µεγέθυνση των κερδών τους.
Και από αυτήν την άποψη, λοιπόν, εµείς το λέµε καθαρά ότι
µέσα από αυτήν τη διαδικασία -και το επιβεβαιώνει αυτό το γεγονός ότι οι µεγάλες τράπεζες αποτελούν τον κύριο χρηµατοδότη
των ΑΠΕ και ταυτόχρονα οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στην εξόρυξη υδρογονανθράκων- ένα µεγάλο πακέτο των νέων
επενδύσεων πηγαίνει στις ΑΠΕ. Όλοι αυτοί, τα κέρδη τους σκέφτονται και όχι την προστασία του πλανήτη.
Έτσι, λοιπόν, επειδή ακριβώς θα διευρυνθεί ακόµη περισσότερο η ψαλίδα, εµείς λέµε ότι στις σηµερινές συνθήκες χρειάζονται άµεσα µέτρα ανακούφισης του λαού. Και αυτά τα άµεσα
µέτρα ανακούφισης του λαού θα προέλθουν αν πάµε κόντρα στις
επιλογές που εξυπηρετούν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ανάγκες του κεφαλαίου.
Και τι σηµαίνει αυτό; Κατάργηση της έµµεσης φορολογίας και
των ειδικών φόρων. Κατάργηση του χρηµατιστηρίου ενέργειας
και της ρήτρας αναπροσαρµογής. Ο λιγνίτης βασικό καύσιµο για
το νέο ενεργειακό µείγµα µε κατάργηση της ρήτρας των τελών
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του θερµοκηπίου και αποδέσµευση της χώρας µας από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Ρωσία. Αυτό µπορεί να αποτελέσει ένα πακέτο που θα ανακουφίσει τον κόσµο επί
της ουσίας.
Δεν φτάνει, όµως, µόνο αυτό για να απαντήσει στη µεγάλη αντίφαση πώς στη χώρα µας, ενώ υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για να παράγεται ηλεκτρική ενέργεια, πηγές πάρα πολλές
και ανανεώσιµες και ορυκτές, ενώ υπάρχουν όλες αυτές οι
πηγές, πώς λοιπόν χρειάζεται να αυξηθεί ακόµη περισσότερο η
ενεργειακή εξάρτηση και να έχουµε ένα πολύ ακριβό µείγµα
ενεργειακό;
Αυτήν, λοιπόν, την αντίφαση την λύνει µόνο η πρόταση του
ΚΚΕ, κοινωνικοποίηση των πηγών, αλλά και των µέσων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για να µπορέσουν ακριβώς σχεδιασµένα να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές, ανανεώσιµες,
υδροηλεκτρικά, λιγνίτης, υδρογονάνθρακες, για να υπάρχει
φθηνή ενέργεια για τον λαό και τις ανάγκες της παραγωγής, µια
παραγωγή που θα έχει στο επίκεντρό της την ικανοποίηση των
αναγκών και όχι το κέρδος του κεφαλαίου. Και αυτό ταυτόχρονα
θα µπορεί να προστατέψει το περιβάλλον. Γιατί; Διότι ακριβώς
θα καταργηθεί ο βασικός εχθρός της προστασίας του περιβάλλοντος που είναι η εµπορευµατοποίηση.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε -και ευχαριστώ
και για την ανοχή- το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας επαναλαµβάνει ότι θα καταψηφίσει το νοµοσχέδιο αυτό, γιατί κινείται σε
βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Καραθανασόπουλε.
Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Υπουργό για τις νοµοτεχνικές
και για τις τροπολογίες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Επίσης, έχουµε καταθέσει από χθες δύο τροπολογίες την
1317/99 και την 1318/100.
Στην πρώτη τροπολογία µε τη νοµοτεχνική αποσύρουµε το
άρθρο 1. Το άρθρο 2 αφορά τις διαδικασίες ενώπιον του Εθνικού
Κτηµατολογίου προς αποφυγή χρονοβόρων δικαστικών διενέξεων, τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα των ιδιωτών που διαθέτουν τίτλους κυριότητας σε αγρούς που δασώθηκαν και επιλύουµε έτσι
το πρόβληµα που αφορά ένα µεγάλο αριθµό αγρών που διασώθηκαν σε όλη τη χώρα πλήττοντας ιδιοκτησιακά δικαιώµατα ιδιωτών που διαθέτουν νόµιµους, όµως, τίτλους κυριότητας και είχαν
αγροτικό χαρακτήρα πριν, δασώθηκαν αργότερα.
Το άρθρο 3 και το άρθρο 4 είναι δύο άρθρα που αφορούν την
απορρόφηση και την µεταφορά των δασικών υπηρεσιών από το
Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Είναι µία τεράστια µεταρρύθµιση, η οποία έλαβε χώρα
χωρίς τυµπανοκρουσίες. Με αυτόν τον τρόπο έχουµε επιτέλους
στην Ελλάδα µετά από είκοσι έξι χρόνια µια καθετοποιηµένη δασική υπηρεσία κάτω από τη Γενική Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κάτω από την Γενική
Γραµµατεία Δασών, την οποία δηµιουργήσαµε. Με αυτόν τον
τρόπο πετυχαίνουµε την πολύ καλύτερη αποτελεσµατικότητα
της λειτουργίας και βεβαίως, θα µπορέσουµε να προστατέψουµε
και να προνοήσουµε για τα δασικά µας οικοσυστήµατα, τα οποία
απειλούνται βεβαίως από την κλιµατική αλλαγή.
Με το άρθρο 5 προστίθενται, επιπλέον, διοικητικές κυρώσεις
για ορισµένες κατηγορίες παραβάσεων που δεν είχαν προβλεφθεί σχετικά µε τη διαχείριση αποβλήτων. Συγκεκριµένα προβλέπεται διοικητικό πρόστιµο για τη µη καταβολή στο συµβεβληµένο
σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης από υπόχρεους των χρηµατικών εισφορών που έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΑΝ, αυστηρότερες κυρώσεις σε περίπτωση διανοµής κερδών από τον φορέα
συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης του µετόχου στους εταίρους του σε περίπτωση ουσιαστικής απόκλισης από το επιχειρησιακό σχέδιο ή µη εφαρµογής του όρου έγκρισής του.
Στο άρθρο 6 προβλέπεται επιπλέον η συµµετοχή της Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των ΟΤΑ Α’ Βαθµού, των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης και των φορέων διαχείρισης
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αποβλήτων στην εναλλακτική διαχείριση των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασιών.
Στην τροπολογία 1318/100, το άρθρο 1 αφορά την οικονοµική
ενίσχυση στην οποία προχωρούµε, για όλα τα νοικοκυριά, τις
πρώτες κατοικίες, καθώς επιστρέφουµε το 60% του αυξηµένου
κόστους ηλεκτρικής ενέργειας που πλήρωσαν από τον προηγούµενο Δεκέµβριο µέχρι και τέλος Μαΐου. Αυτά είναι πέρα και πάνω
από τις επιδοτήσεις. Τα εξήγησα πολύ καλά στην οµιλία µου. Και
η αναδροµική ενίσχυση κυµαίνεται από 30 ως 600 ευρώ και καλύπτεται το 60% της αύξησης στους λογαριασµούς ηλεκτρικής
ενέργειας.
Το άρθρο 2 αφορά τη φορολόγηση των υπερεσόδων, των
υπερκερδών, όπως λέγεται, του 50% της διαφοράς που προκύπτει στην παραγωγική δραστηριότητα µιας καθετοποιηµένης
εταιρείας ηλεκτροπαραγωγής στον κλάδο της παραγωγής, δηλαδή στη δραστηριότητα της παραγωγής, σε σχέση µε τα προ
κρίσης επίπεδα. Τη διαφορά αυτή, τη θετική, τη φορολογούµε
µε 90%, αφαιρώντας βεβαίως τις εκπτώσεις οι οποίες έχουν
εφαρµοστεί σε ειδικά τιµολόγια, όπως είναι τα αγροτικά και
άλλα.
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Στο άρθρο 3, µε κοινή απόφαση -κάτι πολύ σηµαντικό- του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονοµικών, προβλέπεται το Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης να
µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από το υπερπλεόνασµα του λογαριασµού ΥΚΩ, των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, το οποίο δηµιουργείται, αν δηµιουργείται. Και επίσης δίνεται η δυνατότητα να
χρησιµοποιήσουµε χρήµατα, να αξιοποιήσουµε πόρους από το
Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης για την αντικατάσταση παλιών
ενεργοβόρων συσκευών, που πάνε για ανακύκλωση, µε καινούργιες, πιο σύγχρονες και να στηρίξουµε την εξοικονόµηση στα νοικοκυριά.
Στο άρθρο 4 προβλέπεται ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο µπορεί
να ορίζεται ως φορέας υλοποίησης δράσεων και προγραµµάτων
εξοικονόµησης ενέργειας και υδάτων ή για ψηφιακές δράσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Οι τροπολογίες µε αριθµό 1319 και 1320 απορρίπτονται;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ.
Ο Υπουργός αποσύρει το άρθρο 2 από την πρώτη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Αποσύρω το άρθρο 1 από την πρώτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος - Πέτρος Σπανάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και η συζήτηση που κάνουµε σήµερα αφορά πρωτίστως τις µελλοντικές
γενιές. Αφορά τα παιδιά µας στα οποία οφείλουµε να διασφαλίσουµε ένα βιώσιµο µέλλον.
Η χώρα µας, µε την ψήφιση του νοµοσχεδίου αυτού, αποκτά
τον πρώτο της εθνικό κλιµατικό νόµο. Υλοποιούµε έτσι µία ακόµη
προεκλογική µας δέσµευση. Με τον νόµο αυτόν θεσπίζεται το
πλαίσιο για τον σταδιακό µετριασµό των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου, την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή και την
επίτευξη κλιµατικής ουδετερότητας έως το 2050.
Με το νέο αυτό πλαίσιο θα περιοριστεί η εξάρτηση της χώρας
µας από την εισαγωγή ορυκτών καυσίµων, κάτι που αποτελεί σήµερα βασικό θέµα συζήτησης σε ολόκληρη την Ευρώπη λόγω
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Θα υπάρξει επίσης προσέλκυση νέων επενδύσεων στους τοµείς των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, της ηλεκτροκίνησης, της αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας, του πράσινου υδρογόνου, επενδύσεις σηµαντικές
για τη χώρα µας οι οποίες θα συµβάλουν στη µακροπρόθεσµη
ανάπτυξη και την ενεργειακή ανταγωνιστικότητα της χώρας µας.
Ο κλιµατικός νόµος θέτει έναν οδικό χάρτη και τους στόχους,
προκειµένου να µετριαστούν οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου και να επιτύχουµε το καθεστώς της κλιµατικής ουδετερότητας έως το 2050. Για να επιτευχθούν όµως οι στόχοι αυτοί
λαµβάνονται συγκεκριµένα, στοχευµένα µέτρα, όπως η διακοπή
λειτουργίας όλων των λιγνιτικών µονάδων το αργότερο έως 31
Δεκεµβρίου του 2028, µε προϋπόθεση τη διασφάλιση της επάρκειας ισχύος και την ασφάλεια εφοδιασµού.
Λαµβάνονται µέτρα όπως αυτό της ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης, µέτρα για τη µείωση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου
στα κτήρια, µέτρα µείωσης των εκποµπών από επιχειρήσεις,
µέτρα µείωσης των εκποµπών στα νησιά µας. Έχουµε επίσης την
εκπόνηση από τους δήµους από το 2024 δηµοτικών σχεδίων µείωσης εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, µε στόχο τη µείωσή
τους κατά τουλάχιστον 10% για το 2025 και 30% το 2030 σε σύγκριση µε το 2019.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τον εθνικό κλιµατικό νόµο εισάγονται τολµηρές λύσεις, γιατί η κλιµατική κρίση επιβάλλει
πλέον µία δραστικά διαφορετική αντιµετώπιση. Όπως έχει πει και
ο Πρωθυπουργός, η κλιµατική κρίση είναι εδώ και µας υποδεικνύει πως όλα πρέπει να αλλάξουν, από την οικονοµία έως τη
λειτουργία του κράτους και την καθηµερινότητα. Να θυµίσω ότι
ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εδώ και πολύ καιρό καταστήσει το
θέµα της προστασίας του περιβάλλοντος εθνική προτεραιότητα
και αυτός ο νόµος που φέρνουµε και ψηφίζουµε σήµερα είναι,
όπως είπα, υλοποίηση προεκλογικής µας δέσµευσης και δείχνει
για άλλη µια φορά τη συνέπεια λόγων και έργων της Κυβέρνησης
της Νέας Δηµοκρατίας.
Έρχονται, λοιπόν, αλλαγές για την προστασία του περιβάλλοντος και φυσικά της ζωής των ανθρώπων και των ζώων. Αναφέρω µερικά ενδεικτικά παραδείγµατα των αλλαγών που φέρνει
ο νέος νόµος.
Από το 2026, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υποχρεωτικά σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη όλα τα νέα ταξί και το ένα τρίτο των ενοικιαζόµενων αυτοκινήτων θα είναι ηλεκτροκίνητα, ενώ από το
2030 απαγορεύεται η ταξινόµηση νέων οχηµάτων µε κινητήρες
εσωτερικής καύσης υπό την αίρεση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.
Όσον αφορά τα κτήρια, απαγορεύεται από το 2025 η πώληση
και εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρµανσης και από το
2030 γίνεται υποχρεωτική η χρήση πετρελαίου θέρµανσης το
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οποίο θα είναι αναµεµειγµένο µε βιοκαύσιµα σε ποσοστό 30%.
Για οικοδοµικές άδειες σε βιοµηχανίες, αποθήκες κ.λπ., που υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου του 2023, δηλαδή µετά από λίγους µήνες, καθίσταται υποχρεωτική η τοποθέτηση συστηµάτων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή θερµικά
ηλιακά συστήµατα σε ποσοστό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο
30% της κάλυψης.
Έµφαση δίνεται στη συµµετοχή του κοινού, µε τη σύσταση
στο Υπουργείο Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Εθνικού Παρατηρητηρίου για την προσαρµογή στην κλιµατική
αλλαγή και τη δηµιουργία διαδικτυακού τόπου κλιµατικού διαλόγου. Στόχος των παραπάνω είναι µεταξύ άλλων η ενηµέρωση, η
ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας για τις επιπτώσεις της
κλιµατικής αλλαγής και η ενεργοποίηση των πολιτών σε αυτή την
προσπάθεια.
Με το νοµοσχέδιο αυτό συστήνεται επίσης Εθνικό Συµβούλιο
για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή και καθορίζεται το
πλαίσιο για τη διεθνή συνεργασία σε θέµατα κλιµατικής αλλαγής.
Αυτές είναι µερικές από τις σηµαντικές αλλαγές που θα φέρει
ο νέος κλιµατικός νόµος, τις οποίες πρέπει να υιοθετήσουµε
άµεσα πριν η κλιµατική αλλαγή γίνει µία µη αναστρέψιµη υπόθεση. Έχουµε την υποχρέωση να παραδώσουµε στα παιδιά µας
ένα περιβάλλον το οποίο δεν θα είναι χειρότερο από αυτό το
οποίο παραλάβαµε εµείς από τους γονείς µας.
Με το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται και µία πολύ σηµαντική τροπολογία, στην οποία θα ήθελα να σταθώ. Είναι η τροπολογία για
την επιδότηση των λογαριασµών ρεύµατος και τη φορολόγηση
των ηλεκτροπαραγωγών. Και αν δεν κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ
και κύριε Υφυπουργέ, ίσως σε αυτήν την τριετία να είναι και η
µοναδική διάταξη που επιβάλλουµε πρόσθετο φόρο, διότι µέχρι
σήµερα η Κυβέρνησή µας δεν έχει επιβάλλει κανένα φόρο, διότι
υλοποιούµε δεσµεύσεις.
Όµως ακόµη και αυτός ο φόρος, αυτό το έκτακτο τέλος που
επιβάλλουµε είναι υπέρ των πολλών, είναι υπέρ των νοικοκυριών,
είναι υπέρ των επιχειρήσεων, είναι υπέρ των χαµηλόµισθων, είναι
υπέρ των χαµηλοσυνταξιούχων και έρχεστε σε αυτή την Αίθουσα
να καταψηφίσετε τέτοιες διατάξεις. Διότι αυτή η τροπολογία που
φέρνουµε αφορά στην έκτακτη οικονοµική ενίσχυση έως 600
ευρώ των καταναλωτών ρεύµατος, καθώς και για την επιβολή
έκτακτης εισφοράς στους ηλεκτροπαραγωγούς. Εσείς βγαίνετε
στα κανάλια και µας κατηγορείτε. Και αυτό σήµερα εσείς εδώ το
καταψηφίζετε.
Πρόκειται για µέτρα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την
Κυβέρνηση στο πλαίσιο του πακέτου ενίσχυσης των καταναλωτών έναντι των αυξήσεων στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας,
αυξήσεων που είναι εισαγόµενες, που είναι προσωρινές και που
είναι ενεργειακές και δεν έχουν να κάνουν µε την οικονοµική µας
πολιτική ή τη γενικότερη κυβερνητική µας πολιτική.
Σε σχέση µε την έκτακτη εισφορά για τους ηλεκτροπαραγωγούς, η τροπολογία προβλέπει ότι θα αφορά την αυξηµένη κερδοφορία, µεικτό περιθώριο της περιόδου από 1η Οκτωβρίου του
2021 έως 30 Ιουνίου του 2022.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, λαµβάνοντας έγκαιρα και εύστοχα µέτρα για την αντιµετώπιση της
ενεργειακής ακρίβειας και του εισαγόµενου πληθωρισµού, συνεχίζουµε να λαµβάνουµε µέτρα για τους πολλούς. Γιατί θέλετε
να µας σταµπάρετε ότι εµείς υπερασπιζόµαστε κάποιους λίγους.
Πείτε µας ποιοι είναι αυτοί οι λίγοι.
Σας το λέω αυτό, διότι στο Βήµα βρίσκεται ένας άνθρωπος
που έχει µεγαλώσει σε µια περιοχή ανάµεσα στον Κηφισό και τον
Ιλισό, που η προστασία του περιβάλλοντος για προηγούµενες
κυβερνήσεις ήταν άγνωστες. Βλέπαµε το νερό να είναι µέχρι τη
µέση και περπατάγαµε κοντά στον Κηφισό και οι Υπουργοί της
τότε κυβέρνησης δεν κατέβαιναν στο πεζοδρόµιο να ακούσουν
τους πολίτες.
Στην περιοχή του Κηφισού, για παράδειγµα, -κύριε Αµυρά,
εσείς τα ξέρετε καλά αυτά τα θέµατα- οι τότε Υπουργοί του
ΠΑΣΟΚ δεν κατέβαιναν να ακούσουν τα νοικοκυριά. Είχαν χαθεί
περιουσίες. Και ακόµη και σήµερα, κύριε Αµυρά, µετά από τόσα
χρόνια αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ αποζηµίωση.
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Και έρχεται σήµερα ένας κλιµατισµός νόµος, µε υπευθυνότητα, µε διάλογο, µε ουσία. Και έρχεται µια Αντιπολίτευση να καταψηφίσει έναν κλιµατικό νόµο που φέρνει επίσης διατάξεις για
αποζηµιώσεις λόγω των έκτακτων πληθωριστικών πιέσεων που
είναι από εξωγενείς παράγοντες. Απέναντι σε αυτή την ανευθυνότητα της Αντιπολίτευσης η Κυβέρνηση Μητσοτάκη στέκεται µε
υπευθυνότητα απέναντι στους Έλληνες πολίτες
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα εδώ τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης από
αυτό εδώ το Βήµα στο τριακοστό δεύτερο λεπτό να λέει ότι «ξέρετε πώς µπορούν οι επιχειρήσεις να κρύβουν τα κέρδη τους».
Κύριε Πρόεδρε του ΣΥΡΙΖΑ, αµφισβητείτε τους ελεγκτικούς
µηχανισµούς και τη δηµόσια διοίκηση και αυτή τη στιγµή στέκεστε ενάντια στην ελληνική επιχειρηµατικότητα από την οποία
τρώνε εργαζόµενοι ψωµί; Να δω τι θα πείτε αύριο που θα πάµε
στις δηµόσιες υπηρεσίες, όταν εσείς ως παράταξη αµφισβητείτε
το έργο της δηµόσιας διοίκησης.
Μιλήσατε, όµως, και για τις νέες γενιές. Ποιοι; Εσείς που κάνατε ένα «µαξιλάρι» από υπερφορολόγηση, που κόψατε συντάξεις, που κόψατε µισθούς, που υπερφορολογήσατε ό,τι «πετάει»
και υποθηκεύσατε το µέλλον της πατρίδας µας. Όχι, δεν θα σας
κάνουµε τη χάρη. Οι µεταρρυθµίσεις θα προχωρήσουν, παρότι
βρισκόµαστε σε µια ενεργειακή κρίση την οποία και αυτή θα την
αντιµετωπίσουµε. Γιατί; Γιατί στο τιµόνι αυτής της χώρας έχουµε
έναν Έλληνα ηγέτη, έχουµε έναν Ευρωπαίο ηγέτη, που σηκώνει
ψηλά την ελληνική σηµαία, που σηκώνει ψηλά τη σηµαία των
διεκδικήσεων για την Ελλάδα της Ευρώπης, για την Ελλάδα των
παιδιών µας, για το µέλλον των παιδιών µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Περικλής Μαντάς από τη Νέα Δηµοκρατία και κλείνουµε τον κύκλο των οµιλητών. Μετά θα πάµε
στους εισηγητές για την δευτερολογία τους και θα κλείσουµε µε
τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό, µε όποιον από τους δύο θέλει
να µιλήσει. Αν θέλουν και οι δύο, εγώ δεν έχω αντίρρηση.
Έχετε τον λόγο, κύριε Μαντά.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία
χρόνια όλοι θα συµφωνήσουµε ότι έχουµε γίνει µάρτυρες των
µεγάλων και καταλυτικών αλλαγών που συντελούνται σε κλίµα
και στις εποχές σε ολόκληρο τον πλανήτη, τόσο µέσα από τις
ακραίες θερµοκρασίες όσο και µέσα από τα ακραία καιρικά φαινόµενα που αυτές προκαλούν. Δεν υπάρχει µέρος ή τόπος που
να έχει µείνει αλώβητος ή ανεπηρέαστος απέναντι στην κλιµατική
αλλαγή, από το λιώσιµο των πάγων και την αύξηση του ύψους
των υδάτων µέχρι τις πυρκαγιές και τις πληµµύρες που αντιµετωπίζουµε κάθε χρόνο.
Είναι ξεκάθαρο ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται απέναντι στις
δραµατικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, ένα φαινόµενο
που πλέον έχει πάρει οριστικά τα χαρακτηριστικά µιας παγκόσµιας κλιµατικής κρίσης. Και ειδικά στην Ελλάδα, στον δικό µας
τόπο, από τη βόρεια Ελλάδα και τα νησιά µέχρι την Αττική, την
Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Κρήτη, παντού βλέπουµε την
αλλαγή του κλίµατος και των συνθηκών χρόνο µε τον χρόνο.
Στον δικό µου Νοµό, στη Μεσσηνία, απ’ όπου προέρχοµαι και
η οποία φηµίζεται για το µαλακό και ήπιο κλίµα της, τα καυτά καλοκαίρια γίνονται πλέον όλο και πιο συχνά και τα αντιπληµµυρικά
έργα είναι ήδη έργα άµεσης προτεραιότητας.
Τα αποτελέσµατα τα βλέπουµε άλλωστε κάθε χρόνο µε τις µεγάλες και ανεξέλεγκτες πυρκαγιές το καλοκαίρι, µε τις πρωτοφανείς χιονοπτώσεις τον χειµώνα και µε τις απρόβλεπτες
πληµµύρες, το χαλάζι και τις καταστροφές από τον καιρό τις
υπόλοιπες εποχές.
Σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, ένα πράγµα είναι ξεκάθαρο και
πέραν πάσης αµφιβολίας: Ο σηµερινός κλιµατικός νόµος αποτελεί µια µεγάλη αναγκαιότητα, µια προτεραιότητα που πρέπει
άµεσα να δροµολογηθεί, έτσι ώστε η χώρα µας να αποκτήσει το
απαραίτητο νοµικό πλαίσιο, δηλαδή την κατεύθυνση, τους θεσµούς και τους κανόνες που χρειάζονται για να αντιµετωπίσουµε
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µε επάρκεια και αποτελεσµατικότητα τις µεγάλες και σηµαντικές
προκλήσεις που φέρνει η σύγχρονη εποχή.
Ο κλιµατικός νόµος που σήµερα συζητούµε είναι ένα κρίσιµο
εργαλείο ζωτικής σηµασίας. Και αυτό, διότι µέσα από τις διατάξεις του προσεγγίζονται οι δύο πιο καθοριστικοί άξονες για την
αντιµετώπιση της κλιµατικής κρίσης. Από τη µια πλευρά περιλαµβάνονται όλα τα άµεσα και αναγκαία µέτρα για να πετύχουµε
τους εθνικούς κλιµατικούς στόχους για το 2030 και το καθεστώς
κλιµατικής ουδετερότητας για το 2050 και από την άλλη µεριά,
το απαραίτητο περιβάλλον το οποίο δηµιουργείται µε τις µεγάλες και σηµαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και την προσέλκυση
επενδύσεων σε τοµείς όπως οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η
ηλεκτροκίνηση, η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και του
πράσινου υδρογόνου. Πρόκειται για τοµείς οι οποίοι τα επόµενα
έτη αναµένεται να είναι καθοριστικοί, τόσο για τον περιορισµό
της εξάρτησης της χώρας µας από την εισαγωγή ορυκτών καυσίµων όσο και για την ενίσχυση της ενεργειακής ανταγωνιστικότητας της πατρίδας µας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.
Αυτό ίσως είναι άλλωστε και το µεγάλο πολιτικό διακύβευµα
που συνοδεύει τον κλιµατικό νόµο και ενισχύει ακόµη περισσότερο την σηµασία του, γιατί στο επίκεντρο του νόµου βρίσκεται
η πορεία για την ενεργειακή µας απεξάρτηση και την αναβάθµιση
της ενεργειακής µας αυτονοµίας. Πρόκειται για στοιχεία που θα
επιτρέψουν στη χώρα µας να αυξήσει τους βαθµούς ελευθερίας
της, να ενισχύσει τις δυνατότητες αυτοκαθορισµού και αυτοδιάθεσης αλλά και να περιορίσει τις έξωθεν εξαρτήσεις και παρεµβάσεις, ειδικά όταν αυτές προέρχονται από αµφιλεγόµενες
πλευρές.
Ο κλιµατικός νόµος αποτελεί τον εθνικό οδικό χάρτη για µια
νέα εποχή, µια πιο πράσινη και οικολογική πραγµατικότητα, φιλικότερη προς το περιβάλλον και µε ακόµα λιγότερους ρύπους.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο µπαίνει ένα
τέλος στον ρυπογόνο λιγνίτη µέχρι το τέλος του 2028, αφού επανεξεταστεί βεβαίως η πορεία του το 2025, ώστε να µην τεθεί ποτέ
σε κίνδυνο η επάρκεια ισχύος, αλλά και η ασφάλεια του εφοδιασµού της χώρας µας.
Παράλληλα, ενισχύεται η ηλεκτροκίνηση και λαµβάνονται
µέτρα για τη µείωση εκποµπών αερίων στα κτήρια, τις επιχειρήσεις, το δηµόσιο, τα νησιά. Δηλαδή, βλέπουµε µια καθολική προσέγγιση που αγγίζει πολλαπλές πλευρές της καθηµερινότητας,
έτσι ώστε σταδιακά, αλλά σίγουρα να οδηγηθούµε σε γενικευµένη µείωση των ρύπων κατά 30% µέχρι το 2030.
Ειδικά για τα αυτοκίνητα ορίζονται τρεις ηµεροµηνίες ορόσηµα που καθορίζουν την πορεία µέχρι το 2030. Πρώτον, από το
2024 και µετά το 25% των οχηµάτων που ταξινοµούνται θα είναι
πλήρως ηλεκτρικά είτε υβριδικά µε πολύ χαµηλούς ρύπους.
Δεύτερον, από το 2026 και µετά, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
όλα τα ταξί θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρικά, όπως και το ένα
τρίτο όλων των ενοικιαζόµενων.
Και τρίτον και το πιο σηµαντικό, από το 2030 και µετά, συµβαδίζοντας µε το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πλαίσιο, θα απαγορευτεί
καθολικά η ταξινόµηση νέων οχηµάτων τα οποία έχουν κινητήρα
εσωτερικής καύσης, κινητήρα βενζίνης ή ντίζελ δηλαδή.
Αντίστοιχα µέτρα ισχύουν και για τα κτήρια, αλλά και για τις
επιχειρήσεις, περιορίζοντας τη χρήση καυστήρων πετρελαίου και
θεσπίζοντας συγκεκριµένες απαιτήσεις και προϋποθέσεις, προκειµένου στην πορεία προς το 2030 η λειτουργία κάθε επιχείρησης και κάθε νοικοκυριού σταδιακά να γίνεται πιο οικολογική, πιο
πράσινη και πιο φιλική προς το περιβάλλον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλουµε να το τονίσουµε
ξανά: Ο κλιµατικός νόµος είναι µια αναγκαιότητα, µια προτεραιότητα που καθορίζεται από την ίδια τη ζωή, είτε πρόκειται για τις
επιπτώσεις της κλιµατικής κρίσης είτε πρόκειται για την εθνική
µας ανάγκη για µεγαλύτερη ενεργειακή αυτονοµία.
Σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο ακριβώς οφείλουµε όλοι µας να
αγκαλιάσουµε αυτή την προσπάθεια, να αντιληφθούµε την ιστορική µας ευθύνη και να στηρίξουµε την εθνική µας πορεία προς
ένα µέλλον πιο καθαρό, πιο οικολογικό και πιο ελεύθερο.
Σε αυτή την προοπτική, λοιπόν, λυπάµαι πάρα πολύ που σύσσωµη η Αντιπολίτευση απαντά µε φθηνό και ανέξοδο λαϊκισµό,
προβάλλοντας εύκολες λύσεις για τα πιο δύσκολα και σύνθετα
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προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα µας, αλλά και ολόκληρος
ο πλανήτης.
Οι πολίτες, όµως, αντιλαµβάνονται πλήρως και τις δυσκολίες
και τις υπεύθυνες και ρεαλιστικές πολιτικές και απαιτούν από
όλους µας, σε αυτή τη δύσκολη στιγµή που βιώνει η κοινωνία και
ολόκληρος ο κόσµος, να είµαστε εµείς οι πολιτικοί περισσότερο
χρήσιµοι και όχι αρεστοί.
Εµείς, λοιπόν, ήµασταν, είµαστε και να είστε βέβαιοι ότι θα παραµείνουµε χρήσιµοι τόσο για τη χώρα όσο και για τους πολίτες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μαντά. Πάντα κύριος στην ώρα του!
Θα πάµε στους εισηγητές. Βλέπω ότι ο κ. Λογιάδης δεν είναι
στην Αίθουσα. Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλης Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση.
Θα µιλήσετε, φαντάζοµαι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, ήθελα να πω ότι µας χαροποίησε ιδιαίτερα η απόσυρση του άρθρου 23, που αφορά στην υποχρεωτική ασφάλιση
των κτηρίων, επειδή γενικότερα είµαστε εναντίον κάθε υποχρεωτικότητας.
Όσον αφορά στα υπόλοιπα, στο νοµοσχέδιο δεν θα αναφερθώ
καθόλου. Έχουµε µιλήσει τόσες φορές, τα είπαµε όλα. Θα αναφερθώ, λοιπόν, µόνο στη δεύτερη τροπολογία µε τον αριθµό
1318. Εδώ, στο άρθρο 1, έχουµε την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος οικιακών καταναλωτών.
Εκτός από όσα έχουµε πει όσον αφορά στις εισαγωγές που
αυξάνονται για τη χώρα και άρα, το εµπορικό έλλειµµα, οι παρατηρήσεις µας είναι οι εξής: Πρώτον, οι ρήτρες αναπροσαρµογής
ενεργοποιήθηκαν από την 1-8-2021, ενώ το χρονικό διάστηµα
που υπολογίζεται η επιστροφή του 60%, µε οροφή τα 600 ευρώ,
είναι από την 1-12-2021 έως την 31-5-2022. Δηλαδή, υπολείπεται
ένα χρονικό διάστηµα πέντε µηνών όπου οι πολίτες πλήρωναν
τις ρήτρες, ενώ σε αυτό το χρονικό διάστηµα δεν υπάρχει καµία
επιστροφή.
Η πρότασή µας είναι το χρονικό διάστηµα υπολογισµού της
επιστροφής του 60% να είναι από 1-8-2021 έως την 31-5-2022.
Δεύτερον, γίνεται αναφορά µόνο για τους οικιακούς καταναλωτές, ενώ θα έπρεπε να υπήρχε ανάλογη πρόνοια και για τα
επαγγελµατικά τιµολόγια.
Τρίτον, δεν υπάρχει πρόβλεψη σε αυτούς που το 2021 δεν
είχαν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για τα εισοδήµατα του 2020, ενώ επιβαρύνθηκαν µε τις ρήτρες αναπροσαρµογής στους λογαριασµούς του ρεύµατος για την κύρια κατοικία
τους.
Σε αυτή την περίπτωση, γίνεται αναφορά στα εισοδήµατα του
2019, όπου υπήρχε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Εντούτοις, δεν αποσαφηνίζεται πώς θα γίνει η ταυτοποίηση
των στοιχείων πληρωµών των λογαριασµών σε περίπτωση που ο
δικαιούχος αλλάξει κατοικία µέσα στο διάστηµα 2019 - 2020.
Τέταρτον, το εισοδηµατικό κριτήριο των 45.000 ευρώ και η
οροφή των 600 ευρώ, ως το µέγιστο ποσό επιδότησης, είναι άδικο
και αυθαίρετο. Θα έπρεπε να µην υπάρχει κανένα εισοδηµατικό
κριτήριο και καµµία οροφή στην επιδότηση, αλλά µια κλιµακωτή
επιδότηση µε συντελεστές που θα αυξάνονταν αναλογικά από τα
χαµηλότερα προς τα υψηλότερα εισοδηµατικά κριτήρια.
Οι ρήτρες είναι άδικες και προέκυψαν από τον στρεβλό µηχανισµό του target model το οποίο έχουµε καταγγείλει πολλές
φορές, όπου µε βάση τις χιλιάδες καταγγελίες πολιτών που είδαν
το φως της δηµοσιότητας, καθώς επίσης της ΕΚΠΟΙΖΩ και του
Ινστιτούτου Καταναλωτών, προέκυψαν τεράστια και αυθαίρετα
ποσά.
Με αυτούς τους καταναλωτές, αλήθεια, τι θα γίνει; Θα περιµένουν να βρουν το δίκιο τους στα δικαστήρια;
Ως προς το άρθρο 2, την έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς
ηλεκτρικής ενέργειας, µελετώντας την έκθεση της ΡΑΕ, αµφι-
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σβητούµε την αξιοπιστία και τη µεθοδολογία που εφάρµοσε για
να βρει τα ποσά των υπερκερδών στις εταιρείες παραγωγής
ενέργειας. Την αµφισβητούµε για τους εξής λόγους: Πρώτον, η
ΡΑΕ αυθαίρετα ή µε εντολή της Κυβέρνησης -ελπίζουµε πως όχιαποφάσισε να λάβει ως περιόδους σύγκρισης των κερδών των
εταιρειών την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021 και την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2021 έως
τον Μάρτιο του 2022. Εντούτοις, τα υπερκέρδη καταγράφονταν
ένα τρίµηνο πριν, δηλαδή από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέµβριο του
2021. Εποµένως, η περίοδος αυτή επιλέχτηκε ενδεχοµένως για
την αποµείωση των συνολικών ποσών των υπερκερδών τους.
Δεύτερον, στη µεθοδολογία έπειτα των κερδών δηλαδή προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων, που χρησιµοποίησε η ΡΑΕ, εξαίρεσε για κάποιον ανεξήγητο λόγο τα ουρανοκατέβατα κέρδη των
παρόχων από τις ΑΠΕ. Εποµένως, µείωσε τα υπερκέρδη που θα
έπρεπε να φορολογηθούν -να δούµε αν φορολογηθούν!- µε το
90%.
Τρίτον, η µονάδα παραγωγής ενέργειας του «ΗΡΩΝΑ» ήταν
κλειστή από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021.
Η ΡΑΕ, όµως, έχει κάνει σύγκριση των κερδών της µονάδας
αυτής, που ήταν κλειστή, µε τα κέρδη της εποµένης περιόδου
από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022, που ήταν
σε λειτουργία. Εδώ πρόκειται για απαράδεκτες λογιστικές αλχηµείες.
Τέταρτον, δεν υπάρχει πουθενά στο πόρισµα το συνολικό κόστος ενέργειας που πλήρωσαν οι καταναλωτές στο τµήµα των
πραγµατικών καταναλωµένων κιλοβατώρων και το συνολικό
ποσόν των ρητρών αναπροσαρµογής, έτσι ώστε να διαπιστώσουµε ποιο ήταν το ποσοστό υπερεπιβάρυνσης σε σχέση µε το
πραγµατικό κόστος του ρεύµατος. Σκόπιµα, προφανώς, για να
µην εκραγεί η κοινωνία. Θα εκραγεί, όµως.
Και πέµπτον, δεν προκύπτει από πουθενά στο πόρισµα το ακριβές ποσό που προέρχεται από τα σταθερά τιµολόγια και το ποσό
από τα κυµαινόµενα. Αυθαίρετα η ΡΑΕ διενεργεί µια εκτίµηση,
σύµφωνα µε την οποία οι πάροχοι χρηµατοδότησαν τη ζηµία
τους από τα σταθερά τιµολόγια στο 20%, ενώ το αφαιρεί από τα
κέρδη τους. Δεν είναι απαράδεκτο; Πού είναι εδώ το επιχειρηµατικό ρίσκο; Δηλαδή, θα µείνουν ανέγγιχτα τα κέρδη τους, ενώ
η ζηµία τους θα µεταφέρεται στους καταναλωτές;
Συµπερασµατικά, λοιπόν, θεωρούµε ότι τα ποσά για την εκτίµηση της έκτακτης φορολόγησης των υπερκερδών δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.
Τέλος, όσον αφορά στο άρθρο 4, τον ορισµό του ΤΕΕ ως
φορέα υλοποίησης προγραµµάτων του Υπουργείου Ενέργειας
και Περιβάλλοντος, θεωρούµε πως το ΤΕΕ θα πρέπει να παραµείνει ως τεχνικός σύµβουλος και ως γνωµοδοτικό όργανο του
κράτους σε θέµατα της αρµοδιότητάς του. Να µην έχει, δηλαδή,
καµµία εµπλοκή στη διαχείριση, στο µάνατζµεντ καλύτερα «πράσινων» ή ψηφιακών επενδύσεων και έργων.
Γενικότερα στις τροπολογίες, υπάρχουν άρθρα που θα µπορούσαµε να ψηφίσουµε και άλλα άρθρα που δεν µπορούµε να
ψηφίσουµε. Επειδή, όµως, τοποθετούνται όλα µαζί -το έχουµε
πει πάρα πολλές φορές- θα ήταν καλύτερα στις επόµενες τροπολογίες να µπορούµε να ψηφίζουµε και επί των άρθρων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Βιλιάρδο.
Η κ. Διαµάντω Μανωλάκου από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Το νοµοσχέδιο για τον νέο κλιµατικό νόµο εσείς µπορεί να τον λιβανίζετε, έχει όµως στην κυριολεξία ξεσηκώσει διαµαρτυρίες σε πολύ κόσµο. Γιατί
καταλαβαίνει ότι µε τον πράσινο οδοστρωτήρα στη ζωή του από
τη µια µέρα στην άλλη θα βρεθεί σε πολύ χειρότερη θέση από
το σήµερα της ακρίβειας, του ράλι των τιµών, της φτώχειας, της
αβεβαιότητας, της ανασφάλειας που µεγεθύνονται. Δεν είναι
µόνο οι αυτοαπασχολούµενοι, οι επαγγελµατίες ταξί που ζητούν
την ύστατη στιγµή να αποσυρθεί το άρθρο 12. Είναι σύλλογοι,
συντονιστικά και άλλες συλλογικές µορφές όπως το συντονιστικό δεκαοκτώ συλλόγων και φορέων της Άνδρου που ζητούν
την απόσυρση του άρθρου 21. Και το καταγγέλλουν γιατί δεν
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ήταν στη δηµόσια διαβούλευση και αφορά τη θέσπιση αναπτυξιακού στρατηγικού πλαισίου για τα ελληνικά νησιά και καταλαβαίνουν ότι αφορά τους επιχειρηµατικούς οµίλους σε βάρος των
κατοίκων των νησιών.
Εµείς καταθέτουµε την επιστολή τους που έχουν στείλει για
τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής, κ. Διαµάντω Μανωλάκου, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αποσύρατε το άρθρο 23. Η κατακραυγή ήταν µεγάλη. Δεν θα
µπορούσατε διαφορετικά παρά να το βάλετε στην κυριολεξία
στα σκουπίδια. Κόσµος από την Περιφέρεια όσοι το µάθαιναν
αγανακτούσαν στην κυριολεξία.
Όµως τι φάνηκε καθαρά από την συζήτηση; Ότι Νέα Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ συµφωνείτε στη στρατηγική και ας καταψηφίζουν το νοµοσχέδιο. Ουσιαστικά συµφωνείτε στην αιτία που
αυξάνεται τόσο ραγδαία η ενέργεια και η ακρίβεια. Ναι, συµφωνείτε στην εγκατάλειψη της αξιοποίησης των εγχώριων πηγών
ενέργειας, δηλαδή, της λύσης για εξασφάλιση φθηνής ενέργειας
στη χώρα και τον λαό. Ο ανταγωνισµός µεταξύ σας ποιος ήταν
και σήµερα µεταξύ Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ; Ήταν για το
ποιος έκλεισε περισσότερες λιγνιτικές µονάδες, δηλαδή την εγχώρια µε πλούσια κοιτάσµατα πηγής ενέργειας στην Ελλάδα,
που θα µπορούσε µε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές -είναι
γνωστές- να µειώσουν δραστικά τις εκποµπές αερίων.
Θεοποιείτε την ηλεκτροκίνηση σαν απάντηση σε κάποια περιβαλλοντικά προβλήµατα. Όµως είναι αµφίβολο αν στην πραγµατικότητα τα απαντάει. Γιατί; Γιατί η ανάλυση για µη εκποµπές
αερίων του θερµοκηπίου από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ψευδής και τουλάχιστον παραπλανητική η αποτελεσµατικότερη
χρήση ενέργειας αν συνυπολογίσει κάποιος όλες τις απώλειες,
όπως τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την παραγωγή µπαταριών και των άλλων εξαρτηµάτων, το τεράστιο αποτύπωµα στη
χρήση νερού για τις µπαταρίες λιθίου και ούτω καθεξής Τελικά
συγκαλύπτετε το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην κατανάλωση ενέργειας και όχι µόνο.
Αλλά και για τα νεκροταφεία των ανεµογεννητριών, που ήδη ξεκίνησαν στην Εύβοια, δεν λέτε τσιµουδιά. Γιατί λοιπόν να σας πιστέψουν;
Ως προς τις τροπολογίες να πω κάτι. Στην τροπολογία 1317
αποσύρατε το πρώτο άρθρο. Στο δεύτερο άρθρο εµείς εκφραζόµαστε µε το «Παρών». Όµως να σας πω, υπάρχουν υπαρκτά
προβλήµατα που αγροτικές εκτάσεις χαρακτηρίστηκαν δασικές
και πολλοί δεν έκαναν ενστάσεις γιατί δεν έχουν να πληρώσουν
τα παράβολα. Αυτό είναι το πρόβληµα. Και επίσης σε πολλές περιοχές ουσιαστικά έχει κλείσει και η περίοδος των ενστάσεων.
Για τα υπόλοιπα άρθρα βεβαίως τα καταψηφίζουµε. Αλλά ειδικά για το άρθρο 5 αυτής της τροπολογίας, εµείς τι βλέπουµε;
Βλέπουµε ότι σε ορισµένες περιπτώσεις πρόστιµα που επιβάλλονται στους υπόχρεους παραγωγούς δηλαδή τους µεγαλοβιοµήχανους προϊόντων και τους µεγαλοδιακινητές τους δηλαδή τις
αλυσίδες τροφοδοσίας, είναι µηδενικά καθώς αφορούν µόνο την
καταβολή των χρηµάτων που χρωστάνε. Ουσιαστικά δεν υπάρχει
πρόστιµο. Βεβαίως τα πρόστιµα ξέρετε να τα βάζετε στους φτωχούς που δεν έχουν να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ, τα δάνεια, τη ΔΕΗ
και ούτω καθεξής. Αλλά και σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις
προβλέπεται ως κύρωση η διακοπή λειτουργίας των συλλογικών
συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης και αυτό χωρίς να προβλέπονται ποινές για τα φυσικά πρόσωπα και κατά νόµο υπεύθυνα, της διοίκησής τους και τις συνέπειες των παραβάσεων.
Τελικά ποινές είναι µόνο για τους Αγιάνηδες. Αλλά και µε την ευθύνη της αναπροσαρµογής του συστήµατος διαχείρισης του
φορτίου των µπλε κάδων, εµείς βλέπουµε να πέφτει ξαφνικά και
χωρίς να είναι υπεύθυνοι στις πλάτες των δήµων το δυσβάστακτο κόστος µαζί µε αυτό της αναπροσαρµογής στις πλάτες των
λαϊκών νοικοκυριών. Μα το βέβαιο είναι ότι θα χρεοκοπήσουν και
οι δήµοι και τα νοικοκυριά. Καταψηφίζουµε λοιπόν συνολικά την
τροπολογία 1317 και στην άλλη υπουργική την 1318 εκφραζόµαστε µε το «παρών». Το ανέλυσε ο κοινοβουλευτικός µας εκπρόσωπος. Οπότε δεν έχω κάτι να πω περισσότερο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να είστε καλά. Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Αντωνία Αντωνίου από το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα
Αλλαγής.
ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει πλέον ότι η κλιµατική κρίση είναι ο µεγαλύτερος αντίπαλος
της ανθρωπότητας, του πολιτισµού της και του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι ένας εχθρός που δηµιούργησε η ίδια η ανθρωπότητα και η ίδια οφείλει να το αντιµετωπίσει. Το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα
Αλλαγής τον Μάρτιο του 2021 µε την πρωτοβουλία της αείµνηστης Φώφης Γεννηµατά ήταν το πρώτο ελληνικό κόµµα που κατέθεσε την πρότασή της για έναν κλιµατικό νόµο ως έναν
ολοκληρωµένο οδικό χάρτη για την απεξάρτηση της χώρας από
τα ορυκτά καύσιµα, την πράσινη µετάβαση και την κλιµατική ουδετερότητα. Πρότεινε τη διακοµµατική συνεργασία για την κατάρτιση και τα βήµατα για τη συνδιαµόρφωσή του.
Η παράταξή µας άλλωστε ήταν πάντα πρωτοπόρα στην περιβαλλοντική πολιτική και δηµιουργώντας διακριτό Υπουργείο Περιβάλλοντος και προωθώντας την πράσινη ανάπτυξη, όταν τα
στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας την απαξίωναν και την εξίσωναν
µε τα «πράσινα άλογα». Γι’ αυτό έχουµε σήµερα το ηθικό δικαίωµα και την υποχρέωση να είµαστε πολύ αυστηροί στο νοµοσχέδιο που έχει τον βαρύγδουπο τίτλο του: «κλιµατικού νόµου»
αλλά αποδεικνύεται άδειο πουκάµισο.
Ένας νόµος που εµείς ζητήσαµε να διαµορφώσουµε όχι µέσα
στα Υπουργεία µε προνοµιακούς συνοµιλητές το ιδιωτικό ολιγοπώλιο ενέργειας, αλλά σε ανοικτή διαβούλευση µε την κοινωνία
και µε τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Ένας νόµος µέσα από
τον οποίο επιδιώκαµε την ολική απανθρακοποίηση της ελληνικής
οικονοµίας και όχι µόνο την απολιγνιτοποίηση που προκρίνει η
Νέα Δηµοκρατία.
Η Νέα Δηµοκρατία µάλιστα από την αρχή της θητείας της επιτάχυνε την απολιγνιτοποίηση προωθώντας τη µετατροπή του φυσικού αερίου από ένα µεταβατικό καύσιµο σε µόνιµο προς
όφελος συγκεκριµένων συµφερόντων µε δραµατικές συνέπειες
για τους πολίτες αλλά και για την ενεργειακή ασφάλεια της
χώρας. Και τώρα φέρνει έναν κλιµατικό νόµο στον οποίον αποφεύγει να θέσει στόχους για τη µείωση φυσικού αερίου µε αποτέλεσµα να µην είναι καν συµβατό µε τις προτάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράµµατος «RePowerEU».
Η κυβερνητική πρόταση αποτυγχάνει επίσης να διασφαλίσει
ένα νέο, ανεξάρτητο επιστηµονικά αλλά και ανοιχτό κοινωνικά
πλαίσιο κλιµατικής συνδιακυβέρνησης. Αυτός είναι και ο λόγος
που ως κόµµα καταθέσαµε σχετική τροπολογία στη Βουλή ζητώντας να ενσωµατωθούν οι παρακάτω αλλαγές. Πρώτον, να
τεθεί στοχοθεσία σταδιακής απεξάρτησης από όλα τα ορυκτά
καύσιµα, όπως είναι το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Δεύτερον,
να συσταθεί µια κλιµατική συνέλευση που θα ανοίξει τον πραγµατικό διάλογο µε την κοινωνία. Τρίτον, να συσταθεί ένα πραγµατικό, ανεξάρτητο, εθνικό επιστηµονικό συµβούλιο µε ισχυρές
και ουσιαστικές αρµοδιότητες.
Δεν µπορείτε ούτε αυτά τα θεµελιώδη να ενσωµατώσετε και
γι’ αυτό καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, αλήθεια, κυρίες και κύριοι της
Κυβέρνησης και της συµπολίτευσης, µας φέρνετε την τροπολογία 1318, µε την οποία µας λέτε πως θα µοιράσετε 280 εκατοµµύρια σε τέσσερα εκατοµµύρια νοικοκυριά, δηλαδή διαφηµίζετε
ότι θα δώσετε 600 ευρώ στους πολίτες, και εσείς στο τέλος θα
µοιράσετε 60 ευρώ στα περισσότερα νοικοκυριά. Άλλωστε το
ίδιο κάνατε και µε την επιδότηση των καυσίµων, που τελικά οι πολίτες πήραν ψίχουλα.
Περαιτέρω η εξίσωση υπολογισµού της φορολογίας των υπερκερδών των ενεργειακών κολοσσών είναι ευθυγραµµισµένη µε
τη λογική «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει». Διότι τον τρόπο υπολογισµού του µικτού περιθωρίου κέρδους, που είναι η µεγαλύτερη, βασικότερη µεταβλητή της εξίσωσης, αλλά και της
έκπτωσης µετά τη νοµοθετική αλλαγή, που είπε ο κύριος Υπουργός, θα το αποφασίσουν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Οικονοµίας της Κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, που βέβαια θα
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αποφασίσουν συνοµιλώντας µε τους προνοµιακούς συνοµιλητές
σας, ερήµην της ελληνικής Βουλής. Δηλαδή µας καλείτε εµάς να
ψηφίσουµε αυτή τη στιγµή µη γνωρίζοντας ακριβώς το ποιο θα
είναι το τελικό αποτέλεσµα µε τις ρυθµίσεις τις οποίες κάνετε
και απλά προβλέπετε µια γνωµοδότηση της ΡΑΕ, η οποία δηλώνει στην έκθεσή της ότι δεν έχει την τεχνογνωσία για τον υπολογισµό των υπερκερδών και για τους υπολογισµούς της οποίας
εµείς έχουµε διατυπώσει πολύ σηµαντικές ενστάσεις.
Για την τροπολογία 1317 στο πρώτο της άρθρο που προβλέπεται η άρση αναδάσωσης σε εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, ενώ στους δασικούς χάρτες, κυρωµένους ολικώς ή
µερικώς, δεν αποτυπώνονται ως δασικές και παράλληλα το δηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας. Κύριε Υπουργέ, κάνατε πολύ καλά που αποσύρατε αυτό το άρθρο από αυτή την
τροπολογία, γιατί κατά την άποψή µας ήταν εντελώς φωτογραφική και καλά κάνατε και την αποσύρατε.
Εµείς και στις δύο τροπολογίες θα ψηφίσουµε «παρών».
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Αντωνίου.
Θα δώσω τον λόγο στον κ. Σωκράτη Φάµελλο από τον ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συµµαχία
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υφυπουργέ, θα ξεκινήσω
αντίστροφα, θα κάνω πρώτα µια τοποθέτηση για τις τροπολογίες
και στη συνέχεια θα κλείσω µε δυο λόγια µόνο για το θέµα του
κλιµατικού νόµου.
Δυσφηµώντας τον κλιµατικό νόµο η Κυβέρνηση έφερε δύο
τροπολογίες για µια πανσπερµία θεµάτων, κάτι το οποίο τροποποιεί σε πολύ µεγάλο βαθµό τη συζήτηση. Είναι τραγικό το ότι
και οι δύο Υπουργοί δεν αναφέρθηκαν στον κλιµατικό νόµο επί
της ουσίας. Το σηµαντικό: η απουσία του Πρωθυπουργού, ο
οποίος έκανε διάφορα ραντεβού στην περιοχή από ό,τι µαθαίνουµε και επίσης ότι δεν εµφανίστηκε ο Υπουργός Κλιµατικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αν έχετε τον θεό σας! Έχουµε
Υπουργό Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και δεν
εµφανίστηκε σε καµµία συνεδρίαση της Βουλής ή των Επιτροπών. Και υπάρχουν άρθρα, τα πρώτα 3, 4, 5, 6 άρθρα που αναφέρονται σε αντικείµενό του. Γιατί δεν ήρθε; Διότι απλά δεν έχει
Υπουργείο, δεν έχει οργανόγραµµα, δεν έχει προσωπικό. Κι όλα
αυτά δυστυχώς είναι γραµµένα είτε στην άµµο είτε στο χιόνι. Ό,τι
κι αν πείτε, τραγικό είναι, και για τη χώρα και ενόψει της κλιµατικής κρίσης.
Ερχόµαστε όµως να δούµε τις τροπολογίες. Τροπολογία 1317:
η περιβαλλοντική. Πρώτο άρθρο, αποσύρθηκε. Εµείς θα σας λέγαµε ότι υπάρχει και νόµος, στον ν.4462/2017 και ήδη βρήκαµε
σε ΦΕΚ πάνω από εκατό πράξεις ανάκλησης αναδασωτέων, που
έχουν προηγηθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει µάλλον θα επανέλθετε.
Δεύτερο άρθρο, για την κτηµατογράφηση και το εθνικό κτηµατολόγιο. Λέει ότι το δηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας αν δεν έχει τίτλο ιδιοκτησίας και διορθώνει οίκοθεν τους
κτηµατογραφικούς πίνακες. Να σας κάνω έναν σχολιασµό. Είναι
λάθος νοµοτεχνικά, γιατί αναφέρεται σε εκτάσεις που εµφανίζονται ως δάση στους αναρτηµένους ή κυρωµένους χάρτες,
αλλά επειδή δεν έχει γίνει το δασολόγιο δεν µπορεί να το πει
αυτό. Έπρεπε να αναφέρετε «εκτάσεις που έχουν δασικό χαρακτήρα». Δεν ξέρω αν προλαβαίνετε να το αλλάξετε. Είναι λάθος
όµως νοµοτεχνικά.
Συνεχίζω. Θα εφαρµοστεί; Πολύ δύσκολο. Θα υπάρχουν προβλήµατα, γιατί είναι µια νέα ύλη η οποία προστίθεται στα ήδη
υποστελεχωµένα γραφεία του Κτηµατολογίου. Και από την άλλη,
έχει µια οριζόντια αντιµετώπιση των δασωµένων αγρών, που µάλλον θέλει και νέα νοµοθέτηση. Επιφυλασσόµαστε. Αν την ψηφίζαµε µόνη της, θα πηγαίναµε σε «παρών».
Το 3 και το 4 αποδεικνύει το πόσο αλαλούµ και τουρλού είναι
αυτή η Κυβέρνηση. Ήρθε ο Πρωθυπουργός για να καλύψει την
τραγική περίοδο των πυρκαγιών και ανακοίνωσε µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, στις 13 Αυγούστου, τη µεταφορά των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μετρήστε
µήνες, µετρήστε πού είµαστε, πόσοι µήνες έχουν περάσει. Κον-
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τεύουν εννέα. Και όµως, ακόµα παλεύουν να κάνουν νοµοτεχνικές διορθώσεις. Ήρθανε µε τον ν.4915 στις 24 Μαρτίου και τάχατες ολοκλήρωσαν τη µεταφορά. Έλεγε ο κ. Αµυράς: «Τα
έχουµε λύσει όλα». Λοιπόν, στη συνέχεια έρχονται και εκδίδουν
µια κοινή υπουργική απόφαση και µια απόφαση υπηρεσιακού
γραµµατέα στις 20-5-22. Και τώρα τι έρχονται; Επειδή η απόφαση προσέκρουε στον νόµο, έρχονται τώρα να διορθώσουν τον
νόµο, τον δικό τους.
Για να καταλάβετε, και οι δασικοί ακόµα εντός αντιπυρικής δεν
ξέρουν σε ποια υπηρεσία θα πάνε, πώς θα πληρωθούν εντάλµατα, είναι θέµατα διοικητικής λειτουργίας και υπηρεσιακών θεµάτων. Το ίδιο είναι και το 4, που δίνει την δυνατότητα µεταβατικής διάταξης για τις δαπάνες λειτουργίας.
Το ερώτηµα που δεν έχει απαντήσει η Κυβέρνηση είναι τι θα
κάνει µε τη στελέχωση των δασικών υπηρεσιών, πώς θα λειτουργήσουν, και την επιχειρησιακή αλλά και τη διοικητική, οικονοµική,
που εδώ λείπουν τα στελέχη. Και επίσης έχουν εκδοθεί επικαιροποιηµένες πράξεις των αποκεντρωµένων διοικήσεων µε τις
οποίες καθορίζεται το προσωπικό που µεταφέρεται στο Υπουργείο, να κλείσει αυτό το θέµα;
Και πάµε λίγο στα άρθρα 5 και 6 της τροπολογίας. Εδώ έρχεται το Υπουργείο να νοµιµοποιήσει τα σκάνδαλα στον χώρο της
ανακύκλωσης. Αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σήµερα
γι’ αυτό. Προσέξτε, έχουµε συστήµατα ανακύκλωσης που έχουν
πάρει έγκριση στην Ελλάδα, που δεν πιάνουν τους στόχους τους.
Το λένε οι υπηρεσίες, ο Οργανισµός Ανακύκλωσης το έχει πει
και τους έδωσαν άδεια. Υπάρχουν άλλα συστήµατα ανακύκλωσης συσκευασιών, που έχουν αναιρέσει το επιχειρησιακό τους
σχέδιο, και οι δήµοι δεν παίρνουν εξοπλισµό, οι κάτοικοι, οι πολίτες δεν έχουν ανακύκλωση, η Ελλάδα δεν κάνει ανακύκλωση
σε χωριστά ρεύµατα και ετοιµάζονται τα πρόστιµα.
Κι αυτά τα κάνει η τάχατες «πράσινη» Κυβέρνηση, η οποία έρχεται και λέει στο άρθρο 3, για παράδειγµα, «Προστίθεται ποινή
σε όσους δεν υποβάλλουν τις εισφορές τους». Ναι, αλλά ο ΕΟΑΝ
ακόµη δεν έχει λύσει το θέµα του τιµοκαταλόγου. Εµείς λέµε
προφανώς να υπάρχουν και ποινές για όσους δεν είναι σύννοµοι
και τυπικοί µε την περιβαλλοντική υποχρέωση. Αλλά όταν δεν
είναι ο ίδιος ο ΕΟΑΝ; Το διοικητικό συµβούλιο του Οργανισµού
Ανακύκλωσης που δίνει άδεια σε συστήµατα χωρίς να πιάνουν
στόχους και που έχει άλλο σύστηµα, που έχει αναιρέσει το επιχειρησιακό και κάθονται;
Πάµε λίγο στο τελευταίο, στο 6. Διαγράφεται µία παράγραφος. Μπαίνουν οι ΦΟΔΣΑ σε υποχρεώσεις των συστηµάτων ανακύκλωσης. Γίνεται ένα απίστευτο αλαλούµ αρµοδιοτήτων.
Αναρωτιέµαι αν το ξέρει η ΚΕΔΕ όλο αυτό το µπέρδεµα που δηµιουργείται. Διότι θα µε ενδιέφερε η άποψη της αυτοδιοίκησης,
που χάνει ύλη και χάνει και λεφτά µε αυτό το νοµοσχέδιο, µε την
τροπολογία.
Επίσης αφαιρείται από την αρχική µορφή της παραγράφου το
άρθρο που λέει ότι στις συµβάσεις µεταξύ συστηµάτων και
δήµων καθορίζονται τα ανταλλάγµατα σε εξοπλισµό και σε χρηµατοδότηση των δήµων από τα συστήµατα ανακύκλωσης. Ποιος
ξέρει τι πρόκειται να γίνει εδώ παραπίσω.
Πάµε λιγάκι στην τροπολογία για τα ενεργειακά. Έχουµε λοιπόν µια τροπολογία η οποία έρχεται κι αυτή νύχτα, µαύρα µεσάνυχτα κυριολεκτικά, όπως µαύρα µεσάνυχτα έχει και η
Κυβέρνηση και για το νοµοθετικό έργο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λέει πρώτον, το περιβόητο εξακοσάρι, «για λογαριασµούς
που έχουν εκδοθεί εντός του συγκεκριµένου διαστήµατος». Κι
αν κάποιος λογαριασµός έχει εκδοθεί από τον Φεβρουάριο για
τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο που οι άλλοι θα επιδοτηθούν, αυτός
δεν θα επιδοτηθεί; Δεν απαντάει η Κυβέρνηση.
Δεύτερο ερώτηµα: Και γι’ αυτούς που δεν µπορούν να τον πληρώσουν τον λογαριασµό, εφόσον δικαίως τώρα πλέον επιτέλους
αναγνωρίζεται ότι δεν µπορούν γιατί έχει άδικο κόστος -να το πω
έτσι- και τους δίνεται αναδροµική επιδότηση, αν δεν µπορέσουν
τον πληρώσουν µέχρι να πάρουν την επιδότηση, τους κόβετε το
ρεύµα; Δεν απαντά η Κυβέρνηση. Εµείς καταθέσαµε τροπολογία.
Πάµε λιγάκι στην έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Μαγειρεύουν τα υπερκέρδη, τους κόβουν ένα
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τρίµηνο. Όπου από τα χαρτιά της ΡΑΕ προκύπτει ότι είχαν αύξηση του περιθωρίου κέρδους το τρίµηνο Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο.
Δεύτερον, δεν υπολογίζουν τη διαφορά κόστους µε τιµή πώλησης. Έτσι δεν βγαίνει το κέρδος; Αναρωτιέµαι. Θα ξεχάσουµε
και αυτά που ξέρουµε. Να βάλουν και ένα λογικό συντελεστή 5%.
Όχι. Συγκρίνουν τα µεικτά περιθώρια κέρδους πέρυσι και φέτος.
Δηλαδή, πέρυσι ήταν όλοι άγιοι; Δεν υπήρχε πιθανότητα υπερκερδών ή άλλα εργοστάσια που ήταν και κλειστά και έχουν µπλέξει µε τους παραγωγούς τώρα;
Τρίτο ζήτηµα. Η ίδια η ΡΑΕ αρνείται να αφαιρέσει έξοδα της
εµπορίας. Το κάνει και η Κυβέρνηση. Δηλαδή, προνοµιακά και
µόνο για τους καθετοποιηµένους τους δίνεται δυνατότητα από
το κόστος παραγωγής, τα κέρδη, να σβήσουν κόστη της εµπορίας. Και οι άλλοι που δεν έχουν παραγωγή; Θα έχουν µόνο
κόστη εµπορίας; Καταλαβαίνετε τι αθέµητος ανταγωνισµός
υπάρχει µεταξύ καθετοποιηµένων και λοιπών παρόχων. Και έρχεται και το ευλογεί η Κυβέρνηση, παραβιάζει κανόνες ανταγωνισµού. Θα πάει στη DG Comp το θέµα αυτό, θα έχουµε
πρόβληµα σαν χώρα.
Συνεχίζω. Βάζει µια υπουργική απόφαση και λέει ότι µπορεί να
αλλάξει µετά η µεθοδολογία υπολογισµού, δηλαδή, να µειωθούν
και άλλα τα υπερκέρδη. Δεν έχει µέσα, όµως, αυτό που προτείνει
η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας στο πόρισµα που εµείς είδαµε στην
Επιτροπή Θεσµών της Βουλής. Η ΡΑΕ ζητάει να υπάρξει νοµοτεχνική ρύθµιση για επιστροφή 67 εκατοµµυρίων ευρώ από
υπερκέρδη της αγοράς εξισορρόπησης. Το µόνο π ου πρότεινε
η ΡΑΕ, δεν το φέρνει και αφήνει απέξω τα φυσικό αέριο όπου
έχουµε διαβάσει για ρεκόρ κερδοφορίας στις ακόµη δηµόσιες
ΔΕΠΑ εµπορίας. Περιµένουµε.
Και βέβαια, υπάρχουν και άλλα µέσα, αλλά θέλω να σας πω
για να το µάθει και η Βουλή -δεν έχει µπει συζήτηση, µε τις τροπολογίες αυτό παθαίνουµε καµιά φορά- στο άρθρο 3 λέει ότι
κέρδη και πόροι από τις ΥΚΟ, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας θα
πάνε στο Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης. Ξέρετε γιατί, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι; Διότι αυτά τα λεφτά έπρεπε να µειωθούν
από τους λογαριασµούς και η Κυβέρνηση εξακολουθεί να τα εισπράττει. Μέσα σε περίοδο ενεργειακής κρίσης και ακρίβειας
έχει χρεώσει στις ρυθµιζόµενες που έπρεπε να έχουν ανασταλεί
γιατί έχουν γίνει διασυνδέσεις. Τα χρεώνει και θα τα πάει στο Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης και τα άλλα θα τα δώσει ίσως ως
επιδότηση. Θα το παίξει και καλός πατερούλης. Μέσα σε αυτό,
όµως, λέει ότι θα πληρωθεί και το πρόγραµµα αλλαγής ηλεκτρικών συσκευών. Μα, δεν ακούσαµε από τον Υπουργό να λέει ότι
αυτό είναι πρόγραµµα του ΕΣΠΑ. Δεν το είπε; Και µάλιστα στις
επιτροπές επιχειρηµατολογούσε. Τώρα λέει ότι θα πληρωθεί µε
αυτά τα λεφτά από το Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης.
Και το τελευταίο που βάζουν το Τεχνικό Επιµελητήριο να είναι
διαχειριστής έργων του Υπουργείου. Αυτό σηµαίνει δύο πράγµατα. Το Υπουργείο απέτυχε, δεν υπάρχει, άρα τραγικό για σας,
είστε Υπουργοί σε ένα αποτυχηµένο και ανύπαρκτο Υπουργείο,
αλλά εµείς το αγαπάµε αυτό το Υπουργείο. Ως χώρα το χρειαζόµαστε. Και είναι τραγικό να δίνει τις αρµοδιότητές του στο Τεχνικό Επιµελητήριο, το οποίο είναι τεχνικός σύµβουλος της
πολιτείας, δεν είναι φορέας ανάθεσης µελετών και έργων µε
όποιες διαδικασίες.
Πάµε τώρα στα συγκεκριµένα του νοµοσχεδίου κύριε Πρόεδρε. Έγιναν δύο µεγάλες συζητήσεις µε ψέµατα από την Κυβέρνηση που είµαστε υποχρεωµένοι να τα απαντήσουµε.
Λιγνίτης και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Ποιος έκανε την απολιγνιτοποίηση και ποιος δεν την έκανε. Έχουν µπλέξει µε τα επιχειρήµατα και έχουν χάσει τη µ πάλα κυριολεκτικά. Πράγµατι
υπήρξε διακοπή λειτουργίας πολλών εργοστασίων λιγνιτικών και
καλώς, διότι είχαν ολοκληρώσει την περιβαλλοντική αδειοδότηση
και τις ώρες λειτουργίας. Όµως, µε τα εργοστάσια που είχαν µείνει η χώρα έβγαζε µια οµαλή µετάβαση έξω από το λιγνίτη και
έξω από το φυσικό αέριο προς τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Και αυτό ήταν το ΕΣΕΚ του ΣΥΡΙΖΑ, που αυτό το κοµµάτι είχε εγκριθεί από την Κοµισιόν.
Τι κάνουν σήµερα; Ακόµα αυτά που είναι µε άδεια εντός των
κλιµατικών προβλέψεων και µπορούν να λειτουργήσουν τα κλεί-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νουν πριν την ώρα τους. πότε; Το 2020. Γιατί; Διότι είναι τα «γαλάζια παιδιά» της ΔΕΗ. Πόσο είναι αυτό; Το 15% µε 20% της ηλεκτρικής παραγωγής θα µπορούσε να παράγεται σήµερα από
µονάδες αδειοδοτηµένες περιβαλλοντικά συµβατές µε τον κλιµατικό νόµο και φθηνότερες συνυπολογιζόµενου και του φόρου
άνθρακα. Το κάνει η Κυβέρνηση; Όχι. Γιατί έφτασαν σε σηµείο
να παίξουν και σε οµόλογα άνθρακα τη λειτουργία της ΔΕΗ. Το
έκαναν τα «γαλάζια παιδιά» της ΔΕΗ. Το έκαναν και αυτό. Πέρα
από τα µπόνους, τα πριµ, τις λιµουζίνες, τις βίλες, το έκαναν και
αυτό.
Τώρα πήγε ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας «παραδέχοµαι το λάθος
µου», ήταν ψεύτικη η απολιγνιτοποίηση και καταστροφικά και
αναπτυξιακά και ξαναβάζουν εµπρός τους λιγνίτες. Το κάνανε;
Όχι. Είπαν 50% αύξηση τον Απρίλιο. Δεν το κάνανε, γιατί; Γιατί
όταν απαξιωθούν τα λιγνιτορυχεία εδώ και ενάµιση χρόνο, δεν
παίρνουν τόσο εύκολα µπρος. Τι είναι µάγοι σε αυτή την Κυβέρνηση; Δεν παίρνουν και µπορεί να χρειαστούν µήνες -µην πω χρόνια- για να ξαναπάρουν µπρος και η Ελλάδα θα έχει πρόβληµα
επάρκειας και εξάρτησης και όταν έρχεται Creen Tank το Αστεροσκοπείο και µας λέει στη Βουλή ότι επί Κυριάκου Μητσοτάκη
µειώθηκε η ενεργειακή ασφάλεια γιατί αυξήθηκε η ενεργειακή
εξάρτηση της χώρας, δεν µπορεί να το αµφισβητήσει η Κυβέρνηση. Αυτή, λοιπόν, είναι η αλήθεια για τον λιγνίτη.
Πάµε τώρα στις ΑΠΕ. Μας είπανε πολλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
έκανε ΑΠΕ. Ωραία, θα σας πω µε τίτλους. Παραλάβαµε χρεωκοπηµένοι το λογαριασµό των ΑΠΕ πάνω από 800 εκατοµµύρια
µέσα. Τι σηµαίνει αυτό; Δεν µπορούσε να χρηµατοδοτήσει έργα
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Δεύτερον, δεν υπήρχε διαγωνιστικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, ήταν
ακόµα µε τις ταρίφες. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ; Νόµο µε διαγωνιστικές
διαδικασίες εγκεκριµένο από την Κοµισιόν µε αποτέλεσµα όλα
αυτά που ψευδώς είπε ο κ. Σκρέκας ότι έκανε η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας γίνανε επειδή ενεργοποιήθηκε αυτή η διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν το είχε κάνει αυτό η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχαµε σήµερα Έργα ΑΠΕ. Όσο ήταν κυβέρνηση
ο ΣΥΡΙΖΑ ήµασταν πίσω στις ΑΠΕ; Όχι. Η Ελλάδα είχε υπερκαλύψει τον στόχο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχοντας
19,7% «πράσινη» ενέργεια στην ακαθάριστη ελληνική κατανάλωση, µε στόχο το 18% από την Ευρώπη. Άρα είχαµε υπερκαλύψει τον στόχο της Ευρώπης. Τέτοιοι ψεύτες είναι. Υπάρχουν
χαρτιά της Κοµισιόν.
Επίσης, είχαµε στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το
2019 31,3% από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Και επαναλαµβάνω ότι όλοι οι διαγωνισµοί που έγιναν µετά για έργα ΑΠΕ, γίνανε µε έργα του ΣΥΡΙΖΑ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείστε µε αυτό, σας
παρακαλώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: …οι οποίες, όµως, διαδικασίες -και
αυτό πρέπει να το πω- σταµάτησαν. Ο τελευταίος µεγάλος διαγωνισµός έγινε τέλος πρώτου εξαµήνου του 2020 και ένας µικρός διαγωνισµός στο τέλος του 2020. Από και µετά δεν έχει
γίνει τίποτα από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτά τα έργα θα
κατασκευάζονται µέχρι το τέλος του 2023 γιατί το 2015 ήταν όλα
σταµατηµένα. Μετά θέλω να τους δω αν θα έχουν να παρουσιάσουν τίποτα. Και αυτά όλα έγινα επί ΣΥΡΙΖΑ. Τι αν ο νόµος των
ενεργειακών κοινοτήτων πάγωσε;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι δυστύχηµα το ότι φτάσαµε
να συζητάµε για όλα αυτά ενώ θα έπρεπε να συζητάµε για έναν
κλιµατικό νόµο. Η Κυβέρνηση, όµως, επέλεξε να υποβαθµίσει τη
συζήτηση και να τη δυσφηµήσει. Υπάρχει και ο κίνδυνος η κοινωνία έξω να αισθανθεί αντίπαλος της πράσινης µετάβασης, αντίπαλος κλιµατικής ουδετερότητας εξαιτίας της τραγικής κρίσης
της ακρίβειας που δηµιουργεί η Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έτσι
υποβαθµίζει, όµως, τον κλιµατικό νόµο και στερεί από την Ελλάδα το σχέδιο για µια πραγµατική µεγάλη επανάσταση. Ουσιαστική. Να αλλάξουµε παραγωγή, να αλλάξουµε κατανάλωση, να
έχουµε θέσεις εργασίας, να κρατήσουµε νέους επιστήµονες, να
έχουµε βιώσιµη την κοινωνία, να έχουµε βιώσιµη και την επιχειρηµατικότητα. Και να έχουµε πρόσβαση των πολιτών στα βασικά
αγαθά, στο νερό, στην ενέργεια, στην ποιότητα της ατµόσφαιρας, στο καλό περιβάλλον. Και αυτά είναι επιλογές της Κυβέρ-
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νησης. Χρησιµοποιεί το περιβάλλον ως µορφή µιας επικοινωνιακής προπαγάνδας. Το ίδιο έκανε µε την ηλεκτροκίνηση, µε τα
πλαστικά µιας χρήσης, µε την απολιγνιτοποίηση, αλλά όλα αποτυγχάνουν και οδηγούµαστε αυτή τη στιγµή σε µια περιβαλλοντική κατάρρευση αλλά και αναπτυξιακή κατάρρευση. Δεν είναι
δυνατόν να έχει η ελληνική βιοµηχανία τετραπλάσιους λογαριασµούς ρεύµατος µέσα σε ένα χρόνο και για αυτό είστε υπεύθυνοι. Είστε εσείς υπεύθυνοι γιατί είναι επιλογή της Κυβέρνησης.
Γιατί παίζετε µε το καρτέλ της ενέργειας και αφήνετε όλη την Ελλάδα στην αισχροκέρδεια. Όµως, η µετάβαση χρειάζεται πρόσβαση στην «πράσινη» ενέργεια, αλλαγή του παραγωγικού
µοντέλου, τη µετοχή της κοινωνίας, γιατί το βασικό πρόβληµα
είναι ότι -και το λένε και τα υπόλοιπα κόµµατα- δεν υπάρχει η κοινωνία µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Η κλιµατική συνέλευση ήταν πρόταση του ΚΙΝΑΛ. Δεν υπάρχει
πουθενά µέσα. Δεν υπάρχει ανεξαρτησία των επιστηµονικών φορέων για να παρακολουθούν την κλιµατική κρίση. Πώς, λοιπόν,
να κάνουµε µια συζήτηση αποτελεσµατική;
Γι’ αυτόν τον λόγο, λοιπόν, σας δώσαµε πάρα πολλές ευκαιρίες. Όλη η αντιπολίτευση κατέθεσε προτάσεις, δεν ακούσατε
τίποτα, εµµένετε σε µια γραφειοκρατική ανάγνωση, γι’ αυτό θα
µείνετε µόνοι σας σε αυτή την ψηφοφορία. Οι υπόλοιποι δεσµευόµαστε ότι η συζήτηση για τον κλιµατικό νόµο θα ξαναγίνει
στη Βουλή. Θα γίνει µε προοδευτική κυβέρνηση και θα έχει ουσιαστικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να στηρίξει την Ελλάδα και
όχι να την αφήσει τελευταία στο τρένο της µετάβασης.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε κύριε Φάµελλε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Τελικά, θα καταψηφίσετε ή θα αποχωρήσετε;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Φυσικά και καταψηφίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να δώσουµε τώρα τον
λόγο και στη Νέα Δηµοκρατία και συγκεκριµένα στον εισηγητή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χριστόφορο Μπουτσικάκη.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω τον συνάδελφο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κάθε φορά που µιλάει, γιατί εκτίθεται και
εκτίθεται γιατί είπε το πιο βασικό και το πιο σωστό απ’ όλα ότι
αυτή η Κυβέρνηση στην παρούσα περίπτωση είναι αυτή η οποία
νοµοθετεί.
Οπότε, ουσιαστικά αναλαµβάνει την ευθύνη του γεγονότος ότι
τα προηγούµενα χρόνια στα οποία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν
αυτή η οποία είχε τα ηνία της τύχης της χώρας δεν νοµοθέτησε
ποτέ σχετικά µε το κλίµα. Oπότε, εξ αντικειµένου είναι αυτοί οι
οποίοι απαξίωσαν το θέµα. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν έδωσαν καµµία σηµασία σε όλα αυτά τα οποία συζητάµε σήµερα, αλλά και
όλα αυτά τα οποία συζητιούνται εδώ και χρόνια για την κλιµατική
αλλαγή και τους κινδύνους οι οποίοι έρχονται από αυτή.
Στο σηµερινό νοµοσχέδιο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αυταπόδεικτο ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
έχει ως βασική προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος. Από την αρχή θέσαµε ψηλά τον πήχη της συζήτησης για το
θέµα αυτό και -δυστυχώς- ξέρουµε πάρα πολύ καλά, και το βιώνουµε, ότι η κλιµατική αλλαγή είναι εδώ και µας αφορά όλους.
Αφορά το περιβάλλον, τις κοινωνίες, τις οικονοµίες και τις ζωές
µας γενικότερα. Πλέον εµφανίζεται µε τα ακραία καιρικά φαινόµενα τα οποία επηρεάζουν τις ζωές µας συχνότερα και πιο έντονα.
Είναι γεγονός ότι πλέον είµαστε πιο ευάλωτοι γιατί αυξάνονται
αυτά τα καταστροφικά φαινόµενα. Δεν είναι ένα θέµα το οποίο
µπορούµε να µεταθέσουµε για τις επόµενες γενιές. Πρέπει να
δράσουµε τώρα, σήµερα και πρέπει να σταθούµε στο ύψος των
περιστάσεων και της κρισιµότητας η οποία επιβάλλεται. Θέσαµε
πολύ σοβαρούς στόχους για την πράσινη µετάβαση µε την υιοθέτηση ενός νέου µείγµατος ενεργειακής πολιτικής και την αντιµετώπιση των συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής. Αυτό, ακριβώς,
κάνουµε µε όλα αυτά. Το κλίµα χρειάζεται προστασία και τη χρειάζεται τώρα. Η πολιτεία έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να
διαµορφώσει την πολιτική και τον σχεδιασµό γύρω από αυτό.
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Διαµορφώνουµε, λοιπόν, πολιτικές µετριασµού και προσαρµογής. Παρακολουθούµε και συντονίζουµε, µετριάζουµε τις συνέπειες, µειώνουµε δραστικά τις εκποµπές, υιοθετούµε πρακτικές
υψηλής ενεργειακής απόδοσης, προάγουµε τις επενδύσεις για
τεχνικές εξοικονόµησης ενέργειας, ασκούµε την κατάλληλη
ενεργειακή διαχείριση, προωθούµε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα, καθιστούµε κοινωνούς τους φορείς, τους πολίτες, τον επιχειρηµατικό κόσµο, την ακαδηµαϊκή κοινότητα, τους
επιστηµονικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά ακριβώς επιβάλλει και προβλέπει το ψηφιζόµενο νοµοσχέδιο, έναν
άξονα µε χρονοδιαγράµµατα αλλά και ενδιάµεσους στόχους.
Μια από αυτές τις προϋποθέσεις τις οποίες χρειάζεται να υιοθετήσουµε είναι τα τεκµηριωµένα επιχειρήµατα τα οποία χρειάζονται στη συζήτηση αυτή. Πρέπει να είµαστε καλά ενηµερωµένοι και να γνωρίζουµε καλά το αντικείµενο.
Όµως, οι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, κυρίως, δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Ξεσκεπάστηκε
για άλλη µια φορά η αδυναµία τους στη διαχείριση κρίσιµων ζητηµάτων, όπως αυτό της κλιµατικής αλλαγής. Ούτε µία συγκεκριµένη πρόταση, ούτε µία ρεαλιστική πρόταση. Δεν κατέθεσαν
ούτε ένα επιστηµονικό τεκµήριο που να αποδεικνύει τα λεγόµενά
τους. Και το αποτέλεσµα ήταν η µηδενική συνεισφορά στη ζήτηση και η µηδενική συνεισφορά στο νοµοσχέδιο µε µηδενικά
επιχειρήµατα φυσικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αυτή που
επιδεικνύει, για µια ακόµη φορά, υπεύθυνη στάση. Προχωράµε,
λοιπόν, µε ισχυρή πολιτική βούληση, µε όραµα, µε σχεδιασµό,
µε στόχο την πρόληψη και την αποτροπή. Έχουµε ένα σύγχρονο
πλαίσιο ενεργειακής πολιτικής, έναν τεκµηριωµένο τρόπο δράσης.
Βασικό ρόλο έχουν οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Ο ήλιος
και ο άνεµος στη χώρα µας είναι απεριόριστα. Σήµερα, το κόστος
των καθαρών τεχνολογιών έχει πέσει δραστικά κιόλας. Αυτό, λοιπόν, κάνει την υιοθέτηση των ΑΠΕ ακόµα πιο εφικτή και πιο αποδοτική. Η αύξηση και η επιτάχυνση της διείσδυσής τους
συµβάλλει στη µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα, στην ενεργειακή αυτονοµία της χώρας και την απεξάρτησή µας από τον λιγνίτη και το φυσικό αέριο.
Τέτοιες δράσεις και πρωτοβουλίες έχουν επιταχυνθεί σηµαντικά αυτόν τον καιρό. Γι’ αυτό ακριβώς δίνουµε µεγαλύτερη
ώθηση στην κοινωνία και στην οικονοµία για να πετύχουµε την
κλιµατική ουδετερότητα.
Για εµάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η καλλιέργεια της κλιµατικής ανθεκτικότητας σηµαίνει να κατανοήσουµε τις προκλήσεις µε τις οποίες ερχόµαστε αντιµέτωποι και να δράσουµε, να
βάλουµε και να βρούµε τους πιο έξυπνους και συµµετοχικούς
τρόπους για να τις αντιµετωπίσουµε. Η ανθεκτικότητα αφορά τη
διαβεβαίωση ότι δεν δηµιουργούµε επιπλέον ρίσκα τώρα ή στο
µέλλον. Η µόνη έξυπνη και βιώσιµη αναπτυξιακή πολιτική για την
Ελλάδα είναι αυτή που σέβεται το κλίµα και το περιβάλλον και
αυτή εφαρµόζει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ο σεβασµός στο περιβάλλον δεν είναι µόνο µια αφηρηµένη
υποχρέωση απέναντι στις επόµενες γενιές. Είναι και µια ευκαιρία
για να κάνουµε σήµερα τη ζωή µας ακόµα καλύτερη. Η ψήφιση
των φιλόδοξων και ρεαλιστικών µέτρων για την προσαρµογή
στην κλιµατική αλλαγή, η ενίσχυση των προσπαθειών για τη θωράκιση στην κλιµατική αλλαγή, η οικοδόµηση της ανθεκτικότητας, η πρόληψη και η ετοιµότητα για τις επώδυνες επιπτώσεις
της κλιµατικής κρίσης έχουν ουσιαστική και καθοριστική σηµασία.
Έχουµε δέσµευση απέναντι στο περιβάλλον. Έχουµε υποχρέωση να χαράξουµε τον δρόµο και να δώσουµε τα εφόδια και τα
εργαλεία. Το οφείλουµε στα παιδιά µας, το χρωστάµε στις επόµενες γενιές. Γι’ αυτό και υπερψηφίζουµε και στηρίζουµε το νοµοσχέδιο αυτό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Μπουτσικάκη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
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γειας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο. Θέλω να καταθέσω
µια νοµοτεχνική βελτίωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η υπ’ αριθµόν 9 νοµοτεχνική βελτίωση της δεύτερης δέσµης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

των νοµοτεχνικών, που καταθέσαµε νωρίτερα, αποσύρεται.
Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 17 προστίθεται η
φράση: «του ως άνω νόµου».
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Γεώργιος Αµυράς καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής και
επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Εθνικός Κλιµατικός Νόµος - Μετάβαση στην
κλιµατική ουδετερότητα και προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή,
επείγουσες διατάξεις για την αντιµετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος».
Προχωρούµε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Θέλω να επισηµάνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, τριάντα πέντε άρθρα, δύο τροπολογίες, το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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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Εθνικός Κλιµατικός Νόµος - Μετάβαση στην κλιµατική ουδετερότητα και προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, επείγουσες
διατάξεις για την αντιµετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την
προστασία του περιβάλλοντος
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: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
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 ως έχει 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: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 8 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 9 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
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: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 11 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 12 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 17 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 19 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 21 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 24 όπως τροπ. 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: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 27 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 28 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 30 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 31 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 33 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 34 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 1317/99 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 1318/100 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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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 Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Εθνικός
Κλιµατικός Νόµος - Μετάβαση στην κλιµατική ουδετερότητα και
προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για
την αντιµετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του
περιβάλλοντος» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως
εξής:
«Εθνικός Κλιµατικός Νόµος - Μετάβαση στην κλιµατική ουδετερότητα και προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιµετώπιση της ενεργειακής κρίσης και
την προστασία του περιβάλλοντος
ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείµενο
Άρθρο 3 Ορισµοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Άρθρο 4 Εθνική Στρατηγική και Περιφερειακά Σχέδια για την
Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή
Άρθρο 5 Εθνική Στρατηγική για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή
Άρθρο 6 Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή
Άρθρο 7 Τοµεακοί προϋπολογισµοί άνθρακα
Άρθρο 8 Αναθεώρηση κλιµατικών στόχων
Άρθρο 9 Καθορισµός δράσεων και µέτρων προσαρµογής και
ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στην κλιµατική αλλαγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
Άρθρο 10 Γενικά µέτρα πολιτικής
Άρθρο 11 Απαγόρευση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
στερεά ορυκτά καύσιµα
Άρθρο 12 Μέτρα προώθησης των οχηµάτων µηδενικών εκποµπών
Άρθρο 13 Συλλεγόµενα στατικά δεδοµένα σηµείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 14
του ν. 4710/2020
Άρθρο 14 Εγκατάσταση σηµείων στάθµευσης και επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων - Τροποποίηση άρθρου 17 του ν.
4710/2020
Άρθρο 15 Εξαίρεση διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών για τις κατηγορίες οχηµάτων
«Μ3», «Ν2» και «Ν3» - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 39 του ν.
4710/2020
Άρθρο 16 Δηµοτικά Σχέδια Μείωσης Εκποµπών
Άρθρο 17 Μέτρα για τη µείωση των εκποµπών από τα κτίρια
Άρθρο 18 Ενδυνάµωση της διάστασης της κλιµατικής αλλαγής στην περιβαλλοντική αδειοδότηση - Τροποποίηση Παραρτήµατος ΙΙ του ν. 4014/2011
Άρθρο 19 Μέτρα για τη µείωση εκποµπών από εγκαταστάσεις
Άρθρο 20 Μέτρα για τη µείωση των εκποµπών από επιχειρήσεις
Άρθρο 21 Μετασχηµατισµός αναπτυξιακού υποδείγµατος των
νησιών και µετάβασή τους στην κλιµατική ουδετερότητα
Άρθρο 22 Πρόστιµα
Άρθρο 23 Οικονοµικοί πόροι
Άρθρο 24 Οικονοµικά κίνητρα για δραστηριότητες µε σηµαντική συµβολή στον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής - Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 24 του
ν. 4172/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Άρθρο 25 Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρµογή στην
Κλιµατική Αλλαγή
Άρθρο 26 Διαδικτυακός τόπος κλιµατικού διαλόγου
Άρθρο 27 Ετήσια έκθεση προόδου
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Άρθρο 28 Εθνικό Συµβούλιο για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή
Άρθρο 29 Επιστηµονική Επιτροπή Κλιµατικής Αλλαγής
Άρθρο 30 Διεθνής συνεργασία σε θέµατα κλιµατικής αλλαγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31 Αντικατάσταση και ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών - Αντικατάσταση άρθρου 24 του ν. 3769/2009
Άρθρο 32 Ισχύς άδειας κατεδάφισης στην Περιοχή Ανάπλασης
Ι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 34 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 35 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Άρθρο 36 Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος οικιακών καταναλωτών
Άρθρο 37 Έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής
ενέργειας
Άρθρο 38 Χρηµατοδότηση «Ταµείου Ενεργειακής Μετάβασης»
από τον ειδικό λογαριασµό Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και χρηµατοδότηση δράσεων απόσυρσης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών από το «Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης» - Προσθήκη
παρ. 10 και 11 στο άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021
Άρθρο 39 Ορισµός του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας ως
φορέα υλοποίησης προγραµµάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Άρθρο 40 Ειδικότερες ρυθµίσεις κτηµατογράφησης και Εθνικού Κτηµατολογίου στις εκτάσεις του άρθρου 67 του ν. 998/1979
Άρθρο 41 Δευτερεύοντες διατάκτες και αναθέτουσες αρχές Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 49 του ν. 4915/2022
Άρθρο 42 Έκδοση επιτροπικών ενταλµάτων και ανάληψη εκκρεµών δεσµεύσεων - Τροποποίηση άρθρου 55 του ν. 4915/2022
Άρθρο 43 Διοικητικές κυρώσεις περί αποβλήτων - Αντικατάσταση άρθρου 69 του ν. 4819/2021
Άρθρο 44 Συµµετοχή των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην εναλλακτική διαχείριση των δηµοτικών αποβλήτων
συσκευασιών - Τροποποίηση άρθρου 89 του ν. 4819/2021
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 45 Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η δηµιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου για τη βελτίωση της προσαρµοστικής ικανότητας
και της κλιµατικής ανθεκτικότητας της χώρας και τη διασφάλιση
της σταδιακής µετάβασης της χώρας στην κλιµατική ουδετερότητα έως το έτος 2050, µε τον πλέον περιβαλλοντικά βιώσιµο,
κοινωνικά δίκαιο και οικονοµικά αποδοτικό τρόπο. Οι θεσπιζόµενες πολιτικές και τα µέτρα για τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής έχουν ως στόχο τη µείωση των εκποµπών και την αύξηση
των απορροφήσεων, την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου στους
επενδυτές και τους πολίτες, και την οµαλή µετάβαση της οικο-
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νοµίας και της κοινωνίας στην κλιµατική ουδετερότητα.
2. Προκειµένου να επιτευχθεί ο µακροπρόθεσµος στόχος κλιµατικής ουδετερότητας της παρ. 1, ορίζονται ως ενδιάµεσοι κλιµατικοί στόχοι για τα έτη 2030 και 2040 η µείωση των καθαρών
ανθρωπογενών εκποµπών αερίων θερµοκηπίου κατά τουλάχιστον πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) και ογδόντα τοις εκατό
(80%), αντίστοιχα, σε σύγκριση µε τα επίπεδα του έτους 1990,
λαµβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου για την
Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ) το οποίο καταρτίζεται σύµφωνα µε
το άρθρο 3 του Κανονισµού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018 για τη
διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δράσης για το
Κλίµα (L 328) και ειδικότερα µε τη διαδικασία του άρθρου 5 της
υπ’ αριθµ. 31/30.9.2019 Πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου
(Α’ 147), περί κύρωσης του ΕΣΕΚ.
Άρθρο 2
Αντικείµενο
1. Με τον παρόντα θεσπίζονται µέτρα και πολιτικές για την
προσαρµογή της χώρας στην κλιµατική αλλαγή και τη διασφάλιση της πορείας απανθρακοποίησης έως το έτος 2050. Ειδικότερα, θεσπίζονται:
α) µέτρα και πολιτικές για την ενίσχυση της προσαρµογής
στην κλιµατική αλλαγή µε το µικρότερο δυνατό κόστος,
β) ενδιάµεσοι στόχοι µετριασµού των ανθρωπογενών εκποµπών για τα έτη 2030 και 2040,
γ) δείκτες παρακολούθησης της προόδου προς επίτευξη των
σχετικών στόχων,
δ) διαδικασίες αξιολόγησης και αναπροσαρµογής των στόχων
και λήψης πρόσθετων µέτρων, και
ε) µέτρα για τον µετριασµό των εκποµπών από την ηλεκτροπαραγωγή, τον κτιριακό τοµέα, τις µεταφορές και τις επιχειρήσεις.
2. Στον παρόντα προβλέπεται, επίσης, η δηµιουργία µηχανισµού κατάρτισης προϋπολογισµών άνθρακα για τους βασικούς
τοµείς της οικονοµίας και του συστήµατος διακυβέρνησης και
συµµετοχής για την ανάληψη κλιµατικής δράσης.
Άρθρο 3
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντα νοούνται ως:
1. Αέρια του θερµοκηπίου: Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2),
το µεθάνιο (CH4), το υποξείδιο του αζώτου (N2O), οι υδροφθοράνθρακες (HFCs), οι υπερφθοράνθρακες (PFCs), το εξαφθοριούχο θείο (SF6) και άλλα αέρια συστατικά της ατµόσφαιρας,
τόσο φυσικά, όσο και ανθρωπογενή, τα οποία απορροφούν και
επανεκπέµπουν υπέρυθρη ακτινοβολία.
2. Εκποµπές: Οι εκποµπές στην ατµόσφαιρα ανθρωπογενών
αερίων του θερµοκηπίου από πηγές.
3. Απορροφήσεις: Οι απορροφήσεις από την ατµόσφαιρα ανθρωπογενών αερίων του θερµοκηπίου από καταβόθρες.
4. Απανθρακοποίηση: Η σταδιακή εξάλειψη της χρήσης ορυκτών καυσίµων σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας.
5. Καθαρές εκποµπές: Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου από
πηγές µετά την αφαίρεση των απορροφήσεων από καταβόθρες.
6. Πηγή: Κάθε διεργασία, δραστηριότητα ή µηχανισµός που
ελευθερώνει στην ατµόσφαιρα αέριο θερµοκηπίου, αερόλυµα ή
πρόδροµη ουσία αερίου θερµοκηπίου.
7. Καταβόθρες: Κάθε διεργασία, δραστηριότητα ή µηχανισµός
που απορροφά από την ατµόσφαιρα αέριο θερµοκηπίου, αερόλυµα ή πρόδροµη ουσία αερίου θερµοκηπίου.
8. Κλιµατική ουδετερότητα ή µηδενικό ισοζύγιο εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου: Ο ισοσκελισµός των ανθρωπογενών εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από πηγές και των
απορροφήσεών τους από καταβόθρες.
9. Μετριασµός της κλιµατικής αλλαγής: Η ανθρωπογενής παρέµβαση για τη µείωση των εκποµπών ή την αύξηση των απορροφήσεων.
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10. Πράσινες υποδοµές: Στρατηγικά σχεδιασµένο δίκτυο φυσικών και ηµιφυσικών περιοχών µε περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας, το οποίο έχει σχεδιαστεί και τυγχάνει
διαχείρισης για να παρέχει ένα ευρύ φάσµα οικοσυστηµικών
υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 3 του
Κανονισµού (ΕΕ) 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 «για την πρόληψη και
διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών
ξένων ειδών» (L 317) σε αγροτικές και αστικές περιοχές και για
να προστατεύει τη βιοποικιλότητα, τόσο σε αγροτικές, όσο και
σε αστικές περιοχές.
11. Προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή: Η προσαρµογή των
φυσικών και ανθρωπογενών συστηµάτων στα σηµερινά ή στα
αναµενόµενα κλιµατικά φαινόµενα ή στις επιπτώσεις τους, η
οποία µετριάζει τις ζηµιές ή εκµεταλλεύεται τις ευκαιρίες.
12. Προϋπολογισµός άνθρακα: Η µέγιστη συνολική ποσότητα
των εκποµπών που επιτρέπεται να εκλυθεί σε µια συγκεκριµένη
χρονική περίοδο σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο επίτευξης των
στόχων του παρόντος.
13. Τοµεακός προϋπολογισµός άνθρακα: Η µέγιστη ποσότητα
των εκποµπών που επιτρέπεται να εκλυθεί σε µια συγκεκριµένη
χρονική περίοδο από έναν συγκεκριµένο τοµέα της οικονοµίας
στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων του παρόντος.
14. Τρωτότητα: Η τάση ή προδιάθεση ενός συστήµατος ή
τοµέα να επηρεάζεται δυσµενώς από την κλιµατική αλλαγή. Η
τρωτότητα εµπεριέχει εύρος εννοιών και στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένης της ευαισθησίας ή ευπάθειας στις ζηµίες και της έλλειψης ικανότητας αντιµετώπισης και προσαρµογής στην
κλιµατική αλλαγή.
15. Ανθεκτικότητα: Η ικανότητα των αλληλένδετων κοινωνικών,
οικονοµικών και οικολογικών συστηµάτων να αντιµετωπίζουν ένα
επικίνδυνο συµβάν ή τάση ή διαταραχή, µέσω της απόκρισης ή
αναδιοργάνωσής τους µε τρόπους που διατηρούν την κύρια λειτουργία, ταυτότητα και δοµή τους.
16. Ανθρακικό αποτύπωµα: Η συνολική ποσότητα των αερίων
του θερµοκηπίου, εκφρασµένων σε ισοδύναµους τόνους διοξειδίου του άνθρακα, που εκπέµπονται άµεσα ή έµµεσα από ένα ή
περισσότερα άτοµα, µια γεωγραφική περιοχή, έναν φορέα, ή µια
παραγωγική διαδικασία.
17. Κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική Ουδετερότητα:
Κυβερνητική Επιτροπή η οποία συστήνεται βάσει του άρθρου 8
του ν. 4622/2019 (Α’ 133), µε σκοπό τον συντονισµό για θέµατα
µετριασµού των εκποµπών και προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Άρθρο 4
Εθνική Στρατηγική και Περιφερειακά Σχέδια
για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή
1. Για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή εκπονούνται:
α) Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρµογή στην Κλιµατική
Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), σύµφωνα µε το άρθρο 5, και
β) τα Περιφερειακά Σχέδια Προσαρµογής στην Κλιµατική Αλλαγή (ΠεΣΚΠΑ), σύµφωνα µε το άρθρο 6.
2. Τα ΠεΣΠΚΑ εναρµονίζονται µε την ΕΣΠΚΑ, εξειδικεύοντας
τις κατευθύνσεις της, µε σκοπό την επίτευξη των στόχων της σε
περιφερειακό επίπεδο.
Άρθρο 5
Εθνική Στρατηγική για την Προσαρµογή
στην Κλιµατική Αλλαγή
1. Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρµογή στην Κλιµατική
Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) εκπονείται από το Υπουργείο Κλιµατικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας, υποβάλλεται προς παροχή γνώµης
στο Εθνικό Συµβούλιο για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλ-

14038

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λαγή και εγκρίνεται µε Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ΕΣΠΚΑ αποτελεί κείµενο στρατηγικού προσανατολισµού µε στόχο τη χάραξη κατευθυντήριων γραµµών. Πριν από την έγκρισή της
τίθεται υποχρεωτικά σε δηµόσια διαβούλευση στον διαδικτυακό
τόπο «gov.gr» για τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες.
2. Η ΕΣΠΚΑ καλύπτει χρονική περίοδο δέκα (10) τουλάχιστον
ετών. Η ΕΣΠΚΑ αξιολογείται τουλάχιστον ανά πενταετία από το
Υπουργείο Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και αναθεωρείται, εφόσον απαιτείται, έπειτα από γνώµη του Εθνικού
Συµβουλίου για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή, η
οποία παρέχεται εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη
λήψη του σχετικού αιτήµατος.
3. Η ΕΣΠΚΑ περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α) ανάλυση στόχων και κατευθυντήριων αρχών της Στρατηγικής, βάσει των διεθνών συµφωνιών και των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλαίσιο αναφοράς),
β) εκτίµηση των αναµενόµενων κλιµατικών µεταβολών στη
χώρα, βάσει διαφορετικών κλιµατικών σεναρίων, ανάλυση τρωτότητας οικονοµικών τοµέων και κοινωνικών δραστηριοτήτων και
εκτίµηση των επιπτώσεων των κλιµατικών µεταβολών στους διάφορους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας,
καθώς και της βιωσιµότητας του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, κυρίως σε εθνικό επίπεδο µε παράλληλο, κατ’ αρχήν,
προσδιορισµό του οικονοµικού µεγέθους των εν λόγω επιπτώσεων,
γ) προσδιορισµό των τοµέων προτεραιότητας που χρήζουν µέτρων προσαρµογής για την κλιµατική αλλαγή, µε βάση την ανάλυση τρωτότητας της περ. β), διερεύνηση και καταγραφή των
προτεινόµενων µέτρων και δράσεων για διάφορους τοµείς της
οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας και τη βιωσιµότητα
του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος. Οι τοµείς προτεραιότητας περιλαµβάνουν, κατ’ ελάχιστον, την υγεία, τον τουρισµό,
τη γεωργία και κτηνοτροφία, τη δασοπονία, την ενέργεια, την
ασφάλιση, τις υποδοµές και τις µεταφορές, το δοµηµένο περιβάλλον, την προστασία της βιοποικιλότητας, των οικοσυστηµάτων, των υδάτινων πόρων και των παράκτιων ζωνών, καθώς και
την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς,
δ) προκαταρκτική εκτίµηση του κόστους προσαρµογής,
ε) ενσωµάτωση πολιτικών προσαρµογής σε ευρύτερες πολιτικές,
στ) διεθνή διάσταση της πολιτικής προσαρµογής,
ζ) προτάσεις για δράσεις ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και
έρευνας.
Άρθρο 6
Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρµογή
στην Κλιµατική Αλλαγή
1. Κάθε Περιφέρεια καταρτίζει Περιφερειακό Σχέδιο για την
Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ). Το ΠεΣΠΚΑ αποτελεί ολοκληρωµένο σχέδιο που προσδιορίζει και ιεραρχεί τα
απαραίτητα µέτρα και τις δράσεις προσαρµογής σε περιφερειακό επίπεδο.
2. Το ΠεΣΠΚΑ εγκρίνεται µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου εντός δύο (2) µηνών από την έκδοση της αρνητικής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 5 ή την ολοκλήρωση της
διαδικασίας του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.
107017/28.8.2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων
(Β’ 1225), κατόπιν εισήγησης της οικείας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού, µετά από γνώµη της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, του Εθνικού Συµβουλίου για
την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή και του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο γνωµοδοτεί
για τη συµβατότητά του µε τις κατευθύνσεις και τους στόχους
της ΕΣΠΚΑ. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας των δύο (2) µηνών, η έγκριση του ΠεΣΠΚΑ γίνεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Οι γνώµες του πρώτου εδαφίου παρέχονται εντός

αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη λήψη του
αιτήµατος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω
προθεσµίας, η διαδικασία έγκρισης συνεχίζεται ακωλύτως.
3. Το ΠεΣΠΚΑ περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α) ανάλυση στόχων,
β) σύντοµη αναφορά στα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιφέρειας,
γ) εκτίµηση των αναµενόµενων κλιµατικών µεταβολών στην περιφέρεια και ανάλυση της κλιµατικής τρωτότητας επιµέρους τοµέων και γεωγραφικών περιοχών,
δ) εκτίµηση των άµεσων και µακροπρόθεσµων επιπτώσεων
των κλιµατικών αλλαγών σε διάφορους τοµείς του φυσικού και
δοµηµένου περιβάλλοντος και της οικονοµικής και κοινωνικής
δραστηριότητας και καθορισµό των τοµεακών και χωρικών προτεραιοτήτων,
ε) προτεινόµενα µέτρα και δράσεις για τους τοµείς και τις περιοχές προτεραιοτήτων, εκτίµηση του πιθανού κόστους υλοποίησής τους και αναφορά των πιθανών φορέων υλοποίησης,
καθώς και των λοιπών εµπλεκόµενων φορέων,
στ) εξέταση ενσωµάτωσης των προτεινόµενων µέτρων και
δράσεων για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή σε άλλες
υφιστάµενες πολιτικές, όπως πολιτικές διαχείρισης φυσικών καταστροφών,
ζ) εξέταση συµβατότητας και συµπληρωµατικότητας των ΠεΣΠΚΑ µε άλλα περιφερειακά σχέδια,
η) συνέργεια και µεταφορά τεχνογνωσίας µεταξύ ΠεΣΠΚΑ,
ιδίως όµορων περιφερειών,
θ) τρόπο διαβούλευσης, όπως ερωτηµατολόγια, στοιχεία διαβούλευσης και ανταλλαγής πληροφοριών µε κοινωνικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, µε στόχο τη
διερεύνηση της δικής τους εκτίµησης για τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και την εκ µέρους τους λήψη µέτρων προσαρµογής,
ι) αναφορά των ειδικότερων µέτρων ευαισθητοποίησης και
ενηµέρωσης του ενδιαφερόµενου κοινού και των κοινωνικών
εταίρων,
ια) παρακολούθηση της εφαρµογής και υλοποίησης του ΠεΣΠΚΑ,
ιβ) µη τεχνική περίληψη.
4. Τα ΠεΣΠΚΑ δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας.
5. Τα ΠεΣΠΚΑ καλύπτουν χρονική περίοδο επτά (7) τουλάχιστον ετών. Τα ΠεΣΠΚΑ, αξιολογούνται ανά πενταετία τουλάχιστον από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού
της οικείας περιφέρειας και αναθεωρούνται, εφόσον απαιτείται,
µε τη διαδικασία της παρ. 2.
Άρθρο 7
Τοµεακοί προϋπολογισµοί άνθρακα
1. Θεσπίζονται τοµεακοί προϋπολογισµοί άνθρακα πενταετούς
διάρκειας στους ακόλουθους τοµείς: α) παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και θερµότητας, β) µεταφορές, γ) βιοµηχανία, δ) κτίρια, ε) γεωργία και κτηνοτροφία, στ) απόβλητα, ζ) δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγή χρήσεων γης και δασοπονίας, σύµφωνα
µε τον Κανονισµό 2018/841 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 «σχετικά µε τη συµπερίληψη των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και
δασοπονίας στο πλαίσιο των ρυθµίσεων για το κλίµα και την
ενέργεια έως το 2030, καθώς και για την τροποποίηση του Κανονισµού (EE) αριθµ. 525/2013 και της απόφασης (EE) αριθµ.
529/2013/ΕΕ» (L 156). Οι τοµεακοί προϋπολογισµοί άνθρακα συνοδεύονται από εφαρµοστικές ρυθµίσεις που εξειδικεύουν τα
µέτρα, τους άξονες δράσεων και τις κατευθύνσεις του Εθνικού
Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ).
2. Η Διεύθυνση Κλιµατικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατµόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συντάσσει, σε συνεργασία µε την Οµάδα Εργασίας Παρακολούθησης
του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ) του
άρθρου 6 της υπ’ αριθµ. 31/30.9.2019 Πράξης Υπουργικού Συµ-
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βουλίου (Α’ 147), µετά από ανάλυση οικονοµικών και κοινωνικών
συνεπειών, τους τοµεακούς προϋπολογισµούς άνθρακα και τους
διαβιβάζει:
α) Στον Οργανισµό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) του άρθρου 27 του
ν. 4685/2020 (Α’
92), για τη διεξαγωγή δηµόσιας διαβούλευσης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του παρόντος, µε τους φορείς που σχετίζονται µε τους αντίστοιχους τοµεακούς προϋπολογισµούς. Τα
αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης συνοψίζονται σε έκθεση διαβούλευσης που συντάσσεται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, και
β) στην Επιστηµονική Επιτροπή για την Κλιµατική Αλλαγή του
άρθρου 29 για γνωµοδότηση εντός τριάντα (30) ηµερών.
Οι τοµεακοί προϋπολογισµοί, µετά την επεξεργασία των σχολίων της διαβούλευσης και τη γνωµοδότηση της Επιστηµονικής
Επιτροπής για την Κλιµατική Αλλαγή, υποβάλλονται από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς έγκριση στην Κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική Ουδετερότητα. Η εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνοδεύεται
από την έκθεση διαβούλευσης και τη γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Επιτροπής για την Κλιµατική Αλλαγή. Οι τοµεακοί προϋπολογισµοί εγκρίνονται µε Πράξη της Κυβερνητικής Επιτροπής
για την Κλιµατική Ουδετερότητα, µετά από ενηµέρωση της Βουλής από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα
µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στον Κανονισµό της Βουλής.
3. Οι πρώτοι τοµεακοί προϋπολογισµοί άνθρακα για την περίοδο από την 1η.1.2026 έως την 31η.12.2030 καταρτίζονται το
έτος 2024 και στη συνέχεια κάθε πέντε (5) έτη. Οι τοµεακοί προϋπολογισµοί αναθεωρούνται µε τη διαδικασία της παρ. 2.
4. Ως αφετηρία για τον υπολογισµό της ποσότητας των εκποµπών κάθε πενταετούς περιόδου λαµβάνεται ο µέσος όρος των
εκποµπών του τοµέα των τριών (3) τελευταίων ετών που προηγούνται του έτους έναρξης εκπόνησης του εν λόγω προϋπολογισµού.
5. Η ποσότητα των εκποµπών του τελευταίου έτους της κάθε
πενταετούς περιόδου υπολογίζεται σύµφωνα µε τους κλιµατικούς στόχους για τα έτη 2030, 2040 και 2050 του άρθρου 1 και
υπολογίζεται από τη Διεύθυνση Κλιµατικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατµόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία µε την Οµάδα Εργασίας Παρακολούθησης
του ΕΣΕΚ µε βάση τις πλέον πρόσφατες διαθέσιµες προβλέψεις
και την ανάγκη ελαχιστοποίησης του οικονοµικού κόστους.
6. Το άθροισµα του συνόλου των τοµεακών προϋπολογισµών
άνθρακα ισούται µε τον συνολικό προϋπολογισµό άνθρακα της
χώρας για την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
Άρθρο 8
Αναθεώρηση κλιµατικών στόχων
1. O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Κλιµατικής Αλλαγής και Ποιότητας της
Ατµόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
λαµβάνοντας υπόψη τα τελευταία διαθέσιµα επιστηµονικά δεδοµένα και τις ετήσιες εκθέσεις προόδου του άρθρου 27, το αργότερο έως την 31η Δεκεµβρίου 2024 και ακολούθως κάθε πέντε
(5) τουλάχιστον έτη, αξιολογεί την πορεία προς την κλιµατική ουδετερότητα και προτείνει σχετικά µέτρα, την αναθεώρηση των
ενδιάµεσων κλιµατικών στόχων της παρ. 2 του άρθρου 1 ή τη θέσπιση νέων ενδιάµεσων στόχων, προς την Κυβερνητική Επιτροπή
για την Κλιµατική Ουδετερότητα. Τα βασικά αποτελέσµατα της
αξιολόγησης και η πρόταση νέων µέτρων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τίθενται σε δηµόσια διαβούλευση
από τον Οργανισµό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), κατά το άρθρο 26.
2. Η Κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική Ουδετερότητα,
λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την έκθεση διαβούλευσης που
συντάσσεται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, εγκρίνει πρόσθετα µέτρα για
την επίτευξη των ενδιάµεσων κλιµατικών στόχων και του µακροπρόθεσµου στόχου επίτευξης κλιµατικής ουδετερότητας, καθώς
και την αναθεώρηση των ενδιάµεσων κλιµατικών στόχων της
παρ. 2 του άρθρου 1.
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Άρθρο 9
Καθορισµός δράσεων και µέτρων προσαρµογής
και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας
στην κλιµατική αλλαγή
1. α) Ο Οργανισµός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής
Αλλαγής συντάσσει έκθεση µε βάση την ανάλυση των δεδοµένων
του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή του άρθρου 25, την οποία υποβάλλει στο αρµόδιο
όργανο του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
β) Το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας, µε βάση την έκθεση της περ. α’ και τα
αποτελέσµατα των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρµογή
στην Κλιµατική Αλλαγή, συντάσσει εισήγηση για ενδεχόµενες
νέες δράσεις και µέτρα προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
γ) Η Επιστηµονική Επιτροπή για την Κλιµατική Αλλαγή του άρθρου 29 γνωµοδοτεί επί της εισήγησης του αρµόδιου οργάνου
του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
δ) Το Εθνικό Συµβούλιο για την Προσαρµογή στην Κλιµατική
Αλλαγή εξετάζει την εισήγηση του αρµόδιου οργάνου του
Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τη
γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Επιτροπής για την Κλιµατική
Αλλαγή και αποφασίζει, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για νέες δράσεις και µέτρα προσαρµογής και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας
στην κλιµατική αλλαγή.
2. Όλοι οι φορείς της κεντρικής διοίκησης υποχρεούνται στην
ενσωµάτωση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, στον
στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασµό τους, µέσω δράσεων
και µέτρων προσαρµογής και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας
στην κλιµατική αλλαγή, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της περ. δ’
της παρ. 1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
Άρθρο 10
Γενικά µέτρα πολιτικής
1. Για την επίτευξη του στόχου της κλιµατικής ουδετερότητας
του άρθρου 1, στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα
(ΕΣΕΚ) δύνανται να προβλέπονται και να εφαρµόζονται, πέραν
των µέτρων των άρθρων 11 έως 24, µέτρα και πολιτικές για:
α) τη µεγαλύτερη δυνατή εξοικονόµηση ενέργειας και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας,
β) τη µεγαλύτερη δυνατή διείσδυση των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ), βάσει των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνολογιών
και πρακτικών αποφυγής επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον,
τη βιοποικιλότητα και το τοπίο,
γ) τη σταδιακή εξάλειψη όλων των ορυκτών καυσίµων και την
υποκατάστασή τους από ΑΠΕ, µε γνώµονα την ασφάλεια εφοδιασµού, σε συνάρτηση µε την τεχνολογική εξέλιξη. Ειδικότερα,
επιδιώκονται, κατά προτεραιότητα, η εξάλειψη της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιµα και η µείωση
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υγρά ορυκτά καύσιµα, µέσω της διασύνδεσης των µη διασυνδεδεµένων νησιών µε
το ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και της εγκατάστασης συστηµάτων ΑΠΕ, καθώς και συστηµάτων αποθήκευσης
ενέργειας,
δ) τη σταδιακή υποκατάσταση του φυσικού αερίου από ανανεώσιµα αέρια, όπως βιοµεθάνιο και πράσινο υδρογόνο, ιδίως
στις µεταφορές και τη βιοµηχανία,
ε) την προώθηση της ηλεκτροκίνησης,
στ) την προώθηση της βιώσιµης αστικής κινητικότητας και της
χρήσης µέσων µαζικής µεταφοράς,
ζ) τη βελτίωση του ανθρακικού αποτυπώµατος των κτιρίων και
των υποδοµών των αστικών και περιαστικών περιοχών και των οικισµών,
η) τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τη
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διαχείριση των αποβλήτων και την προώθηση της κυκλικής οικονοµίας,
θ) την αύξηση των απορροφήσεων αερίων του θερµοκηπίου
από φυσικά οικοσυστήµατα ή µέσω αποθήκευσής τους σε γεωλογικούς σχηµατισµούς ή µε την επαναχρησιµοποίησή τους,
ι) την προώθηση της συνέργειας των πολιτικών που αφορούν
συνδυαστικά, αφενός στον µετριασµό των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και αφετέρου στη βελτίωση της ποιότητας της
ατµόσφαιρας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
2. Στο ΕΣΕΚ προσδιορίζονται αναλυτικά οι ειδικότεροι στόχοι
µείωσης της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, συµµετοχής των ΑΠΕ στους τοµείς της ηλεκτροπαραγωγής, των µεταφορών και της θέρµανσης και ψύξης,
ανάπτυξης υποδοµών αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και οι
συγκεκριµένες πολιτικές για την επίτευξή τους.
3. Για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή σύµφωνα µε το
άρθρο 1 και την απορρόφηση του κόστους των επιπτώσεών της,
δύνανται να λαµβάνονται και να εφαρµόζονται µέτρα και πολιτικές για:
α) την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τον περιορισµό της
τρωτότητας σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, του φυσικού
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Τα ειδικότερα µέτρα και
οι πολιτικές προσδιορίζονται στην Εθνική Στρατηγική για την
Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή και τα Περιφερειακά Σχέδια
για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή,
β) τη δηµιουργία πράσινων υποδοµών και την αξιοποίηση λύσεων βασισµένων στη φύση,
γ) την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, µε έµφαση στην προστασία και αποκατάσταση οικοσυστηµάτων που συµβάλλουν στην προσαρµογή και
ανθεκτικότητα στην κλιµατική αλλαγή,
δ) τον σχεδιασµό βιώσιµης αστικής ανάπτυξης που λαµβάνει
υπόψη κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές στρατηγικές
για τη βελτίωση της αστικής ανθεκτικότητας,
ε) την προώθηση της βιώσιµης γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας και παραγωγής τροφίµων,
στ) την προστασία ευπαθών οικοσυστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των ακτών και των µικρών νησιών.
Άρθρο 11
Απαγόρευση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από στερεά ορυκτά καύσιµα
1. Απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιµα από την 31η Δεκεµβρίου 2028. Υφιστάµενες
άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά
καύσιµα παύουν να ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αυτή.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αρµοδίου για τα θέµατα δίκαιης αναπτυξιακής µετάβασης Υπουργού, που δύναται να εκδοθεί µέχρι την 31η
Δεκεµβρίου 2025, επισπεύδεται η καταληκτική ηµεροµηνία της
παρ. 1, αφού ληφθούν υπόψη η επάρκεια ισχύος και η ασφάλεια
εφοδιασµού, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου
για την Ενέργεια και το Κλίµα.
Άρθρο 12
Μέτρα προώθησης των οχηµάτων
µηδενικών εκποµπών
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, εντός των διοικητικών ορίων
της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα νέα
Eπιβατηγά Δηµόσιας Χρήσης αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) µε άδεια κυκλοφορίας, καθώς και το ένα τρίτο (1/3) των νέων οχηµάτων που ταξινοµούνται για σκοπούς εκµίσθωσης σε τρίτους είναι οχήµατα
µηδενικών εκποµπών. Εξαιρούνται οι νησιωτικοί Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού των ως άνω περιοχών.
Έως την 31η Δεκεµβρίου 2023, το Αυτοτελές Τµήµα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών, επαναξιολογεί την προβλεπόµενη στο πρώτο εδά-

φιο ηµεροµηνία εφαρµογής των ως άνω µέτρων και τη σκοπιµότητα επέκτασής τους και σε άλλες περιφέρειες ή περιφερειακές
ενότητες της Επικράτειας και εισηγείται την έκδοση της κοινής
απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 33, κατόπιν εκτίµησης των
σχετικών επιπτώσεων.
2. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, που ταξινοµούνται ανά εταιρεία σωρευτικά, είναι αµιγώς ηλεκτρικά
οχήµατα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήµατα εξωτερικής φόρτισης
ρύπων, έως πενήντα (50) γραµµαρίων διοξειδίου του άνθρακα,
ανά χιλιόµετρο (CO2/χλµ). Για τον υπολογισµό του ποσοστού
του πρώτου εδαφίου προσµετρώνται τα νέα αυτοκίνητα που αποκτώνται µε πώληση και χρηµατοδοτική µίσθωση. Το ποσοστό
υπολογίζεται σε ετήσια βάση. Η υποχρέωση υφίσταται για κάθε
εταιρεία που έχει αποκτήσει τουλάχιστον τέσσερα (4) εταιρικά
αυτοκίνητα εντός του οικονοµικού έτους. Αν η εταιρεία δεν έχει
αποκτήσει τουλάχιστον τέσσερα (4) εταιρικά αυτοκίνητα εντός
του οικονοµικού έτους, στον υπολογισµό του πρώτου εδαφίου
προσµετρώνται τα αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν σωρευτικά από
την 1η Ιανουαρίου 2024 και για όλα τα επόµενα έτη. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης της εταιρείας µε την υποχρέωση της
παρούσας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Το πρόστιµο δεν επιβάλλεται αν η εταιρεία
έχει προβεί σε παραγγελία του οχήµατος πριν την 1η Ιανουαρίου
2024 και αυτό δεν έχει παραληφθεί για λόγους που δεν οφείλονται στον αγοραστή και σε κάθε περίπτωση για λόγους ανωτέρας
βίας.
3. Στο Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση του άρθρου 43
του ν. 4710/2020 (Α’ 142) τίθενται στόχοι µε σκοπό τη διασφάλιση της επάρκειας των δηµοσίως προσβάσιµων σηµείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον
παρόντα και τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια
και το Κλίµα για τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης.
4. Από την 1η Ιανουαρίου 2030 ή, εφόσον προβλέπεται διαφορετική ηµεροµηνία, από την ηµεροµηνία αναφοράς που προβλέπεται στο ενωσιακό δίκαιο, νέα επιβατικά και ελαφρά
επαγγελµατικά οχήµατα που ταξινοµούνται είναι µόνο οχήµατα
µηδενικών εκποµπών.
Άρθρο 13
Συλλεγόµενα στατικά δεδοµένα σηµείων
επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 14 του ν. 4710/2020
Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4710/2020 (Α’
142), περί στατικών δεδοµένων για κάθε δηµοσίως προσβάσιµο
σηµείο επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Η/Ο), α) προστίθενται υποπερ. αιδ) και αιε), β) στο δεύτερο εδάφιο τίθεται εξαίρεση και γ) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 2
διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Τα συλλεγόµενα στοιχεία για κάθε δηµοσίως προσβάσιµο
σηµείο επαναφόρτισης Η/Ο κατηγοριοποιούνται σε στατικά, δυναµικά και απολογιστικά/λειτουργικά, ως εξής:
α) Στατικά δεδοµένα:
αα) ο µοναδικός κωδικός ταυτοποίησης σηµείου,
αβ) ο µοναδικός κωδικός ταυτοποίησης σταθµού φόρτισης,
αγ) η τοποθεσία, ήτοι συντεταγµένες, χώρα και πλήρης διεύθυνση,
αδ) ο τύπος εγκαταστάσεων επαναφόρτισης Η/Ο, ήτοι ο κατασκευαστής και το µοντέλο φορτιστή, ο τύπος και ο αριθµός
ρευµατοδοτών, καθώς και η ονοµαστική ισχύς επαναφόρτισης,
αε) η µέθοδος φόρτισης,
αστ) η φωτογραφία σηµείου,
αζ) ο ιδιοκτήτης σηµείου,
αη) το ωράριο λειτουργίας σηµείου και η ώρα ζώνης στην
οποία βρίσκεται,
αθ) τα στοιχεία επικοινωνίας µε διαχειριστή σηµείου
(Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.),
αι) οι µέθοδοι ταυτοποίησης χρηστών Η/Ο,
αια) οι αποδεκτοί τρόποι πληρωµής,
αιβ) η δυνατότητα κράτησης θέσης φόρτισης,
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αιγ) η υποστήριξη περιαγωγής χρηστών συµβολαίου, που είναι
συµβεβληµένοι µε άλλους Π.Υ.Η. ή Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., για να διευκολύνεται η διαλειτουργικότητα των υποδοµών φόρτισης,
αιδ) ο αριθµός παροχής του εκάστοτε διαχειριστή δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία συνδέεται ο σταθµός
φόρτισης, και
αιε) ένδειξη αν πρόκειται για σταθµό φόρτισης Η/Ο ατόµων µε
αναπηρία.
Η διάθεση των στατικών δεδοµένων είναι ελεύθερη, µε την
εξαίρεση των δεδοµένων της περ. αιδ). Στα δεδοµένα της περ.
αιδ) έχουν πρόσβαση η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, το Αυτοτελές Τµήµα Ηλεκτροκίνησης του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι διαχειριστές δικτύων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και η Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).
Η αποστολή των στατικών δεδοµένων στο Μ.Υ.Φ.Α.Η., πραγµατοποιείται τόσο κατά την αρχική εγγραφή όσο και σε περίπτωση τροποποίησής τους.
β) Δυναµικά δεδοµένα:
βα) η διαθεσιµότητα σηµείου (εντός ή εκτός λειτουργίας),
ββ) η τρέχουσα κατάσταση σηµείου επαναφόρτισης (ελεύθερο ή κατειληµµένο, ανά ρευµατοδότη) και
βγ) οι κατά περίπτωση τιµές.
Τα στοιχεία αυτά διατίθενται δηµόσια, τόσο απευθείας σε χρήστες Η/Ο όσο και στους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης, προς ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών που
προσφέρουν στους χρήστες Η/Ο, όπως πλοήγηση σε διαθέσιµο
σηµείο φόρτισης, κράτηση θέσης και σύγκριση τιµών. Τα δυναµικά δεδοµένα συλλέγονται, καταγράφονται και αποστέλλονται
στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. σε πραγµατικό χρόνο.
γ) Απολογιστικά/λειτουργικά δεδοµένα:
γα) το πλήθος εξυπηρετούµενων Η/Ο,
γβ) το πλήθος πράξεων φόρτισης ανά τύπο σηµείου επαναφόρτισης,
γγ) ο µέσος χρόνος φόρτισης οχηµάτων στο σηµείο,
γδ) η µέση κατανάλωση ενέργειας ανά φόρτιση,
γε) η ολική καταναλωθείσα ενέργεια,
γστ) η καταναλωθείσα ενέργεια διακριτά για κατά περίπτωση
φορτίσεις και για φορτίσεις µέσω Π.Υ.Η., ξεχωριστά για τον κάθε
έναν.
Τα απολογιστικά ή λειτουργικά δεδοµένα των σηµείων αποτελούν εµπορικά δεδοµένα των Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., στα οποία έχουν
πρόσβαση µόνο η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών, το Αυτοτελές Τµήµα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Ρ.Α.Ε.. Τα απολογιστικά
ή λειτουργικά δεδοµένα συλλέγονται, καταγράφονται και αποστέλλονται στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. σε ετήσια βάση.»
Άρθρο 14
Εγκατάσταση σηµείων στάθµευσης και επαναφόρτισης
Ηλεκτρικών Οχηµάτων - Τροποποίηση άρθρου 17
του ν. 4710/2020
Η προθεσµία εκπόνησης Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’
142), παρατείνεται και στην ίδια παράγραφο προστίθεται δεύτερο εδάφιο, στην παρ. 4 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, προστίθεται παρ. 9 και το άρθρο 17 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 17
Χωροθέτηση σηµείων στάθµευσης και
επαναφόρτισης Η/Ο από Ο.Τ.Α.
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την
30ή.6.2021, οι δήµοι µητροπολιτικών κέντρων, οι µεγάλοι και µεσαίοι ηπειρωτικοί δήµοι, οι δήµοι πρωτευουσών περιφερειακών
ενοτήτων, καθώς και οι µεγάλοι και µεσαίοι νησιωτικοί δήµοι,
σύµφωνα µε το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010 εκπονούν υποχρεωτικά Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), µε το
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οποίο προγραµµατίζουν τη χωροθέτηση επαρκούς αριθµού κανονικής ή υψηλής ισχύος δηµοσίως προσβάσιµων σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθµευσης Η/Ο εντός των
διοικητικών τους ορίων. Η καταληκτική ηµεροµηνία εκπόνησης
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) δύναται να
παρατείνεται και πέραν της 30ής.6.2021 µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εφόσον συντρέχουν δικαιολογητικοί λόγοι αδυναµίας εµπρόθεσµης εκπόνησης Σ.Φ.Η.Ο.,
όπως επιτακτικοί λόγοι αντιµετώπισης σοβαρού κινδύνου δηµόσιας υγείας που συνίστανται στη µείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Το Σ.Φ.Η.Ο. λαµβάνει υπόψη του, ιδίως, τα πολεοδοµικά και
κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της περιοχής και την υφιστάµενη
ανάπτυξη δηµοσίως προσβάσιµων υποδοµών και µπορεί να ενταχθεί ως µέτρο παρέµβασης σε εκπονούµενα στρατηγικά σχέδια των οικείων O.T.A., όπως στα Σχέδια Βιώσιµης Αστικής
Κινητικότητας ΣΒΑΚ, τις Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις
ΟΧΕ, τα σχέδια για Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη ΒΑΑ, καθώς και σε
ευρύτερες µελέτες και προγράµµατα αστικών αναπλάσεων. Το
Σ.Φ.Η.Ο. περιέχει υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον τα εξής: α) τη χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης και σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο
κατά µήκος των διοικητικών τους ορίων, στους χώρους στάσης
και στάθµευσης του άρθρου 34 του ν. 2696/1999 (Α’ 57), καθώς
και σε ελεγχόµενους από τους δήµους χώρους στάθµευσης και
δηµοτικούς χώρους στάθµευσης, ώστε να προβλέπεται υποχρεωτικά η χωροθέτηση ενός (1) κατ’ ελάχιστον σηµείου επαναφόρτισης Η/Ο ανά χιλίους (1.000) κατοίκους του δήµου, και
ειδικότερα σε:
αα) υφιστάµενους υπαίθριους δηµοτικούς χώρους στάθµευσης,
αβ) υφιστάµενους στεγασµένους δηµοτικούς χώρους στάθµευσης,
αγ) υφιστάµενες παρόδιες θέσεις στάθµευσης, ελεύθερες και
ελεγχόµενης στάθµευσης, ιδίως στα πολεοδοµικά κέντρα των
δήµων και σε περιοχές αυξηµένης επίσκεψης και σε πυκνοδοµηµένες αστικές περιοχές,
αδ) νέους υπαίθριους/στεγασµένους χώρους στάθµευσης ή
παρόδιες θέσεις στάθµευσης που χωροθετούνται µε σκοπό την
εγκατάσταση σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο,
β) τη χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης και σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο σε τερµατικούς σταθµούς και επιλεγµένα σηµεία
των δηµοτικών και αστικών συγκοινωνιών, ώστε να καθίσταται
δυνατή η ανωτέρω εγκατάσταση των σηµείων επαναφόρτισης
Η/Ο υψηλής ισχύος και συγχρόνως να διασφαλίζεται η ελάχιστη
απαιτούµενη αναµονή επαναφόρτισης για την οµαλή λειτουργία
των λεωφορειακών γραµµών προς εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοινού,
γ) τη χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης και σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων,
ώστε οι προβλεπόµενες θέσεις στάθµευσης τουριστικών λεωφορείων να εξοπλίζονται µε σηµεία επαναφόρτισης Η/Ο σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον επί του συνόλου των
υφιστάµενων θέσεων ή ενός (1) κατ’ ελάχιστον σηµείου επαναφόρτισης Η/Ο,
δ) τη χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης και σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση Η/Ο τροφοδοσίας, ώστε οι
προβλεπόµενες θέσεις στάθµευσης οχηµάτων τροφοδοσίας να
εξοπλίζονται µε σηµεία επαναφόρτισης Η/Ο για το δέκα τοις
εκατό (10%) τουλάχιστον του συνόλου των υφιστάµενων θέσεων
ή ενός (1) κατ’ ελάχιστον σηµείου επαναφόρτισης Η/Ο.
Στις ανωτέρω θέσεις επιτρέπεται και η στάθµευση και η επαναφόρτιση Η/Ο που δεν εξυπηρετούν ανάγκες τροφοδοσίας
µετά από τη λήξη του ωραρίου τροφοδοσίας και έως την επόµενη έναρξη. Σε εµπορικές περιοχές και ιστορικά κέντρα πόλεων,
χωροθετούνται παρόδιες θέσεις στάθµευσης επαναφόρτισης για
ηλεκτρικά ποδήλατα και µοτοποδήλατα τροφοδοσίας, τα οποία
επιτρέπεται να κινούνται πέραν των ωραρίων τροφοδοσίας που
ισχύουν για τα υπόλοιπα οχήµατα,
ε) τη χωροθέτηση σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάµενα
και νόµιµα καθορισµένα σηµεία στάσης ή στάθµευσης (πιάτσες)
Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 18.
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Στα σηµεία επαναφόρτισης Η/Ο που ορίζονται µε την παρούσα
απαγορεύεται να φορτίζονται Η/Ο, εκτός από Ε.Δ.Χ.ΤΑΞΙ,
στ) τη χωροθέτηση σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο σε χώρους
στάθµευσης οχηµάτων ΑµεΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 19.
2. Οι δήµοι που δεν ανήκουν στις κατηγορίες της παρ. 1 υποχρεούνται να εκπονήσουν Σ.Φ.Η.Ο. για τις δηµοσίως προσβάσιµες υποδοµές φόρτισης εντός των διοικητικών τους ορίων,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1, έως την 30ή.6.2022. Η
προθεσµία αυτή δύναται να παρατείνεται µε την απόφαση της
παρ.1.
3. Για τις περιοχές ευθύνης των δηµόσιων αστικών συγκοινωνιών και του συγκοινωνιακού έργου που παρέχεται από τους
Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και αποκλειστικά για τις περ. β’
και ε’ της παρ. 1, οι ανωτέρω Οργανισµοί υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός του οριζόµενου χρονικού πλαισίου, δεσµευτική
πρόταση για τους χώρους αρµοδιότητας αυτών στον κατά περίπτωση δήµο, ώστε να συµπεριληφθεί στο υπό εκπόνηση
Σ.Φ.Η.Ο..
4. Για τις δηµοσίως προσβάσιµες υποδοµές που δεν εµπίπτουν σε Σ.Φ.Η.Ο. ή έως την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. για τις δηµοσίως προσβάσιµες υποδοµές που εµπίπτουν σε αυτό, η
εγκατάσταση των σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο διενεργείται,
σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται
στην περ. β’ της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α’ 82).
Τα σηµεία επαναφόρτισης Η/Ο που έχουν ήδη εγκατασταθεί ή
εγκαθίστανται έως την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. της παρ. 1, λαµβάνονται υπόψη και συµπεριλαµβάνονται σε αυτό. Ειδικά η εγκατάσταση των σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο σε θέσεις
στάθµευσης επί του οδοστρώµατος, προαύλιους χώρους ναών
και πιάτσες ταξί δύναται να πραγµατοποιείται µε απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του αρµόδιου Ο.Τ.Α. α’ βαθµού.
5. Το Αυτοτελές Τµήµα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του άρθρου 40 παρακολουθεί την
εφαρµογή των Σ.Φ.Η.Ο..
6. Τα Σ.Φ.Η.Ο. επικαιροποιούνται από τους δήµους ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα και ανά πέντε (5) κατ’ ελάχιστον έτη, µε
στόχο την επανεξέταση των συνθηκών ανάπτυξης και εφαρµογής της χωροθέτησης σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο.
7. Τα Σ.Φ.Η.Ο. δύναται να χρηµατοδοτούνται από τους πόρους
του Πράσινου Ταµείου, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 3889/2010
(Α’ 182).
8. Οι θέσεις στάθµευσης Η/Ο και επαναφόρτισης Η/Ο, όπως
υπολογίζονται στα Σ.Φ.Η.Ο. που εκπονούνται από τους Ο.Τ.Α.,
αυξάνουν αντιστοίχως τις ελάχιστες απαιτούµενες θέσεις στάθµευσης, κατά την εκπόνηση οποιωνδήποτε σχετικών µελετών
από τους Ο.Τ.Α..
9. Δεν απαιτείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου επ’
ονόµατι των παραχωρησιούχων της παρ. 2 του άρθρου 16 για
την εγκατάσταση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των δηµοσίως προσβάσιµων υποδοµών επαναφόρτισης Η/Ο που χωροθετούνται από εγκεκριµένα Σ.Φ.Η.Ο.. Πριν την έναρξη των
εργασιών εγκατάστασης, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να
αιτηθεί και να λάβει άδεια τοµής ή εκσκαφής για τη διασύνδεση
του δηµοσίως προσβάσιµου σηµείου επαναφόρτισης Η/Ο µε το
δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο
47 του ν. 2696/1999 (Α’ 57). Προς τον σκοπό αυτόν, οι αρµόδιες
Τεχνικές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. υποχρεούνται στην έκδοση της
ως άνω άδειας εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός
από το αίτηµα.»
Άρθρο 15
Εξαίρεση διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών
για τις κατηγορίες οχηµάτων «Μ3», «Ν2» και «Ν3» Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 39 του ν. 4710/2020
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4710/2020 (Α’ 142),
περί διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων προµήθειας
οχηµάτων, προστίθεται εδάφιο, και η παρ. 2 του άρθρου 39 τροποποιείται ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«2. Για την εφαρµογή του παρόντος, στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων κατά την έννοια του
ν. 4412/2016
(Α’ 147) για την προµήθεια οχηµάτων υποχρεωτικά συνεκτιµάται
κατά την αξιολόγηση των προσφορών η ύπαρξη ελάχιστης ποσόστωσης επί του συνόλου του προσφερόµενου στόλου των
υποψηφίων ύψους πέντε τοις εκατό (5%) για αµιγώς ηλεκτρικά
οχήµατα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήµατα εξωτερικής φόρτισης µε
εκποµπές ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλµ. Αντίστοιχα, στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων κατά την έννοια του ν.
4412/2016 για την προµήθεια υπηρεσιών, η παροχή των οποίων
απαιτεί τη χρήση στόλου οχηµάτων, δύναται να τεθεί ως κριτήριο
ποιοτικής επιλογής η υποχρέωση ελάχιστης ποσόστωσης επί του
συνόλου του στόλου των υποψηφίων ύψους πέντε τοις εκατό
(5%) για αµιγώς ηλεκτρικά οχήµατα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήµατα εξωτερικής φόρτισης µε εκποµπές ρύπων έως 50 γρ.
CO2/χλµ. και σε κάθε περίπτωση τίθεται η υποχρέωση ύπαρξης
ενός (1) κατ’ ελάχιστον αµιγούς Η/Ο στον στόλο των υποψηφίων.
Οι αναθέτοντες φορείς και οι αναθέτουσες αρχές, κατά την
έννοια των διατάξεων του ν. 4412/2016, οφείλουν να αιτούνται
από τους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στις σχετικές
διαδικασίες ανάθεσης σύµβασης να προσκοµίζουν κατάλληλα
αποδεικτικά έγγραφα, µε τα οποία βεβαιώνεται η ελάχιστη ποσόστωση Η/Ο στο σύνολο των οχηµάτων του στόλου τους.
Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρµόζονται στις διαδικασίες
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών, οι
οποίες έχουν εκτιµώµενη αξία κάτω των ορίων της παρ. 1 του
άρθρου 118 και της παρ. 1 του άρθρου 328 του ν. 4412/2016.
Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται στις διαδικασίες
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών, η
έναρξη των οποίων λαµβάνει χώρα, σύµφωνα µε τα άρθρα 61 και
290 του ν. 4412/2016, µετά από την 2α.8.2021.
Ειδικά για τις κατηγορίες οχηµάτων «Μ3», «Ν2» και «Ν3», η παρούσα εφαρµόζεται στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών, οι οποίες εκκινούν µετά την
1η Ιανουαρίου 2024.»
Άρθρο 16
Δηµοτικά Σχέδια Μείωσης Εκποµπών
1. Έως την 31η Μαρτίου 2023, κάθε Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού καταρτίζει Δηµοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκποµπών (ΔηΣΜΕ). Το ΔηΣΜΕ υπολογίζει το ανθρακικό
αποτύπωµα σύµφωνα µε την περ. α’ της παρ. 2, διερευνά, προσδιορίζει και ιεραρχεί τεκµηριωµένα τα απαραίτητα µέτρα και τις
δράσεις για τη µείωση των εκποµπών του οικείου Ο.Τ.Α., είναι
συµβατό µε τους στόχους και τις πολιτικές του Εθνικού Σχεδίου
για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ), και αναθεωρείται ανά πενταετία τουλάχιστον. Ειδικότερα, περιλαµβάνει απογραφή και
στόχους µείωσης εκποµπών για τα κτίρια, τον εξοπλισµό και τις
υποδοµές που καταναλώνουν ενέργεια, που χρησιµοποιούνται
από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα που
εποπτεύονται από αυτούς, ενώ δύναται να συµπεριλαµβάνει και
απορροφήσεις.
2. Το ΔηΣΜΕ:
α) Περιλαµβάνει αναλυτική απογραφή, µε έτος βάσης το 2019,
των ενεργειακών καταναλώσεων και των εκποµπών για τα κτίρια,
τις κοινωφελείς εγκαταστάσεις, ιδίως για θέµατα αθλητισµού,
πολιτισµού, φωτισµού δηµοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων,
καθώς και τις δηµοτικές εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης,
άρδευσης και τα δηµοτικά οχήµατα.
β) Λαµβάνει υπόψη του το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων της παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015 (Α’ 143).
γ) Θέτει στόχο µείωσης καθαρών εκποµπών κατ’ ελάχιστον
δέκα τοις εκατό (10%) για το έτος 2025 και τριάντα τοις εκατό
(30%) για το έτος 2030, σε σύγκριση µε το έτος βάσης 2019. Για
τον υπολογισµό του στόχου λαµβάνονται υπόψη και οι απορροφήσεις.
3. Το ΔηΣΜΕ εκπονείται από τον οικείο Δήµο και εγκρίνεται µε
απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής του άρθρου 73 του ν.
3852/2010 (Α’ 87) του οικείου δήµου, η οποία εκδίδεται έπειτα
από γνώµη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της
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Οικείας Περιφέρειας, η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής
προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης του
αιτήµατος. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσµίας
αυτής, η έγκριση προχωρά και χωρίς την ανωτέρω γνώµη.
4. Η πρόοδος εφαρµογής του ΔηΣΜΕ παρακολουθείται ετησίως µε τεχνική έκθεση προόδου, την οποία συντάσσει έως την
31η Μαρτίου του επόµενου έτους, ο ενεργειακός υπεύθυνος της
υπό στοιχεία Δ6/Β/14826/17.6.2008 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, και Ανάπτυξης (B’ 1122). Η τεχνική έκθεση προόδου µπορεί να ανατίθεται
µέσω δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών του
ν.
4412/2016 (Α’ 147) και σε οικονοµικό φορέα (εξωτερικό σύµβουλο) µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Ο.Τ.Α. α’ βαθµού. Σε περίπτωση απόκλισης από τους ελάχιστους
θεσπισµένους στόχους, λαµβάνονται συµπληρωµατικά µέτρα.
5. Τα ΔηΣΜΕ και οι τεχνικές εκθέσεις προόδου αναρτώνται σε
δηµόσια προσβάσιµη ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που υλοποιεί
και λειτουργεί ο Οργανισµός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής.
6. Ο υπολογισµός του ανθρακικού αποτυπώµατος γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο «2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories», όπως έχει τροποποιηθεί, και
περιλαµβάνει τις άµεσες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου και
τις έµµεσες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από την κατανάλωση ενέργειας, όπως ορίζονται στο πρότυπο «GHG Protocol WORLD RESOURCES INSTITUTE» ή εναλλακτικά, σύµφωνα µε
το πρότυπο «ISO 14064-1:2018», κατηγορίας 1 και 2. Ως συντελεστές µετατροπής της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε ισοδύναµους τόνους εκλυόµενου CO2 χρησιµοποιούνται οι
συντελεστές που αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη εθνική
απογραφή εκποµπών. Η επαλήθευση του ανθρακικού αποτυπώµατος ανατίθεται από τον Ο.Τ.Α. α’ βαθµού σε επαληθευτή, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο είναι επίσηµα αναγνωρισµένο,
σύµφωνα µε την υπό στοιχεία Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/ 31.5.2016
κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού (Β’ 1897, διόρθωση σφάλµατος Β’
2387), ώστε να διαπιστωθεί ότι πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις
επάρκειας που προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 600/2012 της
Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2012, «για την επαλήθευση των εκθέσεων που αφορούν τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου και τα
τονοχιλιόµετρα και για τη διαπίστευση των ελεγκτών σύµφωνα
µε την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου» (L 181).
7. Η εκπόνηση του ΔηΣΜΕ και οι επικαιροποιήσεις του, από 1η
Ιανουαρίου 2024 αποτελούν προϋπόθεση για την αξιολόγηση
προτάσεων των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού για την υλοποίηση προγραµµάτων µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων στον τοµέα της εξοικονόµησης ενέργειας και της κλιµατικής αλλαγής.
Άρθρο 17
Μέτρα για τη µείωση των εκποµπών από τα κτίρια
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2025 απαγορεύεται η πώληση και
εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρµανσης. Σε όποιον
πωλεί ή εγκαθιστά καυστήρες πετρελαίου θέρµανσης κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου επιβάλλονται πρόστιµο και σφράγιση του καυστήρα. Το ύψος του προστίµου ορίζεται σε ποσό
τριπλάσιο της τιµής πώλησης του καυστήρα. Τυχόν κυρώσεις
που προβλέπονται από άλλους νόµους δεν θίγονται από την
εφαρµογή της παρούσας.
2. Από την 1η Ιανουαρίου 2030, επιτρέπεται αποκλειστικά η
πώληση πετρελαίου θέρµανσης, το οποίο είναι αναµεµειγµένο
σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) κατ’ όγκο µε
ανανεώσιµα υγρά καύσιµα. Σε όποιον πωλεί πετρέλαιο θέρµανσης κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου επιβάλλεται πρόστιµο.
Το ύψος του προστίµου ορίζεται σε ποσό τριπλάσιο της αξίας
του πωληθέντος καυσίµου στον τελικό καταναλωτή. Τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από άλλους νόµους και ιδίως τον ν.
3054/2002 (Α’ 230), δεν θίγονται από την εφαρµογή της παρούσας. Έως την 31η Δεκεµβρίου 2025, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επαναξιολογεί την προβλεπόµενη στο πρώτο
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εδάφιο ηµεροµηνία εφαρµογής του ως άνω µέτρου και εισηγείται στην Κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική Ουδετερότητα
την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 33. Σε περίπτωση έκδοσης της απόφασης αυτής, η απαγόρευση εφαρµόζεται τρία (3) τουλάχιστον έτη µετά τη δηµοσίευσή της.
3. Για αιτήσεις έκδοσης οικοδοµικών αδειών ανέγερσης νέων
κτιρίων ή προσθηκών σε υφιστάµενα κτίρια που υποβάλλονται
από την 1η Ιανουαρίου 2023, τα ειδικά κτίρια της παρ. 21 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), εξαιρουµένων των τουριστικών
καταλυµάτων και των ναών, µε κάλυψη µεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) τ.µ., υποχρεούνται να τοποθετούν συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή θερµικά
ηλιακά συστήµατα σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις
εκατό (30%) τουλάχιστον της κάλυψης. Κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση του οικείου Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής του άρθρου 7 του
ν. 4495/2017 (Α’ 167) ή, ειδικώς για κτίρια µε συνολική προσµετρώµενη στον συντελεστή δόµησης επιφάνεια άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) τ.µ., µε απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου
Αρχιτεκτονικής του άρθρου 13 του ως άνω νόµου δύνανται να
εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση µεµονωµένα κτίρια,
εφόσον τεκµηριώνεται η σχετική αναγκαιότητα για µορφολογικούς ή αισθητικούς λόγους.
4. Από την 1η Ιανουαρίου 2023, στο Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων της παρ. 12 του άρθρου 7 του
ν. 4342/2015
(Α’ 143), συµπεριλαµβάνεται ο υπολογισµός του ανθρακικού
αποτυπώµατος των κτιρίων, σύµφωνα µε το πρότυπο «ISO
14064-1:2018», κατηγορίας 1 και 2 ή µε άλλη αντίστοιχη µέθοδο.
5. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 37 του ν. 4608/2019 (Α’ 66),
δικαιούχοι του προγράµµατος χρηµατοδότησης για την ενεργειακή αναβάθµιση δηµοσίων κτιρίων είναι ο δηµόσιος τοµέας της
περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως
εξειδικεύεται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.
4608/2019. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του
άρθρου 37 του ν. 4608/2019, αίτηµα για την ένταξη στο πρόγραµµα δύναται να υποβάλει τόσο ο φορέας στον οποίο ανήκει
το κτίριο, όσο και ο φορέας που έχει νοµίµως τη χρήση του κτιρίου.
6. Στoν Κανονισµό Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.
4843/2021 (Α’ 193) καθορίζονται επιπρόσθετα και η δυνατότητα
µεταφοράς ελλειµµάτων των υπόχρεων από την περίοδο 2014 2020 στην περίοδο 2021 - 2030, καθώς και ο τρόπος εκπλήρωσης
της δυνατότητας αυτής.
7. Επεκτείνονται οι χρηµατοδοτούµενες δράσεις από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 28
του ν. 4304/2014 (Α’ 234) και στην αντικατάσταση συστηµάτων
θέρµανσης που λειτουργούν µε στερεά καύσιµα ή συνδέονται µε
σύστηµα τηλεθέρµανσης από συστήµατα θέρµανσης φυσικού
αερίου, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ως άνω νόµου.
Άρθρο 18
Ενδυνάµωση της διάστασης της κλιµατικής αλλαγής
στην περιβαλλοντική αδειοδότηση - Τροποποίηση
Παραρτήµατος ΙΙ του ν. 4014/2011
1. Η υποπερ. στ) της περ. 5 της παρ. Β’ του Παραρτήµατος ΙΙ
του ν. 4014/2011 (Α’ 209), περί των περιεχοµένου των φακέλων
των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), αντικαθίσταται από τις περ. στ1) και στ2) και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως
εξής:
«5. Περιγραφή των πιθανών σηµαντικών επιπτώσεων που το
έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον, µεταξύ άλλων,
από:
α) την κατασκευή και την ύπαρξη του έργου, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των εργασιών κατεδάφισης·
β) τη χρήση φυσικών πόρων, ιδίως της γης, του εδάφους, των
υδάτων και της βιοποικιλότητας, ανάλογα µε τη βιώσιµη διαθεσιµότητα αυτών των πόρων·
γ) την εκποµπή ρύπων, θορύβου, δονήσεων, φωτός, θερµότητας, ακτινοβολίας, την πρόκληση οχλήσεων και τη διάθεση και
ανάκτηση αποβλήτων·
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δ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική
κληρονοµιά ή το περιβάλλον (για παράδειγµα λόγω ατυχηµάτων
ή καταστροφών)·
ε) τη σώρευση επιπτώσεων µε άλλα υφιστάµενα και/ή εγκεκριµένα έργα, λαµβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε περιβαλλοντικής
φύσεως προβλήµατα που αφορούν τις περιοχές µε ιδιαίτερη περιβαλλοντική σηµασία που ενδέχεται να επηρεαστούν ή τη χρήση
φυσικών πόρων·
στ1) τις επιπτώσεις του έργου στο κλίµα, όπως η φύση και το
µέγεθος των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Ειδικότερα οι
ΜΠΕ περιλαµβάνουν ποσοτική εκτίµηση των άµεσων και έµµεσων εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου που προέρχονται
από την κατασκευή και λειτουργία σε σχέση µε την υφιστάµενη
κατάσταση και µετά το πέρας λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και ποσοτική εκτίµηση της συµµετοχής
στους στόχους που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ). Για τον υπολογισµό τους λαµβάνονται
υπόψη, κατ’ αναλογία η παρ. 2 του άρθρου 21 της υπ. αριθµ.
181478/965/26.9.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών
και Μεταφορών και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (Β’ 3763), και η πλέον πρόσφατη εθνική απογραφή
εκποµπών·
στ2) την ευπάθεια του έργου στην κλιµατική αλλαγή. Ειδικότερα οι ΜΠΕ περιλαµβάνουν στοιχεία για τους κινδύνους, την
εκτίµηση κινδύνων, την ανάλυση επιπτώσεων και λήψη µέτρων
για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις υφιστάµενες και µελλοντικές κλιµατικές συνθήκες·».
2. Στην παρ. Β’ του Παραρτήµατος ΙΙ του ν. 4014/2011 προστίθεται παρ. 8α ως εξής:
«8α. Έλεγχος της συµβατότητας του έργου ή της δραστηριότητας, ως προς την επίτευξη των εθνικών στόχων µείωσης των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και του ΕΣΕΚ, την αποτύπωση του τρόπου συµβολής στην κλιµατική ουδετερότητα το
2050, την καταγραφή των ανωτέρω στο πρόγραµµα παρακολούθησης της παρ. 7 και τη λήψη κατάλληλων µέτρων για τον µετριασµό των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου µε ποσοτική
τους ανάλυση, όπου αυτό είναι εφικτό.»
3. Στην παρ. β’ του Παραρτήµατος ΙΙ του ν. 4014/2011 τροποποιείται η παρ. 9 ως προς τις πληροφορίες της ΜΠΕ που πρέπει
να περιλαµβάνει η µη τεχνική περίληψη, και η παρ. 9 διαµορφώνεται ως εξής:
«9. Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών της ΜΠΕ βάσει των
παρ. 1 έως 8α.»
Άρθρο 19
Μείωση εκποµπών από εγκαταστάσεις
1. Τα έργα και οι δραστηριότητες κατηγορίας Α’ του άρθρου
1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), που κατατάσσονται στις ακόλουθες
οµάδες και δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ευρωπαϊκού
Συστήµατος Εµπορίας Δικαιωµάτων Εκποµπών (ΣΕΔΕ), σύµφωνα µε το άρθρο 2 της υπ’ αριθµ. 181478/965/26.9.2017 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3763),
υποχρεούνται σε µείωση εκποµπών κατά τριάντα τοις εκατό
(30%) τουλάχιστον, έως το 2030 σε σχέση µε το έτος 2019, µε
αναγωγή στην κατάλληλη µονάδα προϊόντος και έργου, ανάλογα
µε το είδος της δραστηριότητας:
α) 4η Οµάδα της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/ 27.7.2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2471) συστήµατα περιβαλλοντικών υποδοµών,
β) 6η Οµάδα της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ. αριθµ.
37674/27.7.2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β’ 2471) - τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής,
γ) 7η Οµάδα της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ. αριθµ.
37674/27.7.2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β’ 2471) - πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,

δ) 8η Οµάδα της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ. αριθµ.
37674/27.7.2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β’ 2471) - υδατοκαλλιέργειες,
ε) 9η Οµάδα της υπό στοιχεία 92108/1045/Φ.15/ 4.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Β’ 3833) - βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις.
2. Έως την 1η Ιανουαρίου 2026, για το σύνολο των υφιστάµενων έργων και δραστηριοτήτων της παρ. 1 υποβάλλεται έκθεση
στην αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή, προκειµένου να αποτυπωθεί ο τρόπος συµµόρφωσης µε τον στόχο
µείωσης των εκποµπών. Η έκθεση υπέχει θέση φακέλου τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)
της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4014/2011 (Α’ 209). Η µείωση
των εκποµπών συνιστά µη ουσιώδη τροποποίηση της υποπερ.
αα’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 4014/2011 και
για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ εφαρµόζεται η προβλεπόµενη
στην ανωτέρω υποπερίπτωση διαδικασία.
3. Για την επίτευξη του στόχου της παρ. 1 ο φορέας του έργου
ή της δραστηριότητας µπορεί να προβαίνει σε αντιστάθµιση εκποµπών µε την αγορά πράσινων πιστοποιητικών µέσω της εφαρµογής του Συστήµατος Εγγυήσεων Προέλευσης και του
Μηχανισµού Διασφάλισής του, σύµφωνα µε την υπό στοιχεία
Δ6/Φ1/οικ.8786/ 6.5.2010 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β’ 646) ή µέσω εθνικής
εθελοντικής αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών, ιδίως µέσω φυτεύσεων, συµπεριλαµβανοµένων δασώσεων, µέσω αναδασώσεων,
σύµφωνα µε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΔΕΥ/81777/2996/3.9.2021
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’
4080), ή µε άλλο εναλλακτικό τρόπο ισοδυνάµου αποτελέσµατος, σύµφωνα µε την απόφαση της παρ. 11 του άρθρου 33.
4. Σε περίπτωση που ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας διαθέτει περισσότερες από µια, οµοειδείς µεταξύ τους εγκαταστάσεις, για την επίτευξη του στόχου της παρ. 1 δύναται να
υπολογίζεται το άθροισµα των εκποµπών των οµοειδών εγκαταστάσεων αυτών. Στο άθροισµα αυτό δύναται να συµπεριλαµβάνονται και οι εκποµπές τυχόν σταθερών εγκαταστάσεων του
φορέα που υπάγονται στο ΣΕΔΕ.
5. Από το 2026, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας
της παρ. 1 υποβάλλει στην αδειοδοτούσα περιβαλλοντική αρχή
έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά µε τις εκποµπές του προηγούµενου έτους. Για τις εγκαταστάσεις που
υπάγονται στο ΣΕΔΕ, η έκθεση που εκδίδεται σύµφωνα µε το
άρθρο 21 της κοινής απόφασης της παρ. 1, ακολουθεί τα προβλεπόµενα στον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2018/2066 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεµβρίου 2018, «για την παρακολούθηση και
την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και για την τροποποίηση του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 601/2012 της Επιτροπής» (L 334). Η αδειοδοτούσα περιβαλλοντική αρχή µπορεί να εκδίδει προειδοποίηση και να απευθύνει συστάσεις προς τον φορέα του έργου ή
της δραστηριότητας, αν από τις εκθέσεις διαπιστώνεται ότι είναι
πιθανή η µη επίτευξη του στόχου.
6. Η πραγµατοποίηση των ελέγχων των εγκαταστάσεων της
παρ. 1 ανατίθεται από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, σε επαληθευτή, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο είναι
επίσηµα αναγνωρισµένο, σύµφωνα µε την υπό στοιχεία
Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/31.5.2016 κοινή απόφαση των Υπουργού
και Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (Β’ 1897,
διόρθωση σφάλµατος Β’ 2387), ότι πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις επάρκειας που προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 600/2012
της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2012, «για την επαλήθευση των
εκθέσεων που αφορούν τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου και
τα τονοχιλιόµετρα και για τη διαπίστευση των ελεγκτών σύµφωνα
µε την Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συµβουλίου» (L 181).
7. Οι ετήσιες εκθέσεις απογραφής που υποβάλλουν οι φορείς
εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων που υπάγονται στο ΣΕΔΕ,
σύµφωνα µε το άρθρο 21 της υπ’ αριθµ. 181478/965/26.9.2017
κοινής απόφασης, ελέγχονται και επαληθεύονται κατά τα προ-
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βλεπόµενα στον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2018/2067 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεµβρίου 2018, «σχετικά µε την επαλήθευση
των δεδοµένων και τη διαπίστευση των ελεγκτών, σύµφωνα µε
την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου», σύµφωνα µε το άρθρο 22 της υπ’ αριθµ.
181478/965/26.9.2017 κοινής απόφασης.
8. Σε περίπτωση µη έγκαιρης υποβολής της έκθεσης:
α. Για τις εγκαταστάσεις που υπάγονται στο ΣΕΔΕ, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 31 της υπ’ αριθµ.
181478/965/26.9.2017 κοινής απόφασης.
β. Για τα λοιπά έργα και δραστηριότητες, επιβάλλεται πρόστιµο εκατό (100) ευρώ για κάθε µέρα καθυστέρησης. Το πρόστιµο δεν υπερβαίνει το µηδέν κόµµα ένα τοις εκατό (0,1%), επί
των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του φορέα του έργου ή της
δραστηριότητας.
9. Σε περίπτωση µη επίτευξης του στόχου µείωσης των εκποµπών που προβλέπεται στην ΑΕΠΟ, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο µε κύριο κριτήριο την απόκλιση από τον στόχο, το οποίο
δεν υπερβαίνει το µισό τοις εκατό (0,5%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή
της δραστηριότητας, µε βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.
Άρθρο 20
Μέτρα για τη µείωση των εκποµπών από επιχειρήσεις
1. Τα νοµικά πρόσωπα της παρ. 2 υποβάλλουν, έως και την 31η
Οκτωβρίου 2023, σε δηµόσια προσβάσιµη ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που υλοποιεί και λειτουργεί ο Οργανισµός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, έκθεση σχετικά µε το
ανθρακικό τους αποτύπωµα για το έτος αναφοράς 2022. Στην
έκθεση συµπεριλαµβάνονται εθελοντικοί στόχοι και δράσεις µείωσης ή αντιστάθµισης των εκποµπών. Η έκθεση επικαιροποιείται
και επαληθεύεται µε τη διαδικασία της παρ. 4 ετησίως.
2. Το παρόν εφαρµόζεται στα κάτωθι νοµικά πρόσωπα:
α) τις ανώνυµες εταιρείες µε µετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά στην Ελλάδα,
β) τα πιστωτικά ιδρύµατα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
4261/2014 (Α’ 107),
γ) τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016 (Α’ 13),
δ) τις επιχειρήσεις επενδύσεων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α’ 14),
ε) τις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,
στ) τις εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης,
ζ) τις εταιρείες ταχυµεταφορών,
η) τις επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου,
θ) τις αλυσίδες καταστηµάτων λιανεµπορίου, οι οποίες απασχολούν πάνω από πεντακόσιους (500) εργαζόµενους,
ι) τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής, της περ.
δ’ του άρθρου 1 του ν. 4302/2014 (Α’ 225), και
ια) τις αστικές εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου.
Εξαιρούνται του πεδίου εφαρµογής της παρούσας οι µικρές
και πολύ µικρές επιχειρήσεις, του άρθρου 2 του Παραρτήµατος
της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003
«σχετικά ε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων» (L 124).
3. Οι εκποµπές υπολογίζονται σύµφωνα µε το πρότυπο «2006
IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories», όπως
έχει τροποποιηθεί, και περιλαµβάνει τις άµεσες εκποµπές αερίων
του θερµοκηπίου και τις έµµεσες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από την κατανάλωση ενέργειας, όπως ορίζονται στο πρότυπο «GHG Protocol - WORLD RESOURCES INSTITUTE» ή
εναλλακτικά, σύµφωνα µε το πρότυπο «ISO 14064 - 1:2018», κατηγορίας 1 και 2. Ως συντελεστές µετατροπής της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε ισοδύναµους τόνους εκλυόµενου
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) χρησιµοποιούνται οι συντελεστές
που αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη εθνική απογραφή εκποµπών.
4. Η πραγµατοποίηση των αυτοελέγχων όλων των νοµικών προ-
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σώπων της παρ. 2 ανατίθεται από το νοµικό πρόσωπο σε επαληθευτή, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο είναι επίσηµα αναγνωρισµένο, σύµφωνα µε την υπό στοιχεία Φ.01.2/56790/
ΔΠΠ1828/31.5.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (Β’ 1897, διόρθωση σφάλµατος Β’ 2387), ότι πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις
επάρκειας που προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 600/2012 της
Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2012, «για την επαλήθευση των εκθέσεων που αφορούν τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου και τα τονοχιλιόµετρα και για τη διαπίστευση των ελεγκτών σύµφωνα µε
την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου» (L 181).
5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16, έως την 1η Ιανουαρίου
2025, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνωµοδότησης της Επιστηµονικής Επιτροπής για την Κλιµατική Αλλαγή, εξετάζει τη δυνατότητα θέσπισης στόχων µείωσης των
εκποµπών ανά κλάδο δραστηριότητας σε αντιστοιχία µε τους
εθνικούς στόχους, αφού λάβει υπόψη τους σχετικούς τοµεακούς
προϋπολογισµούς του άρθρου 7 και τις προβλέψεις του Εθνικού
Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα.
6. Σε περίπτωση µη έγκαιρης υποβολής της έκθεσης της παρ.
1, επιβάλλεται πρόστιµο πενήντα (50) ευρώ για κάθε µέρα καθυστέρησης. Το πρόστιµο δεν υπερβαίνει το µηδέν κόµµα ένα τοις
χιλίοις (0,01%) επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας µε
βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.
Άρθρο 21
Μετασχηµατισµός αναπτυξιακού υποδείγµατος
των νησιών και µετάβασή τους
στην κλιµατική ουδετερότητα
1. Θεσπίζεται Αναπτυξιακό Στρατηγικό Πλαίσιο για τα ελληνικά
νησιά «GR-eco islands» (εφεξής Στρατηγικό Πλαίσιο Πρωτοβουλίας «GR-eco islands»), λαµβάνοντας υπόψιν την Εθνική Στρατηγική του άρθρου 4 του
ν. 4832/2021 (Α’ 172), µε σκοπό:
α) την ολοκληρωµένη µετάβαση των ελληνικών νησιών προς
την κλιµατική ουδετερότητα,
β) την άρση της ενεργειακής και κοινωνικοοικονοµικής αποµόνωσης των νησιών και τη διασφάλιση της ενεργειακής τους αυτάρκειας, µέσω της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σε συνδυασµό µε συστήµατα αποθήκευσης της ενέργειας ή της διασύνδεσής τους µε το ηπειρωτικό σύστηµα,
γ) την προώθηση της κυκλικής οικονοµίας,
δ) την ορθολογική και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων,
ιδίως δε των υδάτινων,
ε) την προώθηση της καινοτοµίας και της αξιοποίησης τεχνολογιών αιχµής,
στ) την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, τη διασφάλιση της
απασχόλησης και τη δηµιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας,
ζ) την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,
η) την ενίσχυση της εξυπηρέτησης των νησιωτικών περιοχών
στον τοµέα των µεταφορών, µέσω της εφαρµογής πολιτικών
ιδίως στον τοµέα της ναυτιλίας, µε ιδιαίτερη µέριµνα για την εσωτερική ακτοπλοΐα και τις λιµενικές υπηρεσίες, σε συµµόρφωση
µε την Εθνική Στρατηγική του άρθρου 4 του ν. 4832/2021,
θ) την προώθηση του τουριστικού τοµέα και της γαλάζιας οικονοµίας.
2. Τα νησιά υπάγονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Πρωτοβουλίας
«GR-eco islands», κατόπιν αξιολόγησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, της δυνατότητας υλοποίησης εµβληµατικών, καινοτόµων και πιλοτικών έργων προστιθέµενης αξίας στο έδαφός
τους, της έκτασης και έντασης της επιδιωκόµενης αναµόρφωσης
του πράσινου αναπτυξιακού τους µοντέλου, της πρόθεσης δέσµευσης των τοπικών φορέων για την υλοποίηση των απαιτούµενων παρεµβάσεων, των διαθέσιµων πόρων χρηµατοδότησης,
καθώς και της δυνατότητας ολιστικής συναρµογής των σκοπών
και µέσων των ενωσιακών πρωτοβουλιών «Καθαρή Ενέργεια για
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τα νησιά της Ε.Ε.», «Έξυπνα Νησιά», «Σύµφωνο των Δηµάρχων»
και «Σύµφωνο των Νησιών». Η επιλεξιµότητα των νησιών καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη τον µόνιµο πληθυσµό τους και τις
τοπικές δηµογραφικές τάσεις, την προοπτική και το χρονοδιάγραµµα ηλεκτρικής διασύνδεσής τους µε το ηπειρωτικό σύστηµα, εφόσον είναι µη διασυνδεδεµένα, τις ενεργειακές τους
ανάγκες σε επίπεδο ζήτησης ισχύος και κατανάλωσης ενέργειας,
την τουριστική κίνηση, την προσβασιµότητα και προσπελασιµότητά τους στον τοµέα των υποδοµών και των µεταφορών, τους
αξιοποιήσιµους φυσικούς πόρους, καθώς και τα οικονοµικά και
κοινωνικά τους χαρακτηριστικά. Για την υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα, προκηρύσσονται δράσεις και προγράµµατα για τα επιλέξιµα νησιά χρησιµοποιώντας τους πόρους
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων εντός των ετήσιων
ορίων του και εντός του προϋπολογισµού των Τοµεακών και Περιφερειακών Προγραµµάτων του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης 2021-2025, τους πόρους για την απανθρακοποίηση των
νησιών της παρ. 8 του άρθρου 13 της υπ’ αριθµ.
181478/965/26.9.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών
και Μεταφορών και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (Β’ 3763), το «Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης»,
το Πράσινο Ταµείο, τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του Κεφαλαίου
Γ’ του Τµήµατος Ι του
ν. 4832/2021 και ιδίως, του άρθρου 6 αυτού, καθώς και λοιπούς ενωσιακούς και εθνικούς πόρους. Οι φορείς υλοποίησης καθορίζονται κατά αρµοδιότητα
ανάλογα µε τις επιλέξιµες παρεµβάσεις. Την προκήρυξη, παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης αναλαµβάνουν οι
υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα ή τα εργαλεία, µέσω των οποίων διατίθενται οι σχετικοί
πόροι.
3. α. Για την υποστήριξη των νησιών κατά τη µετάβασή τους
προς την κλιµατική ουδετερότητα και µε σκοπό την ταχύτερη και
αποτελεσµατική εφαρµογή του Στρατηγικού Πλαισίου Πρωτοβουλίας «GR-eco islands», δύναται να ορίζεται ανάδοχος µελετών, έργων και παρεµβάσεων ενεργειακής µετάβασης και
αειφόρου ανάπτυξης κατά περίπτωση σε νησί ή σε οµάδα αυτών.
Ως ανάδοχοι δράσεων Στρατηγικού Πλαισίου Πρωτοβουλίας
«GR-eco islands» ορίζονται νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ανεξαρτήτως του κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα
τους. Η πράξη ορισµού αναδόχου αποσκοπεί στην εκπόνηση µελέτης και την υλοποίηση επιµέρους έργων και παρεµβάσεων για
την εφαρµογή του Στρατηγικού Πλαισίου Πρωτοβουλίας «GReco islands», σε επιλεγµένη περιοχή νησιού ή στο σύνολο αυτού
ή σε οµάδα νησιών, µε ίδιους πόρους του αναδόχου, χωρίς το
Ελληνικό Δηµόσιο να απεµπολεί οποιοδήποτε δικαίωµα επί των
οικείων εκτάσεων.
β. Έως την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 14 του άρθρου 33, τα ενδιαφερόµενα νοµικά πρόσωπα δύνανται να αναλαµβάνουν πρωτοβουλία και να συµµετέχουν στον εντοπισµό και
την ωρίµανση ενός έργου στο πλαίσιο του Στρατηγικού Πλαισίου
Ανάπτυξης «GR-eco islands», µε σκοπό την επιτάχυνση της ωρίµανσης και υλοποίησης έργων και παρεµβάσεων ενεργειακής µετάβασης των νησιών στην κλιµατική ουδετερότητα. Για τον
σκοπό αυτό δύνανται να υποβάλλουν σχετική πρόταση αναδοχής
στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, µε αντικείµενο τη µελέτη και
κατασκευή έργων ενεργειακής µετάβασης και αειφόρου ανάπτυξης είτε αυτή αφορά σε νέα έργα είτε στην επέκταση ή αναδιαµόρφωση ή τροποποίηση υφιστάµενων έργων. Κατόπιν της
εξέτασης της πρότασης αναδοχής και της συµβατότητάς της µε
τις γενικές κατευθύνσεις και τους µακροπρόθεσµους στόχους
του Στρατηγικού Πλαισίου Πρωτοβουλίας «GR-eco islands», εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, είτε πράξη ορισµού
αναδόχου είτε απορριπτική απόφαση. Aνάλογα µε το είδος των
προς αναδοχή δράσεων και έργων για την έκδοση της απόφασης
απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της κατά περίπτωση αρµόδιας θεµατικής Γενικής Διεύθυνσης του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργείου.
γ. Μετά την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 14 του άρ-
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θρου 33, η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδει κατάσταση µε περιγραφή των
προς αναδοχή δράσεων και έργων νησιών «GR-eco islands». Οι
ενδιαφερόµενοι προς αναδοχή υποβάλλουν αίτηµα στη Γενική
Διεύθυνση Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο αναφέρονται η προς αναδοχή περιοχή, καθώς
και οι δράσεις και έργα που δύναται να αναληφθούν στο πλαίσιο
της αναδοχής. Εντός είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή του
αιτήµατος εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας πράξη
ορισµού Αναδόχου ενεργειακής µετάβασης νησιών, η οποία
αναρτάται στη Διαύγεια και στην οποία καθορίζονται το αντικείµενο, οι όροι εκπόνησης, εκτέλεσης, παρακολούθησης, εποπτείας και παραλαβής της αναδοχής από τις κατά περίπτωση
αρµόδιες υπηρεσίες, καθώς και οι αντίστοιχες προθεσµίες. Εάν
το αίτηµα περιλαµβάνει και την εκπόνηση µελέτης ή έργου αρµοδιότητας άλλης Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή Γενικής Διεύθυνσης άλλου Υπουργείου,
για την έκδοση της πράξης ορισµού αναδόχου απαιτείται σύµφωνη γνώµη και αυτών των υπηρεσιών και η πράξη ορισµού αναδόχου εκδίδεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή του
αιτήµατος. Αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει ήδη εγκεκριµένη
επίκαιρη µελέτη, εκδίδεται απευθείας πράξη ορισµού αναδόχου
αποκλειστικά και µόνο για την εκτέλεση των σχετικών έργων και
παρεµβάσεων, που συνοδεύεται από τους αντίστοιχους όρους.
δ. Αν για το ίδιο νησί έχουν υποβληθεί πλείονα αιτήµατα αναδοχής, εκδίδεται πράξη ορισµού αναδόχου για το αίτηµα, το
οποίο κρίνεται ως το πλέον σκόπιµο και συµφέρον, µε βάση τις
ανάγκες του νησιού. Ενδεικτικά, ως ανάδοχος προκρίνεται ο ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει την πιο ολοκληρωµένη, τεχνικά
και οικονοµικά τεκµηριωµένη, καινοτόµα πρόταση.
ε. Η εκπόνηση των αναγκαίων µελετών γίνεται µε ευθύνη και
δαπάνη του αναδόχου, χωρίς επιβάρυνση του Δηµοσίου. Η µελέτη υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Η υλοποίηση των έργων γίνεται σύµφωνα µε τους όρους
της πράξης ορισµού αναδόχου.
4. Για τη µείωση των εκποµπών των µη διασυνδεδεµένων νησιών κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) έως το 2030 σε σχέση µε
το έτος 2019, προωθούνται κατά προτεραιότητα µέτρα για:
α) την επιτάχυνση της διασύνδεσης µε το ηλεκτρικό δίκτυο της
ηπειρωτικής χώρας των µη διασυνδεδεµένων νησιών και την υποκατάσταση των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
υγρά ορυκτά καύσιµα, από ΑΠΕ και συστήµατα αποθήκευσης,
µέσω, ιδίως, της αξιοποίησης του πόρου για την απανθρακοποίηση των νησιών της παρ. 8 του άρθρου 13 της υπ’ αριθµ.
181478/965/26.9.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών
και Μεταφορών και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (Β’ 3763),
β) την προώθηση της ηλεκτροκίνησης,
γ) την εξοικονόµηση ενέργειας και
δ) τον εξηλεκτρισµό των θαλάσσιων µεταφορών.
5. Σε περίπτωση χορήγησης λειτουργικής ενίσχυσης µέσω της
ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών του πρώτου
εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 151 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), η
ανώτατη τιµή υποβολής προσφορών των συµµετεχόντων καθορίζεται µε την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 1 του άρθρου 151 του ν. 4495/2017, κατόπιν
εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 12 του ν. 4414/2016 (Α’
149) και κατά τα οριζόµενα στην οικεία εγκριτική απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδίδεται δυνάµει των άρθρων 107
και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Από την 1η Ιανουαρίου 2030 απαγορεύεται η χρήση µαζούτ
της Κατηγορίας ΙΙΙ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2022
(Α’ 230) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα µη διασυνδεδεµένα νησιά. Η απαγόρευση δεν ισχύει σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια
εφοδιασµού ηλεκτρικού ρεύµατος.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΖ’ - 26 ΜΑΪΟΥ 2022

Άρθρο 22
Πρόστιµα
Τα πρόστιµα που επιβάλλονται κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του
άρθρου 12 και των άρθρων 17, 19 και 20 εισπράττονται σύµφωνα
µε τον Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ.
356/1274, Α’ 90) και αποδίδονται στο Πράσινο Ταµείο του ν.
3889/2010 (Α’ 182), σε ειδικό λογαριασµό, προκειµένου να διατεθούν για έργα και δράσεις που αποσκοπούν στον µετριασµό
της κλιµατικής αλλαγής.
Άρθρο 23
Οικονοµικοί πόροι
1. Για την υποστήριξη των δράσεων που συµβάλλουν στην επίτευξη των κλιµατικών στόχων µετριασµού και προσαρµογής του
παρόντος, αξιοποιούνται οι πόροι του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων εντός των ετήσιων ορίων του και εντός του προϋπολογισµού των Τοµεακών και Περιφερειακών Προγραµµάτων του
Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης 2021-2025, οι πόροι για την
απανθρακοποίηση των νησιών της παρ. 8 του άρθρου 13 της υπ’
αριθµ. 181478/965/26.9.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Υποδοµών και Μεταφορών και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3763), καθώς και ενωσιακοί και
λοιποί εθνικοί πόροι.
2. Για την υποστήριξη των δράσεων που συµβάλλουν στην επίτευξη των κλιµατικών στόχων του παρόντος, αξιοποιούνται, επίσης, τα δηµόσια έσοδα από πλειστηριασµούς δικαιωµάτων
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της
υπ’ αριθµ. 181478/965/ 26.9.2017 κοινής απόφασης τα οποία κατανέµονται ετησίως µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας ως εξής:
α) Μέρος των εσόδων αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).
β) Μέρος των εσόδων καλύπτει τις ανάγκες της ενίσχυσης για
επιχειρήσεις τοµέων και υποτοµέων που εκτίθενται σε σηµαντικό
κίνδυνο διαρροής άνθρακα, σύµφωνα µε την κοινή απόφαση του
πρώτου εδαφίου. Ποσό, το οποίο δεν χρησιµοποιείται για τον παραπάνω σκοπό αποτελεί πόρο του ειδικού λογαριασµού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011.
γ) Μέρος των εσόδων διατίθεται για την πραγµατοποίηση
έργων και την εξυπηρέτηση των σκοπών που περιγράφονται
στην υπ’ αριθµ. 181478/965/26.9.2017 κοινή απόφαση και, συγκεκριµένα, κατά προτεραιότητα σε έργα εξοικονόµησης ενέργειας, για την υποστήριξη χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων,
σε έργα που αποσκοπούν στη µείωση των συµβατικών καυσίµων
από µεταφορές και δράσεις για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, σε αντιπυρικά έργα καθαρισµού και διαχείρισης µε σκοπό
τη διατήρηση και αύξηση του αποθέµατος των δηµόσιων και
ιδιωτικών δασών, στην αντιµετώπιση της ενεργειακής ένδειας,
στην ενίσχυση του ειδικού διαχειριστικού λογαριασµού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας του άρθρου 55 του ν. 4001/2011, σε έργα
σε αναπτυσσόµενες ή τρίτες χώρες µε σκοπό τον µετριασµό των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και την προσαρµογή στην
κλιµατική αλλαγή και σε έργα για την προστασία, διατήρηση και
βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και για την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προς
την εξυπηρέτηση µέρους των λειτουργικών δαπανών του, καθώς
και των στόχων και δράσεων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ως φορέας υλοποίησης
των δράσεων, είτε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
είτε φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, καθώς και η διαδικασία µεταφοράς των πόρων
στους ανωτέρω φορείς. Ποσό που δεν χρησιµοποιείται εντός του
έτους, µεταφέρεται για χρήση στα επόµενα έτη, έως εξαντλήσεώς του.
δ) Μέρος των εσόδων διατίθεται σε φορέα ή φορείς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη
χρηµατοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιµων
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οικονοµικών δραστηριοτήτων, µε στόχο την ενίσχυση και τη σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονοµιών, καθώς και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες
Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και
στον Δήµο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται το ποσοστό των εσόδων, ο φορέας και η διαδικασία χορήγησης των πόρων. Ποσό
που δεν χρησιµοποιείται εντός του έτους, µεταφέρεται για
χρήση στα επόµενα έτη έως εξαντλήσεώς του.
ε) Ποσοστό έως ένα τοις εκατό (1%) των εσόδων διατίθεται
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να καλύψει συνδροµές και υποχρεώσεις για θέµατα κλιµατικής αλλαγής, ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς και προστασίας της στοιβάδας
του όζοντος, που απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις που έχουν
υπογραφεί από την Ελληνική Δηµοκρατία, καθώς και από συµµετοχή σε διεθνείς οργανισµούς.
στ) Μέρος των εσόδων διατίθεται για την ενίσχυση του ειδικού
λογαριασµού µε την ονοµασία «Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης»
του εξηκοστού πρώτου άρθρου του ν. 4839/2021 (Α’ 181).
ζ) Μέρος των εσόδων διατίθεται στον ορισθέντα εκπλειστηριαστή για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών για τη διαχείριση
του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου.
3. Για την υποστήριξη δράσεων που συµβάλλουν σηµαντικά
στον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής και στην προσαρµογή
στην κλιµατική αλλαγή, σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11 του Κανονισµού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020, «σχετικά µε τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιµων επενδύσεων και για την
τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) 2019/2088» (L 198) και τις
σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, αξιοποιούνται, µεταξύ
άλλων, οι πόροι των πολυετών δηµοσιονοµικών πλαισίων, για την
απανθρακοποίηση των νησιών της παρ. 8 του άρθρου 13 της υπ’
αριθµ. 181478/965/26.9.2017 κοινής απόφασης και του Ταµείου
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Aπό τους πόρους της παρούσας
χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά προγράµµατα που σέβονται την
αρχή της µη πρόκλησης σηµαντικής βλάβης, σύµφωνα µε το
άρθρο 17 του Κανονισµού (ΕΕ) 2020/852/ΕΕ και τις σχετικές κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις.
4. Στην αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων από το Δηµόσιο
λαµβάνονται υπόψη: α) ο Κανονισµός 2020/852/ΕΕ και οι σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και β) για τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) 2019/331 της 19ης Δεκεµβρίου
2018, «σχετικά µε τον καθορισµό ενωσιακών µεταβατικών κανόνων για την εναρµονισµένη δωρεάν κατανοµή δικαιωµάτων εκποµπής κατ’ εφαρµογή του άρθρου 10α της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» (L 59), λαµβάνεται επιπρόσθετα υπόψη η απόδοση της επένδυσης, ως προς
τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου σε σχέση µε τη µέση τιµή
των δέκα τοις εκατό (10%) αποδοτικότερων εγκαταστάσεων
κατά τα έτη 2016 και 2017 (t ισοδυνάµου CO2/t), όπως καθορίζεται στο Παράρτηµα του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ)
2021/447 της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2021, «σχετικά µε τον
καθορισµό των αναθεωρηµένων τιµών των δεικτών αναφοράς για
τη δωρεάν κατανοµή δικαιωµάτων εκποµπής για την περίοδο από
το έτος 2021 έως το έτος 2025 κατ’ εφαρµογή του άρθρου 10α
παρ.2 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου» (L 87).
Άρθρο 24
Οικονοµικά κίνητρα για δραστηριότητες µε σηµαντική
συµβολή στον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 24 του ν. 4172/2013
Στο πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 10 του άρθρου 24 του
ν. 4172/2013 (Α’ 167), περί συντελεστών απόσβεσης, προστίθενται και οι επενδύσεις που συµβάλλουν στον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής, και η παρ. 10 διαµορφώνεται ως εξής:
«10.α. Το κόστος που είναι συναφές µε την αναβάθµιση των
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσι ων Υλικών (ΚΔΑΥ), µε την ενεργειακή απόδοση, µε την εξοικονόµηση νερού ή µε επενδύσεις
που χαρακτηρίζονται ως συµβάλλουσες σηµαντικά στον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κανονισµού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 «σχετικά µε τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιµων επενδύσεων και για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΕ) 2019/2088» (L 198) και τις
σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις» αποσβέννυται µε τους
συντελεστές του πίνακα της παρ. 4, προσαυξηµένους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός
συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του δέκα τοις εκατό
(10%), ο προσαυξηµένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει
τις δέκα (10) ποσοστιαίες µονάδες.
β. Η περ. α’ δεν καταλαµβάνει τις κατηγορίες ενεργητικού επιχείρησης σχετικές µε: "αεροσκάφη, σιδηροδροµικούς συρµούς,
πλοία και σκάφη", "µέσα µεταφοράς ατόµων" και "µέσα µεταφοράς εµπορευµάτων".
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της παρούσας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ,
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Άρθρο 25
Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρµογή
στην Κλιµατική Αλλαγή
1. Στο Υπουργείο Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
συστήνεται Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρµογή στην
Κλιµατική Αλλαγή. Το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή αποτελεί ανοιχτό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και ενηµέρωσης µε συµµετοχή των
Υπουργείων Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και
άλλων ερευνητικών, ακαδηµαϊκών και δηµόσιων φορέων και είναι
προσβάσιµο µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας
Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΔ).
2. Το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή υποστηρίζει την εθνική πολιτική για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή και συµβάλλει:
α) στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της ανθεκτικότητας
της χώρας στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής,
β) στην παροχή αξιόπιστων στοιχείων προς τη διοίκηση και την
επιµόρφωση των στελεχών της για την υποστήριξη του σχεδιασµού, της αξιολόγησης και της επικαιροποίησης πολιτικών και
δράσεων και γενικότερα για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την
προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή,
γ) στην παροχή πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις και τους
οργανισµούς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για την υποστήριξη της ενσωµάτωσης των κινδύνων της κλιµατικής αλλαγής
στον επιχειρησιακό τους σχεδιασµό και τη λήψη µέτρων προσαρµογής των δραστηριοτήτων τους στην κλιµατική αλλαγή,
δ) στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας αναφορικά µε τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και την
προσαρµογή σε αυτή,
ε) στην παροχή στοιχείων για τη σύνταξη εθνικών εκθέσεων
για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή στο πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας.
3. Το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή, αξιοποιώντας υφιστάµενες δράσεις και πρωτοβουλίες εθνικής εµβέλειας, αναπτύσσει και διατηρεί ενιαία εθνική
βάση κλιµατικών δεδοµένων, η οποία είναι ηλεκτρονική και δηµόσια προσβάσιµη και επικαιροποιείται συνεχώς, ώστε να παρέχει αξιόπιστες προγνώσεις και άλλες σχετικές κλιµατικές

υπηρεσίες. Ειδικότερα, η ενιαία εθνική βάση κλιµατικών δεδοµένων περιλαµβάνει:
α) την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών και δεδοµένων για τη
µεταβολή του κλίµατος στην Ελλάδα στο παρελθόν, παρόν και
µέλλον,
β) την πρόβλεψη και παρακολούθηση των κινδύνων και επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στο περιβάλλον συµπεριλαµβανοµένης της παράκτιας ζώνης, την κοινωνία και την οικονοµία,
µε έµφαση στους πλέον ευάλωτους στην κλιµατική αλλαγή τοµείς,
γ) την παρακολούθηση των δράσεων και πολιτικών προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, µέσω συστήµατος δεικτών και
άλλων κατάλληλων µεθόδων και εργαλείων,
δ) την ανάπτυξη και λειτουργία Εθνικού Πληροφοριακού Διαδικτυακού Κόµβου για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή
και άλλων κατάλληλων ενηµερωτικών και πληροφοριακών µέσων
και εργαλείων,
ε) δράσεις ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και επιµορφωτικών προγραµµάτων για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή,
στ) κάθε άλλη δράση ή υπηρεσία που µπορεί να συµβάλει στην
υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.
4. Το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή συνεργάζεται µε άλλους φορείς και υπηρεσίες,
οι οποίες υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία και πληροφορίες
και να υποστηρίζουν εν γένει τη λειτουργία του.
5. Το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή δύναται να ζητεί τη δωρεάν παροχή στοιχείων,
πληροφοριών και εργαλείων που εξυπηρετούν τον σκοπό του,
από κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα, που λαµβάνει εθνική ή ενωσιακή χρηµατοδότηση για την παραγωγή αυτών των στοιχείων
και πληροφοριών ή την ανάπτυξη της λειτουργίας αυτών των εργαλείων.
Άρθρο 26
Διαδικτυακός τόπος κλιµατικού διαλόγου
1. Σε διαδικτυακό τόπο που υλοποιείται και εξυπηρετείται από
τον Οργανισµό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής
(ΟΦΥΠΕΚΑ) και είναι προσβάσιµος µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΔ), δηµιουργείται φόρουµ κλιµατικού διαλόγου, στο οποίο συµµετέχουν εκπρόσωποι
δήµων, περιφερειών, πανεπιστηµίων, περιβαλλοντικών µη κυβερνητικών οργανώσεων, επιχειρήσεων, επαγγελµατικών οργανώσεων και συνδικαλιστικών φορέων, για τη διαβούλευση επί των
βασικών αποτελεσµάτων της πρότασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προς την Κυβερνητική Επιτροπή για την
Κλιµατική Ουδετερότητα για τους τοµεακούς προϋπολογισµούς
άνθρακα του άρθρου 7, της αξιολόγησης του άρθρου 8 και της
ετήσιας έκθεσης προόδου του άρθρου 27. Σε καθεµία από τις
ανωτέρω περιπτώσεις η ελάχιστη διάρκεια της διαβούλευσης
ορίζεται σε τριάντα (30) ηµέρες. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις
ενσωµατώνονται σε έκθεση διαβούλευσης, που συντάσσει ο
ΟΦΥΠΕΚΑ, η οποία συνυποβάλλεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική Ουδετερότητα.
2. Η Διεύθυνση Κλιµατικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατµόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το
αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία µε τον ΟΦΥΠΕΚΑ και το Εθνικό
Παρατηρητήριο για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή, κατόπιν διαβούλευσης µε σχετικούς κρατικούς, περιφερειακούς ή
δηµοτικούς φορείς, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, δίκτυα πολιτών, περιβαλλοντικές µη κυβερνητικές οργανώσεις,
καθώς και επιστηµονικές οργανώσεις, σχεδιάζουν και υλοποιούν
στοχευµένες δράσεις και εκστρατείες ενηµέρωσης για το κοινό,
µε στόχο τη βελτίωση της κατανόησης των εννοιών που σχετίζονται µε την κλιµατική αλλαγή και την ανάδειξη της σηµασίας
συλλογικής δράσης και ενεργοποίησης των πολιτών για την αναχαίτιση των επιπτώσεών της.
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Άρθρο 27
Ετήσια έκθεση προόδου
1. Η Διεύθυνση Κλιµατικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατµόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία µε το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Κλιµατικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τον Οργανισµό Φυσικού
Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), καταρτίζει
ετήσια έκθεση προόδου σε θέµατα µετριασµού και προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, η οποία περιλαµβάνει:
α) Τα εθνικά στοιχεία εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, συνολικά και ανά τοµέα, όπως παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας, βιοµηχανία, µεταφορές, κτίρια, γεωργία, κτηνοτροφία και
απόβλητα,
β) τα εθνικά στοιχεία εκποµπών και απορροφήσεων αερίων
του θερµοκηπίου από τη δραστηριότητα χρήσης γης, αλλαγής
χρήσης γης και δασοπονίας,
γ) αποτίµηση της ετήσιας προόδου ανά τοµέα της οικονοµίας
σε σχέση µε την επίτευξη των αντίστοιχων τοµεακών προϋπολογισµών άνθρακα, συνοπτική περιγραφή και ποσοτική αξιολόγηση
της επίδρασης των τοµεακών πολιτικών και µέτρων για τον µετριασµό των εκποµπών θερµοκηπίου,
δ) προβλέψεις για τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, συνολικά και ανά τοµέα ως το πέρας της ισχύος του πενταετούς
συνολικού προϋπολογισµού άνθρακα και ερµηνεία των τάσεων
των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου,
ε) ανάλυση σχετικά µε τα δικαιώµατα εκποµπών, σύµφωνα µε
τον Κανονισµό (ΕΕ) 2018/841 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, «σχετικά µε τη συµπερίληψη των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και
δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίµα και την ενέργεια έως το
2030, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισµού (EE)
αριθµ. 525/2013 και της απόφασης (EE) αριθµ. 529/2013/ΕΕ» (L
156), τον Κανονισµό (ΕΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, «σχετικά µε τις
δεσµευτικές ετήσιες µειώσεις των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από τα κράτη µέλη από το 2021 έως το 2030, στο πλαίσιο
της συµβολής στη δράση για το κλίµα για την τήρηση των δεσµεύσεων που απορρέουν από τη συµφωνία του Παρισιού και
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 525/2013» (L
156) και την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2020/2126 της Επιτροπής της 16ης Δεκεµβρίου 2020 «σχετικά µε τον καθορισµό των
ετήσιων δικαιωµάτων εκποµπών των κρατών µελών για την περίοδο από το 2021 έως το 2030 σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ)
2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» (L
426),
στ) χρήση εσόδων από τους πόρους που αναφέρονται στο
άρθρο 23,
ζ) περιγραφή των δράσεων και της προόδου σε σχέση µε την
προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή ανά τοµέα,
η) εκτίµηση του ύψους των απαιτούµενων επενδύσεων για µετριασµό και προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή ανά κλιµατική
ζώνη και τοµέα της οικονοµίας,
θ) πιθανές εναλλακτικές προτάσεις για διορθωτικές κινήσεις
και µέτρα στην άσκηση της κλιµατικής πολιτικής,
ι) περιγραφή δράσεων οικονοµικής και τεχνολογικής στήριξης
προς αναπτυσσόµενες χώρες µε βάση τις δεσµεύσεις που απορρέουν από τις παρ. 5 και 7 του άρθρου 9 της Συµφωνίας του Παρισιού, η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 4426/2016 (Α’ 187),
ια) τις εθνικές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από το σύνολο της κατανάλωσης ενέργειας ανά κάτοικο και ανά µονάδα
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, καθώς και
ιβ) τους ακόλουθους δείκτες:
ιβα) δείκτη εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από την παραγωγή
ηλεκτρισµού στο διασυνδεδεµένο σύστηµα και συνολικά,
ιββ) ειδικές εκποµπές αερίων θερµοκηπίου δηµόσιων σταθµών
ηλεκτροπαραγωγής και σταθµών αυτοπαραγωγών,
ιβγ) κλαδικούς δείκτες εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, όπως
βιοµηχανία, αγροτικός τοµέας, ανά µονάδα Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας,
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ιβδ) ειδικές εκποµπές αερίων θερµοκηπίου των νοικοκυριών
για τη θέρµανση του χώρου,
ιβε) ειδικές εκποµπές αερίων θερµοκηπίου οδικών, αεροπορικών και θαλάσσιων µεταφορών.
2. Η ετήσια έκθεση προόδου της παρ. 1, µαζί µε την αντίστοιχη
έκθεση διαβούλευσης της παρ. 1 του άρθρου 26, υποβάλλονται
από τη Διεύθυνση Κλιµατικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατµόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική Ουδετερότητα. Για τη
σύνταξη της ετήσιας έκθεσης προόδου χρησιµοποιούνται οι εκθέσεις που υποβάλλονται δυνάµει του Κανονισµού (ΕΕ)
2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 11ης Δεκεµβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίµα (L 328) και ιδίως τα
προβλεπόµενα στα άρθρα 18 και 19 αυτού.
3. Η Διεύθυνση Κλιµατικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατµόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το
αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία µε τον ΟΦΥΠΕΚΑ και την Επιστηµονική Επιτροπή για την Αντιµετώπιση της Κλιµατικής
Αλλαγής, παρουσιάζουν σε διαδικτυακή πλατφόρµα και σε ενηµερωτικές ηµερίδες τα βασικά αποτελέσµατα της ετήσιας έκθεσης, καθώς και τα διαθέσιµα δεδοµένα εξέλιξης της κλιµατικής
αλλαγής σε επιστηµονικούς και επαγγελµατικούς φορείς, στο
τέλος κάθε έτους.
Άρθρο 28
Εθνικό Συµβούλιο για την Προσαρµογή
στην Κλιµατική Αλλαγή
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας Εθνικό Συµβούλιο για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή (ΕΣΠ), ως το κεντρικό γνωµοδοτικό όργανο του κράτους για τον συντονισµό, την παρακολούθηση, την υιοθέτηση και
αξιολόγηση των δράσεων πολιτικής για την προσαρµογή στην
κλιµατική αλλαγή.
2. Το ΕΣΠ αποτελείται από είκοσι δύο (22) τακτικά µέλη, µε
τους αναπληρωτές τους, µε τριετή (3) θητεία, ως εξής:
α. τον Υπουργό Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
ως Πρόεδρο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας,
β. από έναν (1) εκπρόσωπο των Υπουργείων Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας
και Νησιώτικης Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
και Τουρισµού,
γ. έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, επιπρόσθετα του αναφερόµενου στην περ. β’ εκπροσώπου
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
δ. έναν (1) εκπρόσωπο µη κυβερνητικής περιβαλλοντικής οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο, στο καταστατικό της οποίας περιλαµβάνονται θέµατα κλιµατικής αλλαγής, η οποία ορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
ε. έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας,
στ. έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας,
ζ. τέσσερις (4) εκπροσώπους της ακαδηµαϊκής κοινότητας της
χώρας, όπως της Ακαδηµίας Αθηνών, Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων και ερευνητικών κέντρων, µε εξειδικευµένη γνώση σε
θέµατα προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή,
η. έναν (1) εκπρόσωπο του Συµβουλίου Βιώσιµης Ανάπτυξης
του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών.
3. Στις συνεδριάσεις του ΕΣΠ είναι δυνατόν, ανάλογα µε το
θέµα, να µετέχουν, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, ειδικοί επιστήµονες, υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι φορέων.
4. Τα µέλη του ΕΣΠ µε τους αναπληρωµατικούς τους προτεί-
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νονται από τους φορείς που εκπροσωπούν, ενώ οι εκπρόσωποι
των Υπουργείων ορίζονται µε αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργών. Οι εκπρόσωποι της ακαδηµαϊκής κοινότητας επιλέγονται
από τον Υπουργό Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το ΕΣΠ συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Για τα µέλη του Συµβουλίου δεν
προβλέπεται αµοιβή.
5. Το ΕΣΠ είναι αρµόδιο για:
α) την εξειδίκευση των πολιτικών προσαρµογής µε βάση διεθνείς συµφωνίες και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε το άρθρο 9,
β) την εξειδίκευση οριζόντιων πολιτικών που περιλαµβάνονται
στην Εθνική Στρατηγική για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), ιδίως αυτών που αφορούν σε θέµατα ευαισθητοποίησης, ενηµέρωσης, εκπαίδευσης,
γ) την παροχή γνώµης για την κατάρτιση και αναθεώρηση ή
τροποποίηση της ΕΣΠΚΑ και των Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρµογής στην Κλιµατική Αλλαγή, και
δ) τη γνωµοδότηση για κάθε θέµα σχετικό µε την προσαρµογή
στην κλιµατική αλλαγή, που παραπέµπεται σε αυτό από τον
Υπουργό Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Άρθρο 29
Επιστηµονική Επιτροπή Κλιµατικής Αλλαγής
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Επιστηµονική Επιτροπή Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΕΚΑ) η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο και οκτώ (8) µέλη, εγνωσµένου κύρους
και υψηλής επιστηµονικής κατάρτισης µε ακαδηµαϊκή ή επαγγελµατική εξειδίκευση στο πεδίο της κλιµατικής αλλαγής, της προστασίας του περιβάλλοντος ή συναφή επιστηµονικά πεδία που
ορίζονται για τριετή θητεία µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ως µέλη δύνανται να ορίζονται και εκπρόσωποι που υποδεικνύονται, κατόπιν αιτήµατος του Υπουργού,
από τους παραγωγικούς φορείς και από µη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν ως αντικείµενό τους την προστασία του κλίµατος και το περιβάλλον. Στις εργασίες της Επιτροπής µπορεί να
συµµετέχουν, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Κλιµατικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατµόσφαιρας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο προϊστάµενος του
Τµήµατος Κλιµατικής Αλλαγής της Διεύθυνσης Κλιµατικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατµόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης
Κλιµατικής Αλλαγής του Οργανισµού Φυσικού Περιβάλλοντος
και Κλιµατικής Αλλαγής και ο προϊστάµενος του αρµόδιου Τµήµατος του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
2. Η ΕΕΚΑ είναι αρµόδια για:
α) την εισήγηση για τη διαµόρφωση πολιτικών αντιµετώπισης
της κλιµατικής αλλαγής και τον συνδυασµό τους µε τα µέτρα
προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή,
β) την επιστηµονική τεκµηρίωση για την αναγκαιότητα των
προτεινόµενων πολιτικών,
γ) τη γνωµοδότηση για κάθε θέµα σχετικό µε την αντιµετώπιση
της κλιµατικής αλλαγής, που παραπέµπεται σε αυτήν από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Υπουργό Κλιµατικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον Γενικό Γραµµατέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, την Κυβερνητική Επιτροπή για
την Κλιµατική Ουδετερότητα ή το Εθνικό Συµβούλιο για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή,
δ) τη συνεργασία µε άλλες επιστηµονικές επιτροπές για την
προώθηση λύσεων απέναντι στην κλιµατική αλλαγή που βασίζονται στη φύση και συνυπολογίζουν την ανάγκη διατήρησης της
βιοποικιλότητας και της ακεραιότητας των φυσικών οικοσυστηµάτων,
ε) τον συντονισµό ετήσιας διαβούλευσης µε φορείς, εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών
γύρω από ζητήµατα κλιµατικής πολιτικής και την ενσωµάτωση
των αποτελεσµάτων της στην ετήσια έκθεση προόδου, πριν από
την κατάθεσή της στην Κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική

Ουδετερότητα,
στ) την υποβολή στην Κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική
Ουδετερότητα προτάσεων για την ανάγκη πιθανής αναπροσαρµογής της κλιµατικής πολιτικής,
ζ) τη γνωµοδότηση προς την Κυβερνητική Επιτροπή για την
Κλιµατική Ουδετερότητα κάθε πέντε (5) έτη για τους πενταετείς
προϋπολογισµούς άνθρακα σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, για την ανάγκη ή µη επικαιροποίησης του µακροπρόθεσµου
και των ενδιάµεσων κλιµατικών στόχων, των δράσεων και µεθόδων επίτευξης αυτών, σε συµφωνία µε τη σχετική εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία και διεθνείς συµφωνίες.
3. Η ΕΕΚΑ συνεργάζεται µε την Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού
Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα, τη Διεύθυνση Κλιµατικής
Αλλαγής και Ποιότητας της Ατµόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου
Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η διοικητική και
τεχνική υποστήριξη της Επιστηµονικής Επιτροπής για την Κλιµατική Αλλαγή παρέχεται από τη Γενική Γραµµατεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.
Άρθρο 30
Διεθνής συνεργασία σε θέµατα κλιµατικής αλλαγής
Στο πλαίσιο της οικονοµικής και τεχνικής συνεισφοράς της Ελλάδας προς τρίτες, αναπτυσσόµενες χώρες και της διεθνούς συνεργασίας σε θέµατα µετριασµού εκποµπών ανθρωπογενών
αερίων θερµοκηπίου, καθώς και της αντιµετώπισης των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής:
α) Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφασίζει, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Κλιµατικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατµόσφαιρας, για τα έργα, τις δράσεις και τις υπηρεσίες
του παρόντος που αφορούν αποκλειστικά σε θέµατα µετριασµού
της κλιµατικής αλλαγής, καθώς και για την αξιοποίηση οικονοµικών πόρων, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 23.
β) Ο Υπουργός Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
αποφασίζει, κατόπιν εισήγησης του αρµοδίου οργάνου του
Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για
αντίστοιχα έργα, δράσεις και υπηρεσίες που αφορούν σε θέµατα
προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31
Αντικατάσταση και ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών Αντικατάσταση άρθρου 24 του ν. 3769/2009
Το άρθρο 24 του ν. 3769/2009 (Α’ 105) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 24
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δύναται να προκηρύσσονται δράσεις προς τους τελικούς ωφελούµενους, χρηµατοδοτούµενες από το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή
από άλλες πηγές, που αφορούν στην απόσυρση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών µέσω συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης
και ανακύκλωσης από πιστοποιηµένους φορείς, σύµφωνα µε τον
ν. 4819/2021 (Α’ 129) και την αντικατάστασή τους µε άλλες
όµοιες συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
2. Με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται ο προϋπολογισµός της σχετικής δράσης, το είδος των συσκευών στις οποίες
αναφέρεται, το ποσοστό χρηµατοδότησης αυτών, οι ωφελούµενοι από τη δράση, η διάρκεια και οι διαδικασίες εφαρµογής της,
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και ο φορέας καταβολής της
χρηµατοδότησης για την αντικατάσταση αυτών, οι υποχρεώσεις
των ωφελούµενων και οι συνέπειες µη τήρησης των όρων και των
προϋποθέσεων της δράσης και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της.
3. Φορέας υλοποίησης και ελέγχου των δράσεων της παρούσας ορίζεται η «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλον-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΖ’ - 26 ΜΑΪΟΥ 2022

τος και Ενέργειας - Τοµέα Ενέργειας». Με την απόφαση της παρ.
1 προβλέπονται οι αρµοδιότητες του φορέα υλοποίησης, τα καθήκοντα και οι όροι υλοποίησης των δράσεων, καθώς και κάθε
άλλο ειδικό θέµα σχετικό µε την ανάληψη, εκπλήρωση και εποπτεία της άσκησης των καθηκόντων που απορρέουν από αυτήν.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών δύνανται να ορίζονται ως αρµόδιοι φορείς για την πιστοποίηση της αντικατάστασης ή της απόσυρσης των συσκευών και για την καταβολή της
χρηµατοδότησης στους δικαιούχους, οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί ως Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής Διαχείρισης
(ΣΣΕΔ), µε βάση τον ν. 4819/2021 (Α’ 129), και διαθέτουν αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία στην υλοποίηση παρόµοιων
προγραµµάτων διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Στην περίπτωση αυτή, στην απόφαση της παρ.
1, καταγράφονται οι αρµοδιότητες του αρµόδιου φορέα, καθώς
και ο φορέας ελέγχου για την πιστοποίηση της τήρησης των
όρων και προϋποθέσεων της δράσης από τον εν λόγω φορέα.
5. Στην περίπτωση ορισµού αρµόδιων φορέων σύµφωνα µε
την παρ. 4, καθορίζονται µε την ίδια απόφαση η διαδικασία, οι
όροι µεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο ΠΔΕ ή
των πόρων από άλλη πηγή προς τους φορείς αυτούς, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά δηµοσιονοµικής τακτοποίησης των πληρωµών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
υλοποίηση των δράσεων. Με την ίδια ή όµοια απόφαση, προσδιορίζεται το ποσοστό επί του προϋπολογισµού των δράσεων
που καταβάλλεται στους αρµόδιους φορείς για την κάλυψη των
λειτουργικών τους δαπανών, η πηγή χρηµατοδότησής τους και
ρυθµίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες εφαρµογής της απόφασης.
Οι λειτουργικές δαπάνες που καταβάλλονται στους αρµόδιους
φορείς και συνδέονται αποκλειστικά µε την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνουν, δυνάµει της απόφασης ορισµού
τους, δεν υπερβαίνουν ως µέγιστο ποσοστό το ενάµισι τοις
εκατό (1,5%) του προϋπολογισµού των δράσεων που διαχειρίζονται κάθε φορά. Η προµήθεια αγαθών, η λήψη ή η ανάθεση
υπηρεσιών και η ανάθεση έργων και µελετών από τους αρµόδιους φορείς, για την κάλυψη των αναγκών τους, µε χρήση των
λειτουργικών δαπανών που τους καταβάλλονται σύµφωνα µε την
παρούσα, διενεργούνται σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προµηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών του εκάστοτε φορέα.»
Άρθρο 32
Ισχύς άδειας κατεδάφισης στην Περιοχή Ανάπλασης Ι
Οι προθεσµίες της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3983/2011 (Α’
144) τροποποιούνται ως εξής:
α) Η χρονική ισχύς της άδειας κατεδάφισης της περ. Β’ επεκτείνεται σε είκοσι (20) έτη.
β) Η δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετων
εγκαταστάσεων της περ. ΣΤ’ επεκτείνεται σε είκοσι (20) έτη.
γ) Η δυνατότητα νόµιµης λειτουργίας του υφιστάµενου γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περιοχή Ανάπλασης επεκτείνεται σε είκοσι (20) έτη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών δύνανται να ενισχύονται οι ενδιάµεσοι κλιµατικοί στόχοι της παρ. 2 του άρθρου 1 ή να θεσπίζονται νέοι
ενδιάµεσοι στόχοι της παρ. 1 του άρθρου 8. Η απόφαση εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη της Κυβερνητικής Επιτροπής για
την Κλιµατική Ουδετερότητα, µε βάση τις ετήσιες εκθέσεις προόδου του άρθρου 27, µετά από λεπτοµερή εκτίµηση επιπτώσεων
για κάθε τοµέα της οικονοµίας, βάσει των σχετικών διαδικασιών
του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ), του
άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΕ) 2018/1099 του Ευρωπαϊκού Κοι-
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νοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Δεκεµβρίου 2018, για
τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για
το Κλίµα (L 328), και σχετική γνώµη της Επιστηµονικής Επιτροπής για την Κλιµατική Αλλαγή.
2. Σε εφαρµογή του άρθρου 5, µε απόφαση του Υπουργού Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δύνανται να εξειδικεύονται οι προδιαγραφές εκπόνησης και το ειδικότερο
περιεχόµενο της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρµογή στην
Κλιµατική Αλλαγή.
3. Σε εφαρµογή του άρθρου 6, µε απόφαση του Υπουργού Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δύνανται να εξειδικεύονται οι προδιαγραφές εκπόνησης και το ειδικότερο
περιεχόµενο των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρµογή
στην Κλιµατική Αλλαγή.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών δύνανται να τροποποιείται
η καταληκτική ηµεροµηνία της παρ. 1 του άρθρου 12 και να επεκτείνεται η εφαρµογή των µέτρων της παρ. 1 του άρθρου 12 και
σε άλλες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας µε κριτήριο την
επαρκή διαθεσιµότητα ηλεκτρικών οχηµάτων και σηµείων επαναφόρτισής τους. Η απόφαση εκδίδεται µετά από σύµφωνη
γνώµη της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιµατική Ουδετερότητα, βάσει των σχετικών διαδικασιών για την εκτίµηση επιπτώσεων του ΕΣΕΚ και σχετική γνώµη της Επιστηµονικής
Επιτροπής για την Κλιµατική Αλλαγή. Σε περίπτωση έκδοσης της
απόφασης αυτής, η απαγόρευση της παρ. 1 του άρθρου 12
εφαρµόζεται τουλάχιστον τρία (3) τουλάχιστον έτη µετά τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών. Με όµοια απόφαση
ρυθµίζεται και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
παρ. 1 του άρθρου 12, για την έκδοση της οποίας δεν απαιτείται
η τήρηση της διαδικασίας του δευτέρου εδαφίου της παρούσας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δύναται να εξειδικεύονται περαιτέρω οι προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόµενο του Δηµοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκποµπών του άρθρου 16.
6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δύναται να τροποποιούνται οι ηµεροµηνίες εφαρµογής των µέτρων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 µε κριτήριο τη διαθεσιµότητα οικονοµικά ώριµων εναλλακτικών λύσεων. Η απόφαση
εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιµατική Ουδετερότητα µετά από εκτίµηση επιπτώσεων, βάσει των σχετικών διαδικασιών για την εκτίµηση
επιπτώσεων του ΕΣΕΚ και γνώµη της Επιστηµονικής Επιτροπής
για την Κλιµατική Αλλαγή.
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δύνανται να προβλέπονται εξαιρέσεις για ορισµένες κατηγορίες
ειδικών κτιρίων ή συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές από την
εφαρµογή των µέτρων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17. Η απόφαση εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιµατική Ουδετερότητα µετά από εκτίµηση
επιπτώσεων, βάσει των σχετικών διαδικασιών για την εκτίµηση
επιπτώσεων του ΕΣΕΚ και σχετική γνώµη της Επιστηµονικής Επιτροπής για την Κλιµατική Αλλαγή. Σε περίπτωση έκδοσης της
απόφασης αυτής η απαγόρευση της παρ. 2 του άρθρου 17
εφαρµόζεται τρία (3) τουλάχιστον έτη µετά τη δηµοσίευση της
σχετικής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι αρµόδιες αρχές, τα όργανα, οι διαδικασίες ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και
επιβολής των προβλεπόµενων κυρώσεων, η διαδικασία είσπραξης των προστίµων που αποτελούν δηµόσιο έσοδο, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των παρ. 1
και 2 του άρθρου 17.
9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δύνανται να εξαιρούνται ορισµένες κατηγορίες ειδικών κτιρίων
ή ειδικά κτίρια σε περιοχές µε θεσµοθετηµένο καθεστώς προστασίας, όπως παραδοσιακοί οικισµοί και διατηρητέα κτίρια, από
την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 17.
10. Για την εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 19, µε απόφαση
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του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
α. Καθορίζεται η κατάλληλη µονάδα προϊόντος ή έργου για την
ορθή αποτίµηση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου ανά
είδος έργου ή δραστηριότητας,
β. δύναται ο στόχος µείωσης να διαφοροποιείται από τον
στόχο της παρ. 1 του άρθρου 19, ανάλογα µε το είδος του έργου
ή της δραστηριότητας, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες
κάθε είδους έργου ή δραστηριότητας, τις τεχνολογικές εξελίξεις
και τις προβλέψεις του ΕΣΕΚ,
γ. δύνανται να θεσπίζονται στόχοι µείωσης σε έργα ή δραστηριότητες πέραν όσων προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 19,
συµπεριλαµβανοµένων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων της 9ης
Οµάδας της υπό στοιχεία 92108/1045/Φ.15/4.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3833) που κατατάσσονται στη
κατηγορία Β’ του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209).
11. Για την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 19, µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται:
α) Οι ακριβείς κανόνες υπολογισµού σε ισοδύναµους τόνους
διοξειδίου του άνθρακα της αντιστάθµισης που επιτυγχάνεται
µέσω φυτεύσεων, δασώσεων και αναδασώσεων, σύµφωνα µε την
υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/81777/2996/6.9.2021 απόφαση του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4080), λαµβάνοντας υπόψη τον Κανονισµό (ΕΕ) 2018/841 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 «σχετικά µε
τη συµπερίληψη των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και των
απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο των ρυθµίσεων για το κλίµα
και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και για την τροποποίηση
του Κανονισµού (EE) αριθµ. 525/2013 και της απόφασης (EE)
αριθµ. 529/2013/ΕΕ» (L 156), ο τρόπος πιστοποίησής τους,
καθώς και η εκτίµηση της αξίας της δασικής γης µε βάση την υπ’.
αριθµ. 115963/6070/22.10.2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β’ 2980),
β) οι εναλλακτικοί τρόποι αντιστάθµισης και η αποτίµησή τους
σε ισοδύναµους τόνους διοξειδίου του άνθρακα, λαµβάνοντας
υπόψη παράγοντες όπως οι πραγµατικές µειώσεις εκποµπών
που µπορούν να επιτύχουν, το κόστος τους, το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπών και τυχόν παράπλευρο όφελος,
γ) ο τρόπος ελέγχου και επαλήθευσης των εγκαταστάσεων
της παρ. 1 του άρθρου 19 που δεν υπάγονται στο Σύστηµα Εµπορίας Δικαιωµάτων Εκποµπών της υπ.
αριθµ.
181478/965/26.9.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών
και Μεταφορών (Β’ 3763).
12. Για την εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 20, µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύνανται να θεσπίζονται στόχοι µείωσης εκποµπών ανά κλάδο δραστηριότητας.
13. Για την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 20, µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να τροποποιείται ή να εξειδικεύεται περαιτέρω η µέθοδος υπολογισµού
των εκποµπών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη συγκρισιµότητα ανά κλάδο.
14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπό την επιφύλαξη της παρ. 15 του παρόντος,
δύνανται να καθορίζονται και να εξειδικεύονται τα κριτήρια επιλεξιµότητας της παρ. 2 του άρθρου 21, η διαδικασία ένταξης των
νησιών, ο φορέας και η πηγή χρηµατοδότησης, οι κατευθύνσεις
και οι µεσοπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι στόχοι για την υλοποίηση έργων «GR-eco islands», καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή τους.
15. Με απόφαση του αρµόδιου για το Εταιρικό Σύµφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Υπουργού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη συγχρηµατοδότηση έργων «Gr-eco islands» του
άρθρου 21 από τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2021-2027. Ειδικότερα, καθορίζονται η επιλεξιµότητα για συγχρηµατοδότηση νησιών και τοµέων παρέµβασης, το σύστηµα διακυβέρνησης και
διαχείρισης, η εταιρικότητα, ο φορέας και η πηγή χρηµατοδότησης, οι δικαιούχοι και οι όροι ένταξης και υλοποίησης, ως προς
τα εντασσόµενα στο ΕΣΠΑ έργα και ρυθµίζεται κάθε σχετικό µε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τη συγχρηµατοδότηση των εν λόγω έργων ζήτηµα.
16. Σε εφαρµογή του άρθρου 25, µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι συνεργαζόµενοι φορείς,
το περιεχόµενο της συνεργασίας, καθώς και οι λεπτοµέρειες για
την ανάπτυξη, τη λειτουργία και το περιεχόµενο της βάσης δεδοµένων της παρ. 3 του άρθρου 25.
17. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δύνανται να τροποποιούνται οι δείκτες της περ. ιβ’ της παρ. 1
του άρθρου 27.
Άρθρο 34
Μεταβατικές διατάξεις
Η παρ. 2 του άρθρου 6 για την έγκριση των Περιφερειακών
Σχεδίων για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)
δεν εφαρµόζεται για τα ΠεΣΠΚΑ για τα οποία έχει ήδη εκκινήσει
η διαδικασία εκπόνησής τους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 35
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
1. Τα άρθρα 42, 43, 44 και 44α του ν. 4414/2016
(Α’ 149),
για την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρµογή στην Κλιµατική
Αλλαγή, τα Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή και την Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή για την Αντιµετώπιση της Κλιµατικής Αλλαγής αντίστοιχα.
2. Το τρίτο εδάφιο και οι υποπερ. α’ έως στ’ της περ. Α.2.1 της
παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), για την κατανοµή εσόδων από πλειστηριασµούς δικαιωµάτων εκποµπών
αερίων θερµοκηπίου και τη διάθεση ποσοστού εξ αυτών προς το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε φορείς που εποπτεύονται από αυτό και σε ειδικούς λογαριασµούς.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Άρθρο 36
Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση λογαριασµών
ηλεκτρικού ρεύµατος οικιακών καταναλωτών
1. Παρέχεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό για την κάλυψη µέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος σε λογαριασµούς
ηλεκτρικού ρεύµατος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού,
που έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Δεκεµβρίου
2021 έως 31η Μαΐου 2022, εφεξής οριζόµενης ως «περίοδος
αναφοράς».
2. Η οικονοµική ενίσχυση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, µε ετήσιο καθαρό οικογενειακό
εισόδηµα µετά την αφαίρεση των φόρων, φορολογικού έτους
2020, έως τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Αν ο υπόχρεος υποβάλλει για πρώτη φορά φορολογική δήλωση για το
φορολογικό έτος 2021, λαµβάνεται υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδηµα µετά την αφαίρεση των φόρων, φορολογικού
έτους 2021. Τα στοιχεία εισοδήµατος του φορολογικού έτους
2020, λαµβάνονται υπόψη όπως έχουν δηλωθεί έως την 1η
Μαΐου 2022. Τα στοιχεία φορολογικής κατοικίας, καθώς και του
εισοδήµατος φορολογικού έτους 2021, λαµβάνονται όπως έχουν
δηλωθεί, µέχρι τη στιγµή της αίτησης για τη λήψη της οικονοµικής ενίσχυσης κάθε δικαιούχου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
λήψη της οικονοµικής ενίσχυσης είναι ο δικαιούχος να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση εισοδήµατος φορολογικού έτους
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2020 έως την 1η Μαΐου 2022, εφόσον υποχρεούται από τον νόµο
και εάν υποχρεούται να υποβάλει για πρώτη φορά δήλωση
φόρου εισοδήµατος για το φορολογικό έτος 2021, να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2021, πριν την
υποβολή της αίτησης για τη λήψη της οικονοµικής ενίσχυσης.
3. Δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρ. 1 είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συµβεβληµένοι σε
κυµαινόµενα τιµολόγια προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που
αναπροσαρµόζονται µε βάση τη χονδρεµπορική τιµή αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενίσχυση αφορά στον λογαριασµό κατανάλωσης της κύριας κατοικίας των δικαιούχων, καθώς και της
µισθωµένης κατοικίας εξαρτώµενων παιδιών του νοικοκυριού
που σπουδάζουν στο εσωτερικό.
Το ποσό της ενίσχυσης αντιστοιχεί σε ποσοστό εξήντα τοις
εκατό (60%), επί της αύξησης των λογαριασµών ρεύµατος των
ως άνω παροχών, που έχουν εκδοθεί την περίοδο αναφοράς,
υπολογιζόµενης ως του υπολοίπου που προκύπτει µετά την αφαίρεση, από το ποσό της ρήτρας αναπροσαρµογής κάθε λογαριασµού ρεύµατος των ποσών έκπτωσης: α) που έχει χορηγηθεί από
τον ειδικό λογαριασµό µε την ονοµασία «Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης» του άρθρου εξηκοστού πρώτου του
ν.
4839/2021 (Α’ 181), και β) που έχει ήδη χορηγηθεί από τους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, επί της κατανάλωσης ενέργειας
του λογαριασµού.
4. Η οικονοµική ενίσχυση χορηγείται σε δικαιούχους οι οποίοι
επιβαρύνθηκαν µε συνολική αύξηση των λογαριασµών ρεύµατος
που έχουν εκδοθεί, εντός της χρονικής περιόδου αναφοράς της
παρ. 1, σύµφωνα µε τον υπολογισµό της παρ. 3, για ποσό άνω
των τριάντα (30) ευρώ και δεν µπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια
(600) ευρώ ανά δικαιούχο.
5. Το ως άνω ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν
υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του
ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσµεύεται και
δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες,
τα ασφαλιστικά ταµεία, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν
υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
6. Το ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης πιστώνεται σε τραπεζικό λογαριασµό της επιλογής του δικαιούχου από την ανώνυµη
εταιρεία του Ελληνικού Δηµοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας
Μονοπρόσωπη Α.Ε» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), κατόπιν αίτησης του δικαιούχου σε ειδική εφαρµογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) που δηµιουργείται από την ΚτΠ
Μ.Α.Ε., σε συνεργασία µε την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ο δικαιούχος, αφότου αυθεντικοποιηθεί µε τους
προσωπικούς κωδικούς του - διαπιστευτήρια της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύµφωνα µε το
άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εισέρχεται στην εφαρµογή
και αιτείται την πίστωση του ανωτέρω χρηµατικού ποσού στον
τραπεζικό του λογαριασµό.
7. Όλοι οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και οι διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να διαβιβάσουν στην
ΚτΠ Μ.Α.Ε. τα δεδοµένα που απαιτούνται για την εφαρµογή του
παρόντος. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. δικαιούται να χρησιµοποιήσει τα δεδοµένα αυτά αποκλειστικά και µόνο για τις ανάγκες του παρόντος.
8. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. αναλαµβάνει τον τεχνικό σχεδιασµό, την υλοποίηση της ειδικής εφαρµογής, την οργάνωση των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των δεδοµένων από κάθε
πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, εµπιστευτικότητα και διαθεσιµότητα των δεδοµένων και
κάθε άλλο θέµα που αφορά στην οµαλή λειτουργία της εφαρµογής, υπό την επιφύλαξη του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 ((ΓΚΠΔ, L 119) και
του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
που καταχωρούνται στην ανωτέρω εφαρµογή, συλλέγονται, τη-
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ρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά
για τον αναφερόµενο στην παρ. 1 σκοπό. Τα ανωτέρω δεδοµένα
τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς για περίοδο δύο (2) ετών
και στη συνέχεια διαγράφονται. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρµογής ορίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε., η οποία, ως υπεύθυνη
επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωµάτων των
προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, σύµφωνα ιδίως µε τον ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019.
9. Για την εφαρµογή του παρόντος, η ΚτΠ Μ.Α.Ε. επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσης των σχετικών πιστώσεων του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του
Υπουργείου Οικονοµικών.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται
ειδικότερα η χρονική περίοδος της δράσης, o χρόνος έναρξης
της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρµογής της παρ.
6, τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για τη λειτουργία αυτής, οι
απαραίτητες διαλειτουργικότητες, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής της αίτησης, το περιεχόµενο αυτής, η διαδικασία, ο τρόπος υπολογισµού και η
διαδικασία χορήγησης της οικονοµικής ενίσχυσης, οι περιπτώσεις και η διαδικασία ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη
λεπτοµέρεια και διαδικασία που απαιτείται για την εφαρµογή του
παρόντος. Με όµοια απόφαση δύναται να προβλέπεται η σχετική
διαδικασία ενστάσεων.
Άρθρο 37
Έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς
ηλεκτρικής ενέργειας
1. Επιβάλλεται άπαξ έκτακτη εισφορά µε βάση την αύξηση του
µικτού περιθωρίου κέρδους από τη συµµετοχή εκάστης µονάδας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του ν. 4425/2016 (Α’ 185) (εφεξής «αγορές ηλεκτρικής
ενέργειας»), για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως
και την 30η Ιουνίου 2022, σύµφωνα µε το παρόν. Υπόχρεοι για
την καταβολή της εισφοράς είναι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο των µονάδων παραγωγής τους, καθώς και
εκείνες που εκπροσωπούνται από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟ.Σ.Ε.).
Από την επιβολή της εισφοράς εξαιρούνται:
α) οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) που έχουν συνάψει σύµβαση λειτουργικής ενίσχυσης, σύµφωνα µε τον ν. 4414/2016 (Α’
149) ή σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το άρθρο
12 του
ν. 3468/2006 (Α’ 129) ή αντίστοιχη σύµβαση
αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, πριν την έναρξη ισχύος
του ν. 3468/2006.
β) οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας θερµικών µονάδων που
είναι εγκατεστηµένοι στο Mικρό Συνδεδεµένο Σύστηµα (ΜΣΣ)
της Κρήτης.
Ειδικά για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από
Σ.Η.Θ.Υ.Α., η εισφορά επιβάλλεται µόνο επί της ποσότητας της
παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας που αποζηµιώνεται από τη
συµµετοχή του παραγωγού αυτού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Η εισφορά υπολογίζεται ανά µήνα της παρ. 1 (εφεξής µήνας
εξέτασης), µε την εφαρµογή συντελεστή ενενήντα τοις εκατό
(90%) επί της θετικής διαφοράς του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους
του υπόχρεου, µεταξύ του µήνα εξέτασης και του ίδιου µήνα του
προηγουµένου έτους, σταθµισµένης µε το Ποσοστό των Συµβάσεων Προµήθειας Σταθερής Τιµής και αφαιρουµένων εκπτώσεων
σε τελικούς καταναλωτές και επιστροφών, δυνάµει Διµερών Συµβάσεων Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως εξής:
Έκτακτη Εισφορά = 90%* [θετική διαφορά του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους * (1- Ποσοστό των Συµβάσεων Προµήθειας
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Σταθερής Τιµής) - Εκπτώσεις - επιστροφές Διµερών Συµβάσεων
Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας].
Για την εφαρµογή των ως άνω εδαφίων:
α) η διαφορά του µικτού περιθωρίου κέρδους καθορίζεται
σύµφωνα µε τη µεθοδολογία, τις παραδοχές, τις παραµέτρους
και τον τρόπο υπολογισµού που ορίζονται µε την απόφαση της
παρ. 7,
β) ως Ποσοστό των Συµβάσεων Προµήθειας Σταθερής Τιµής
λαµβάνονται, εφόσον πιστοποιηθούν από ορκωτό λογιστή, οι ποσότητες που διατέθηκαν ανά µήνα εξέτασης από προµηθευτή, ο
οποίος είναι το ίδιο πρόσωπο µε τον υπόχρεο ή συνδεδεµένο µε
αυτόν πρόσωπο, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε, ν. 4172/2013, Α’ 167), σε τελικούς καταναλωτές δυνάµει συµβάσεων προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας που δεν αναπροσαρµόζονται µε βάση τη διακύµανση
των τιµών στις ως άνω αγορές και που έχουν συναφθεί πριν την
1η Οκτωβρίου 2021, χωρίς µεταγενέστερη µεταβολή στους
όρους αυτών, προς το σύνολο των ποσοτήτων που διατέθηκαν
στους τελικούς καταναλωτές, εντός του ίδιου µήνα από τον ως
άνω προµηθευτή,
γ) ως Εκπτώσεις λαµβάνονται, εφόσον πιστοποιηθούν από ορκωτό λογιστή, τα ποσά που αποδίδονται ανά µήνα εξέτασης
προς τους τελικούς καταναλωτές µέσω των λογαριασµών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας βάσει της κατανάλωσής τους,
από προµηθευτή ο οποίος είναι είτε το ίδιο πρόσωπο µε τον υπόχρεο, είτε συνδεδεµένο µε αυτόν πρόσωπο, σύµφωνα µε το
άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε.. Για την εφαρµογή του παρόντος, λαµβάνονται υπόψη οι εκπτώσεις που χορηγούνται από τους προµηθευτές επί της κατανάλωσης ενέργειας τιµολογίων προµήθειας που
αναπροσαρµόζονται µε βάση τη διακύµανση των τιµών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων εκπτώσεων
συνέπειας ως προς την εξόφληση των λογαριασµών κατανάλωσης. Οι εκπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου και το ύψος
αυτών, που λαµβάνονται υπόψη, καθορίζονται ειδικότερα µε την
κοινή απόφαση της παρ. 7,
δ) ως Επιστροφές δυνάµει Διµερών Συµβάσεων Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά µήνα εξέτασης, λαµβάνονται,
εφόσον πιστοποιηθούν από ορκωτό λογιστή, τα ποσά που ο υπόχρεος επέστρεψε σε αντισυµβαλλόµενο προµηθευτή, δυνάµει διµερών συµβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, οι
οποίες έχουν συναφθεί πριν την 8η Μαρτίου 2022.
Επιµέρους παραδοχές για την εφαρµογή των περ. β’, γ’ και δ’
καθορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ.
7.
3. Το ποσό της εισφοράς υπολογίζεται από τη Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ανά παραγωγό, σύµφωνα µε τις παρ. 2
και 7, επιβάλλεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βεβαιώνεται και εισπράττεται αµελλητί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, ως δηµόσιο έσοδο, σύµφωνα µε
τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).
Τα έσοδα από την εισφορά αποδίδονται στον ειδικό λογαριασµό
µε την ονοµασία «Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης» για την επιδότηση λογαριασµών ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές.
4. Η εισφορά καταβάλλεται εντός τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170), της σχετικής πράξης
προσδιορισµού. Η προθεσµία και η άσκηση προσφυγής κατά της
πράξης προσδιορισµού δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξης.
5. Οι υπόχρεοι δύνανται, κατά τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών για σκοπούς επιβολής φόρου εισοδήµατος, να
εκπίπτουν το ποσό της εισφοράς της παρ. 1, ως δαπάνη, σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε..
6. Οι Διαχειριστές «ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ», «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ», «ΑΔΜΗΕ ΑΕ»
και η «ΕΧΕ ΑΕ» παρέχουν στη ΡΑΕ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όλα τα απαιτούµενα στοιχεία για τις ανάγκες εφαρµογής και εποπτείας των προβλέψεων του παρόντος.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών καθορίζονται:
α) παραδοχές, ζητήµατα εφαρµογής της µεθοδολογίας, παράµετροι και κάθε ειδικότερο θέµα για τον υπολογισµό της ει-
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σφοράς, κατόπιν πρότασης της ΡΑΕ,
β) η διαδικασία επιβολής, βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης
της εισφοράς στον ειδικό λογαριασµό µε την ονοµασία «Ταµείο
Ενεργειακής Μετάβασης», ο τύπος και το περιεχόµενο της πράξης επιβολής, τα αρµόδια όργανα για την έκδοσή της, καθώς και
γ) εν γένει κάθε λεπτοµέρεια και διαδικασία που απαιτείται για
την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 38
Χρηµατοδότηση «Ταµείου Ενεργειακής Μετάβασης»
από τον ειδικό λογαριασµό Υπηρεσιών Κοινής
Ωφέλειας και χρηµατοδότηση δράσεων απόσυρσης
οικιακών ηλεκτρικών συσκευών από το «Ταµείο
Ενεργειακής Μετάβασης» - Προσθήκη παρ. 10 και 11
στο άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021
Στο εξηκοστό πρώτο άρθρο του ν. 4839/2021 (Α’ 181) περί σύστασης Ειδικού Λογαριασµού µε την ονοµασία «Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης», προστίθενται παρ. 10 και 11 σχετικά µε τη
χρηµατοδότηση και τις δράσεις του Ειδικού Λογαριασµού ως
εξής:
«10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Οικονοµικών δύναται να χρηµατοδοτείται ο ειδικός
λογαριασµός της παρ. 1 από τον ειδικό λογαριασµό Υπηρεσιών
Κοινής Ωφέλειας του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Οικονοµικών και των κατά περίπτωση αρµόδιων
Υπουργών δύναται να χρηµατοδοτούνται από τον Ειδικό Λογαριασµό της παρ. 1, δράσεις που αφορούν στην απόσυρση και αντικατάσταση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών µέσω συστηµάτων
εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης από πιστοποιηµένους φορείς. Με την ως άνω απόφαση δύναται να καθορίζεται η
διαδικασία µεταφοράς των πιστώσεων για τον ως άνω σκοπό.»
Άρθρο 39
Ορισµός του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
ως φορέα υλοποίησης προγραµµάτων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
1. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι κατά περίπτωση αρµόδιοι Υπουργοί, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των
ειδικότερων διατάξεων που διέπουν τη χρηµατοδότηση έργων και
προγραµµάτων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης ή από άλλες πηγές, δύνανται να
ορίσουν το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.), ως φορέα υλοποίησης
δράσεων και προγραµµάτων εξοικονόµησης ενέργειας και υδάτων
ή για ψηφιακές δράσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και να προσδιορίσουν: α) τις σχετικές αρµοδιότητές του, β) το ποσοστό επί του προϋπολογισµού των
προσκλήσεων που του καταβάλλεται για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών, το οποίο δεν µπορεί να υπερβεί το δύο τοις
εκατό (2%) του προϋπολογισµού των προσκλήσεων δράσεων, που
διαχειρίζεται κάθε φορά, γ) την πηγή χρηµατοδότησής του, και δ)
κάθε άλλο ειδικό θέµα σχετικό µε την ανάληψη και εκπλήρωση
των αρµοδιοτήτων του. Κάθε δράση ή πρόγραµµα περιλαµβάνει
τους όρους που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο. Για τον προσδιορισµό του ποσοστού των λειτουργικών δαπανών λαµβάνεται
υπόψη και ο τύπος των δράσεων, καθώς και τα καθήκοντα που
αναλαµβάνει το Τ.Ε.Ε. ως Φορέας Υλοποίησης.
2. Το Τ.Ε.Ε., κατά την εφαρµογή του παρόντος, οφείλει να: α)
ενεργεί µε φερεγγυότητα και παρέχει εγγυήσεις, όσον αφορά
στην ικανότητά του για διοικητική και δηµοσιονοµική διαχείριση
του έργου που του ανατίθεται, β) διαθέτει εµπειρία στον τοµέα
που αφορά στο αντικείµενο του προγράµµατος ή τµήµατός του,
γ) τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται
στην κοινή απόφαση της παρ. 1. Στο πλαίσιο λειτουργίας του ως
Φορέα Υλοποίησης των εκάστοτε δράσεων ή προγραµµάτων, το
Τ.Ε.Ε. εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προς την υλοποίηση των συγκεκριµένων δράσεων ή
προγραµµάτων, βάσει της κοινής απόφασης της παρ. 1.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Άρθρο 40
Ειδικότερες ρυθµίσεις κτηµατογράφησης και Εθνικού
Κτηµατολογίου στις εκτάσεις του άρθρου 67
του ν. 998/1979
1. Δηλώσεις εγγραπτέου δικαιώµατος του άρθρου 2, αιτήσεις
διόρθωσης της παρ. 4α του άρθρου 6 και του άρθρου 6Α και ενστάσεις του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 (Α’ 114), που έχουν υποβληθεί από το Ελληνικό Δηµόσιο µε αντικείµενο το δικαίωµα
κυριότητάς του σε ακίνητα που εµφανίζονται ως δάση στους
αναρτηµένους ή κυρωµένους δασικούς χάρτες, όπως είχαν διαµορφωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 67 του ν. 998/1979 (Α’ 289), πριν
την αντικατάστασή του µε το άρθρο 93 του ν. 4915/2022 (Α’ 63),
το οποίο δικαίωµα θεµελιώνεται µόνο στο τεκµήριο κυριότητας
του Ελληνικού Δηµοσίου επί των δασικών εκτάσεων και όχι σε
άλλον λόγο κτήσης, ανακαλούνται από το Ελληνικό Δηµόσιο ή
απορρίπτονται οίκοθεν από το αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης, την αρµόδια Επιτροπή Εξέτασης Υποθέσεων Κτηµατογράφησης και την αρµόδια Επιτροπή Ενστάσεων, αντίστοιχα. Το
Γραφείο Κτηµατογράφησης, µετά την απόρριψη ή ανάκληση των
δηλώσεων, αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων, προβαίνει οίκοθεν στις απαραίτητες διορθώσεις των οικείων κτηµατολογικών πινάκων καταχωρίζοντας ως κυρίους επί των παραπάνω ακινήτων
τους ιδιώτες που έχουν υποβάλει σχετική δήλωση εγγραπτέου δικαιώµατος κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του ν. 2308/1995. Αν
δεν έχει υποβληθεί δήλωση εγγραπτέου δικαιώµατος ή µε βάση
την υποβληθείσα δήλωση δεν θεµελιώνεται επαρκώς το δικαίωµα
για κάποιο από τα ακίνητα της παρούσας, αυτό εµφανίζεται στους
προσωρινούς κτηµατολογικούς πίνακες µε την ένδειξη «άγνωστου
ιδιοκτήτη».
2. Το Ελληνικό Δηµόσιο παραιτείται από τις ασκηθείσες αγωγές
της παρ. 2 και τις ασκηθείσες αιτήσεις των παρ. 3 και 8 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), καθώς και από ασκηθέντα ένδικα
µέσα επί αποφάσεων τέτοιων αγωγών και αιτήσεων, µε αντικείµενο το δικαίωµα κυριότητάς του, σε ακίνητα που εµφανίζονται
ως δάση στους αναρτηµένους ή κυρωµένους δασικούς χάρτες,
όπως είχαν διαµορφωθεί µε βάση το άρθρο 67 του ν. 998/1979,
πριν την αντικατάστασή του µε το άρθρο 93 του ν. 4915/2022, όταν
το δικαίωµα κυριότητας θεµελιώνεται µόνο στο τεκµήριο κυριότητας του Ελληνικού Δηµοσίου, επί των δασικών εκτάσεων και όχι
σε άλλον λόγο κτήσης.
Άρθρο 41
Δευτερεύοντες διατάκτες και αναθέτουσες αρχές Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 49 του ν. 4915/2022
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4915/2022 (Α’ 63),
περί ανάθεσης πρόσθετων αρµοδιοτήτων στις Διευθύνσεις Συντονισµού και Επιθεώρησης Δασών, προστίθενται δυο εδάφια και
η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Στις Διευθύνσεις Συντονισµού και Επιθεώρησης Δασών ανατίθενται, επιπλέον των ήδη ασκούµενων αρµοδιοτήτων τους, και
αρµοδιότητες για τη διαχείριση θεµάτων προϋπολογισµού, ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλµατοποίησης και πληρωµής δαπανών, η
άσκηση των αρµοδιοτήτων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 24, καθώς
και των άρθρων 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α’ 143), για δαπάνες που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν έκδοσης επιτροπικού εντάλµατος, καθώς και η διαχείριση θεµάτων προµηθειών. Για το ως άνω επιτροπικό ένταλµα οι Προϊστάµενοι των
Επιθεωρήσεων Εφαρµογής Δασικής Πολιτικής ορίζονται δευτερεύοντες διατάκτες για κάθε είδους δαπάνη, κατά παρέκκλιση της
παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Οι Επιθεωρήσεις
Εφαρµογής Δασικής Πολιτικής λογίζονται ως χωριστές επιχειρησιακές µονάδες ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τις διαδικασίες σύναψης των συµβάσεών τους, κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016
(Α’ 147) και οι Προϊστάµενοι αυτών ορίζονται ως αποφαινόµενα
όργανα στο πλαίσιο διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης.»
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Άρθρο 42
Έκδοση επιτροπικών ενταλµάτων και ανάληψη
εκκρεµών δεσµεύσεων -Τροποποίηση άρθρου 55
του ν. 4915/2022
Στο τέλος του άρθρου 55 του ν. 4915/2022 (Α’ 63) προστίθενται τρία νέα εδάφια και το άρθρο 55 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 55
Μεταβατική διάταξη για τις δαπάνες λειτουργίας
Οι δαπάνες λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών που µεταφέρθηκαν από τις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε το τρίτο
άρθρο της από 13.8.2021 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου (Α’
143), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156),
στις οποίες περιλαµβάνεται και η µισθοδοσία του προσωπικού,
βαρύνουν τους προϋπολογισµούς των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων από τις οποίες µεταφέρονται, µέχρι την 31η Μάϊου 2022.
Από 1ης Ιουνίου 2022 οι δαπάνες του πρώτου εδαφίου βαρύνουν
τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από την ως άνω ηµεροµηνία και για τη διάρκεια της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου καθίσταται δυνατή η έκδοση
επιτροπικών ενταλµάτων για την εξυπηρέτηση, κατά προτεραιότητα, των άµεσων λειτουργικών αναγκών των µεταφερόµενων
Δασικών Υπηρεσιών. Mε µέριµνα των δευτερευόντων διατακτών
και έως την 31η Δεκεµβρίου 2022, δύναται να αναλαµβάνονται
αµελλητί οι ως άνω υποχρεώσεις εντός των διαθέσιµων πιστώσεων, καθώς και οι εκκρεµείς δεσµεύσεις και απλήρωτες υποχρεώσεις για τις οποίες έχει τηρηθεί το π.δ. 80/2016 (Α’ 5). Οι
δαπάνες του τετάρτου εδαφίου, αρχής γενοµένης από 1ης Αυγούστου 2021, λογίζονται ως νόµιµες και κανονικές.»
Άρθρο 43
Διοικητικές κυρώσεις περί αποβλήτων Αντικατάσταση άρθρου 69 του ν. 4819/2021
Στο άρθρο 69 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), περί διοικητικών κυρώσεων διαχείρισης αποβλήτων: α) στην παρ. 3 προστίθεται νέο
πρώτο εδάφιο ως περ. α) και το υφιστάµενο εδάφιο αριθµείται
ως περ. β), β) από την αναφορά παραβάσεων της παρ. 5 αφαιρούνται η παραβίαση της παρ. 8 του άρθρου 12, περί διανοµής
κερδών, και η παραβίαση των τυχόν πρόσθετων όρων των αποφάσεων έγκρισης ή ανανέωσης, γ) προστίθενται παρ. 5α και 5β,
δ) στην παρ. 6 η αναφορά στην έκθεση προγραµµατισµού της
παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 4819/2021 αφαιρείται, ε) αντικαθίσταται η παρ. 10, στ) η παρ. 11 διασπάται και αντικαθίσταται από
δύο εδάφια, τα οποία αριθµούνται ως περ. α) και β) αντίστοιχα,
ζ) στην παρ. 12 διορθώνεται η παραποµπή στις αναφερόµενες
διατάξεις και το άρθρο 69 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 69
Διοικητικές κυρώσεις
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ,
όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 26 του άρθρου 1 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
1. Στον υπόχρεο που παραβαίνει την παρ. 1 του άρθρου 11
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ίσο µε τις ελάχιστες χρηµατικές
εισφορές της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 13, που ισχύουν
κατά τη διαπίστωση της παράβασης, τις οποίες θα κατέβαλε σε
ΣΣΕΔ για το χρονικό διάστηµα των τελευταίων πέντε (5) ετών. Σε
περίπτωση που ο παραγωγός συµµορφώνεται αυτοβούλως µε
την υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11 εντός έξι (6) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το χρηµατικό πρόστιµο
περιορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στις χρηµατικές εισφορές
του τελευταίου ηµερολογιακού έτους.
2. Στον υπόχρεο που παραβαίνει την παρ. 5 του άρθρου 11
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από εκατό (100) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
3. α) Στον υπόχρεο που δεν καταβάλλει στο συµβεβληµένο
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ΣΣΕΔ τις χρηµατικές εισφορές που έχουν εγκριθεί από τον
Ε.Ο.ΑΝ., αλλά µικρότερες χρηµατικές εισφορές, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ίσο µε το σύνολο της διαφοράς των καταβληθέντων χρηµατικών εισφορών του υπόχρεου στο ΣΣΕΔ, σε σχέση
µε τις χρηµατικές εισφορές που έχουν εγκριθεί από τον Ε.Ο.ΑΝ.
για το ΣΣΕΔ και έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό ιστότοπο «Διαύγεια», µε έναρξη του υπολογισµού από την ηµεροµηνία έναρξης
της παράβασης µε ευθύνη του υπόχρεου ή του φορέα ΣΣΕΔ.
β) Στον διακινητή συσκευασµένων προϊόντων και τον διακινητή
προϊόντων για τα οποία έχει εγκριθεί ΠΔΕΠ, που παραβαίνει το
άρθρο 14, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από πεντακόσια (500)
ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
4. Στον υπόχρεο, που παραβαίνει την υποχρέωση της παρ. 7
του άρθρου 11, επιβάλλεται πρόστιµο από εκατό (100) ευρώ έως
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
5. Στους φορείς ΣΕΔ που παραβαίνουν τις παρ. 1, 2, 9, και 12
του άρθρου 12, επιβάλλεται πρόστιµο από πεντακόσια (500) ευρώ
έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
5α. Στους φορείς ΣΣΕΔ που παραβαίνουν την παρ. 8 του άρθρου 12, επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το ποσό των κερδών που
διανεµήθηκαν από τον φορέα ΣΣΕΔ στους µετόχους ή τους εταίρους του και τίθενται ειδικοί όροι µε προθεσµία συµµόρφωσης.
Αν ο φορέας ΣΕΔ δεν συµµορφώνεται για δυο (2) συνεχόµενες
φορές, ο Ε.Ο.ΑΝ. αφαιρεί την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας
του.
5β. Αν διαπιστωθεί από την αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης
της παρ. 11 του άρθρου 12 ή ύστερα από διενέργεια ελέγχου του
άρθρου 67 ότι ο φορέας ΣΕΔ παρουσιάζει ουσιαστική απόκλιση
από το επιχειρησιακό σχέδιο ή δεν εφαρµόζει όρο έγκρισής του,
ο Ε.Ο.ΑΝ.: α) επιβάλλει την άµεση κατάπτωση υπέρ του, της εγγύησης που προβλέπεται στην παρ. 18 του άρθρου 12 για φορείς
ΣΣΕΔ ή αν οι φορείς ΣΣΕΔ ήδη παραβιάζουν την παρ. 18 του άρθρου 12, επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το προβλεπόµενο ποσό της
εγγύησης, και β) θέτει ειδικούς όρους µε προθεσµία συµµόρφωσης. Αν επί δύο (2) φορές ο φορέας ΣΕΔ δεν συµµορφώνεται, ο
Ε.Ο.ΑΝ. αφαιρεί την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του
φορέα ΣΕΔ.
6. Σε περίπτωση υποβολής της έκθεσης της παρ. 11 του άρθρου 12 µετά την παρέλευση της προθεσµίας επιβάλλεται στους
φορείς ΣΕΔ πρόστιµο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για κάθε µήνα
καθυστέρησης για τους πρώτους τρεις (3) µήνες και δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε επόµενο µήνα καθυστέρησης. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβεί τους έξι (6) µήνες, η µη
υποβολή θεωρείται οριστική και επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο
διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.
7. Στους φορείς ΣΣΕΔ που παραβαίνουν την παρ. 18 του άρθρου 12 επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το προβλεπόµενο ποσό της
εγγύησης.
8. Στους φορείς ΣΕΔ, που δεν εξοφλούν το τιµολόγιο προς τον
Ε.Ο.ΑΝ., µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσής του,
επιβάλλεται προσαύξηση δέκα τοις εκατό (10%) επί του οφειλόµενου ποσού.
9. Για τους φορείς ΣΕΔ, που δεν συµµορφώνονται µε την παρ.
7 του άρθρου 9 επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το δέκα τοις εκατό
(10%) του ύψους των χρηµατικών εισφορών, όπως αυτές τιµολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούµενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου.
10. Στον παραγωγό συσκευασιών, στον παραγωγό προϊόντων
ή στον διαχειριστή ΑΕΚΚ που δεν δηλώνει προς το ΣΣΕΔ και τον
Ε.Ο.ΑΝ. τις πραγµατικές ποσότητες συσκευασιών ή άλλων προϊόντων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο που ισούται µε τις αναλογούσες χρηµατικές εισφορές για τις πραγµατικές ποσότητες που
δεν δηλώθηκαν, για όσο διάστηµα δεν δηλώθηκαν. Στον φορέα
ΣΕΔ που παραβαίνει την υποχρέωση της παρ. 6 του άρθρου 12
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από πεντακόσια (500) ευρώ έως
ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ.
11. α) Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων, στον διακινητή συσκευασιών ή στον
διακινητή άλλων προϊόντων, που παρεµποδίζει ή µε οποιονδήποτε
τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από
τον Ε.Ο.ΑΝ., σύµφωνα µε το άρθρο 67, επιβάλλεται διοικητικό
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πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο
(1.000.000) ευρώ.
β) Στον φορέα ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ που παρεµποδίζει ή µε οποιονδήποτε τρόπον αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ., σύµφωνα µε το άρθρο 67, ο Ε.Ο.ΑΝ.: βα)
επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ, και ββ) αφαιρεί την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του φορέα ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, εφόσον ο φορέας ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ παρεµποδίζει ή µε οποιονδήποτε
τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο
67 για δεύτερη φορά.
12. Στους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, σύµφωνα µε την παρ.
9 του άρθρου 3, που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μέρος Β’ και τα ΠΔΕΠ, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από πεντακόσια (500) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000)
ευρώ.
13. Στους φορείς ΣΕΔ, που ενεργούν κατά παράβαση της παρ.
2 του άρθρου 5, της παρ. 2 του άρθρου 6 και της παρ. 1 του άρθρου 10 της υπ’ αριθµ. 181504/2016
(Β’ 2454) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιµο από πεντακόσια (500) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
14. Στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (ΚΔΑΥ) για την
παραβίαση της παρ. 3 του άρθρου 31 επιβάλλεται από τον
Ε.Ο.ΑΝ. πρόστιµο ύψους πέντε (5) ευρώ ανά τόνο εισερχόµενων
αποβλήτων που αντιστοιχούν σε δήµους για τους οποίους δεν
πραγµατοποιήθηκε εργασία δειγµατοληψίας.
15. Στον υπόχρεο της παρ. 1 του άρθρου 38, σε περίπτωση καταβολής µετά την παρέλευση της προθεσµίας που ορίζεται στην
παρ. 4 του άρθρου 38, επιβάλλεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. πρόστιµο ίσο
µε το δύο τοις εκατό (2%) του τέλους ταφής που αντιστοιχεί στο
οφειλόµενο σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 38 ποσό, το οποίο
ανατοκίζεται µε επιτόκιο δύο τοις εκατό (2%) για κάθε µήνα καθυστέρησης.
16. Οι κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ., ύστερα
από κλήση του καθ’ ου να εκθέσει τις απόψεις του µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η παράβαση βεβαιώθηκε κατόπιν ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 67, η σχετική έκθεση
κοινοποιείται στον ελεγχόµενο µαζί µε την κλήση του σε παροχή
εξηγήσεων Για την επιµέτρηση της κύρωσης λαµβάνονται υπόψη
ιδίως η σοβαρότητα της παράβασης, η συµµόρφωση ή µη στις
υποδείξεις των αρµόδιων οργάνων µετά τη διαπίστωση της παράβασης, οι παρόµοιες παραβάσεις στο παρελθόν και ο βαθµός
υπαιτιότητας, το όφελος που έχει αποκοµίσει ο παραβάτης από
την παράβαση και τα οικονοµικά του µεγέθη. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν γνώµης του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. και µε την επιφύλαξη
της παρ. 1 του άρθρου 91, καθορίζονται αναλυτικές µεθοδολογίες
προσδιορισµού των διοικητικών κυρώσεων ανά διαφορετική κατηγορία παραβάτη του παρόντος και ανά είδος παράβασης, µε
βάση κατ’ ελάχιστον τα προαναφερόµενα κριτήρια.
17. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται σύµφωνα µε τον παρόντα,
βεβαιώνονται από τον Ε.Ο.ΑΝ., εισπράττονται σύµφωνα µε τον
ΚΕΔΕ και αποδίδονται στον Ε.Ο.ΑΝ..»
Άρθρο 44
Συµµετοχή των Φορέων Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων στην εναλλακτική διαχείριση
των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασιών Τροποποίηση άρθρου 89 του ν. 4819/2021
Στο άρθρο 89 του ν. 4819/2021 (Α’ 129): α) στην παρ. 1 προστίθενται οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και
τροποποιούνται οι προϋποθέσεις συνεργασίας των Συλλογικών
Συστηµάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) µε τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δηµοτικών αποβλήτων
συσκευασιών, β) η παρ. 2 αντικαθίσταται, γ) στους φορείς που παρουσιάζουν την αδυναµία συµφωνίας του πρώτου εδαφίου της
παρ. 3 προστίθενται οι ΦΟΔΣΑ και τα ΣΣΕΔ, δ) στα δύο πρώτα
εδάφια της παρ. 5 ορίζεται ότι οι υποχρεώσεις που ισχύουν για
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τους Ο.Τ.Α. ισχύουν και για τους ΦΟΔΣΑ, και το άρθρο 89 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 89
Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των
δηµοτικών αποβλήτων συσκευασιών
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ,
όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 8 του άρθρου 1 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
1. Η οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δηµοτικών
αποβλήτων συσκευασιών πραγµατοποιείται α) από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού ή και β) από
τους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού σε συνεργασία µε τον Οικείο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και µε δυνατότητα συνεργασίας µε τους Φορείς Συλλογικών Συστηµάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αποβλήτων συσκευασιών ή και γ) από
τους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού σε συνεργασία µε τους Φορείς Συλλογικών Συστηµάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αποβλήτων
συσκευασιών ή και τους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονοµίας του άρθρου 3 του
ν. 4430/2016 (Α’ 205), οι οποίοι
δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια της περιφερειακής ενότητας ή των όµορων Ο.Τ.Α., εφόσον υπάρχει έγγραφη συµφωνία
αυτών µε τους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού.
2. Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασιών σε συνεργασία µε τα ΣΣΕΔ καταρτίζονται πενταετείς συµβάσεις συνεργασίας µεταξύ: α) των
φορέων ΣΣΕΔ και των οικείων ΦΟΔΣΑ, µε την προϋπόθεση ότι οι
οικείοι ΦΟΔΣΑ έχουν συνάψει προγραµµατική σύβαση µε τους
Ο.Τ.Α. α’ βαθµού ή β) των φορέων ΣΣΕΔ, των οικείων ΦΟΔΣΑ και
των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, γ) των φορέων ΣΣΕΔ και των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού ή δ) των φορέων ΣΣΕΔ, των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού και των φορέων
κοινωνικής αλληλέγγυας οικονοµίας του άρθρου 3 του ν.
4430/2016, εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση του Ο.Τ.Α. α’ βαθµού.
Με τη σύµβαση καθορίζονται ιδίως: αα) τα επιχειρησιακά σχέδια της εναλλακτικής διαχείρισης που περιλαµβάνουν ιδίως, τις
εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών, τις οποίες
αναλαµβάνουν τα συµβαλλόµενα µέρη, ββ) το σύνολο των λοιπών υποχρεώσεων των φορέων ΣΣΕΔ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο εγκεκριµένο από τον ΕΟΑΝ επιχειρησιακό σχέδιο των φορέων ΣΣΕΔ, γγ) τα µέτρα που λαµβάνονται και οι συνέπειες που
επέρχονται στην περίπτωση αθέτησης των συµβατικών υποχρεώσεων των µερών.
3. Αν διαπιστώνεται αδυναµία συµφωνίας µεταξύ ΦΟΔΣΑ και
των φορέων ΣΣΕΔ ή Ο.Τ.Α. α’ βαθµού και των φορέων ΣΣΕΔ για
τους όρους σύναψης της σύµβασης συνεργασίας, το θέµα παραπέµπεται µε µέριµνα ενός των ενδιαφερόµενων µερών στο Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του Ελληνικού Οργανισµού
Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) για συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς.
Τα µέρη δύνανται να αποδεχθούν τη συµβιβαστική λύση που
προτείνεται για την επίλυση της διαφοράς. Η τήρηση της διαδικασίας αυτής αποτελεί υποχρεωτική προδικασία πριν την προσφυγή στα αρµόδια δικαστήρια.
4. Οι φορείς Ατοµικών Συστηµάτων Συλλογικής Διαχείρισης
(ΑΣΕΔ) αποβλήτων συσκευασιών µπορούν επίσης να οργανώνουν την εναλλακτική διαχείριση δηµοτικών αποβλήτων συσκευασιών που αφορά τη δραστηριότητά τους.
5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 84 εφαρµόζεται
και για τις υποχρεώσεις των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού ή και των οικείων
ΦΟΔΣΑ που προκύπτουν από την εκτέλεση της σύµβασης συνεργασίας µε φορέα ΣΣΕΔ. Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθµού ή και οι ΦΟΔΣΑ
λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την οµαλή και αποδοτική λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης. Τα µέτρα αυτά αναφέρονται κυρίως στην εφαρµογή συστηµάτων επιστροφής και
συλλογής των αποβλήτων συσκευασιών µε υποχρεωτική τη συµµετοχή του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη.»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 45
Έναρξη ισχύος
1. Ο παρών τίθεται σε ισχύ από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, έκτος αν ορίζεται άλλως στις επιµέρους διατάξεις του.
2. Το άρθρο 18 σχετικά µε την ενδυνάµωση της διάστασης της
κλιµατικής αλλαγής στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και την
τροποποίηση του Παραρτήµατος II του ν. 4014/2011 (Α’ 209),
ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2024.
Αθήνα,.........................2022
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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): Συνεπώς 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 17.39’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων
ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

