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την Αθόνα ςόμερα, 19 Ιανουαρύου 2011, ημϋρα Σετϊρτη και ώρα 18:00΄, ςτην Αύθουςα 
Γερουςύασ του Μεγϊρου τησ Βουλόσ, ςυνεδρύαςε η Διαρκόσ Επιτροπό Παραγωγόσ και 
Εμπορύου, υπϐ την προεδρύα του Προϋδρου αυτόσ, κυρύου Ιωϊννη Δριβελϋγκα, με θϋμα 
ημερόςιασ διϊταξησ: 

υνϋχιςη τησ επεξεργαςύασ και εξϋταςησ του ςχεδύου νϐμου του Τπουργεύου 
Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ «Διατόρηςη τησ βιοποικιλϐτητασ και ϊλλεσ 
διατϊξεισ» (ακρϐαςη εξωκοινοβουλευτικών προςώπων).  

τη ςυνεδρύαςη παρϋςτηςαν η Τπουργϐσ  Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ και Κλιματικόσ 
Αλλαγόσ, κυρύα Κωνςταντύνα Μπιρμπύλη, ο αναπληρωτόσ Τπουργϐσ Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ 
και Κλιματικόσ Αλλαγόσ, κ. Νικϐλαοσ ηφουνϊκησ, καθώσ και  αρμϐδιοι υπηρεςιακού 
παρϊγοντεσ.  

Επύςησ, παρϋςτηςαν οι κϊτωθι εξωκοινοβουλευτικού φορεύσ: 

1) Γεώργιοσ Ηλιϐπουλοσ, Αντιπρϐεδροσ τησ Αντιπροςωπεύασ του Σ.Ε.Ε. 

2) Γεώργιοσ Βαβύζοσ, εκπρϐςωποσ τησ Πανελλόνιασ Ένωςησ Βιοεπιςτημϐνων 

3) Θεοδϐτα Νϊντςου, εκπρϐςωποσ του WWF Hellas 

4) Βαςϐλειοσ Βϊκκασ, πρϐεδροσ του Πανελλαδικοϑ υλλϐγου Εργαζομϋνων Υορϋων 
Διαχεύριςησ Προςτατευομϋνων  Περιοχών 

5) Νικϐλαοσ Μπϐκαρησ, πρϐεδροσ τησ  Πανελλόνιασ Ένωςησ Δαςολϐγων Δημοςύων 
Τπαλλόλων 

6) Ελϋνη Μαλοϑπα, εκπρϐςωποσ τησ Σρϊπεζασ Γενετικοϑ Τλικοϑ του Εθνικοϑ 
Ιδρϑματοσ Αγροτικόσ Έρευνασ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε) 

Ο Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ, αφοϑ διαπύςτωςε την ϑπαρξη απαρτύασ, κόρυξε την 
ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ και ϋκανε την α΄ ανϊγνωςη του καταλϐγου των μελών τησ Επιτροπόσ. 
Παρϐντεσ όταν οι Βουλευτϋσ κ.κ.: 

ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ (Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Κυρύεσ και κϑριοι ςυνϊδελφοι, 
αρχύζει η ςυνεδρύαςη με την ακρϐαςη των φορϋων ςτο ςχϋδιο νϐμου του Τπουργεύου 



Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ «Διατόρηςη τησ βιοποικιλϐτητασ και ϊλλεσ 
διατϊξεισ». 

Κατ' αρχϊσ, θα όθελα να πω ϐτι ϐλοι καταλαβαύνουμε πϐςο ςημαντικϐ εύναι αυτϐ το 
νομοςχϋδιο και πϐςο πρϋπει να ςτηρύξουμε η βιοποικιλϐτητα. Με τη ςυμμετοχό των φορϋων 
και με τισ ερωτόςεισ μασ, θα πρϋπει να ςυμβϊλουμε ϋτςι ώςτε να ϋρθει ςτην Ολομϋλεια τησ 
Βουλόσ ϋνα νομοςχϋδιο πλόρεσ και ϋνα νομοςχϋδιο που θα εξυπηρετεύ τουσ αυτονϐητουσ 
ςκοποϑσ και ςτϐχουσ που ϋχει θϋςει και η πολιτικό ηγεςύα. Αυτϐσ εύναι ο ρϐλοσ τησ διαδικαςύασ 
επεξεργαςύασ του ςχεδύου νϐμου απϐ την Επιτροπό Παραγωγόσ και Εμπορύου και γι' αυτϐ 
γύνονται εξαντλητικϋσ ςυζητόςεισ που ςυμμετϋχουν ενεργϊ με θϋςεισ, απϐψεισ και προτϊςεισ 
ϐλοι οι βουλευτϋσ και τα κϐμματα. Για αυτϐ, ϊλλωςτε, εύναι εδώ και η πολιτικό ηγεςύα, ώςτε να 
ακοϑςει αυτϋσ τισ προτϊςεισ, να τισ ςυζητόςουμε και να λαμβϊνονται ςοβαρϊ υπϐψη. Αυτϐσ 
εύναι ο ρϐλοσ και η διαδικαςύα που ϋχει επιλϋξει η Δημοκρατύα μασ και το Κοινοβοϑλιο. 

Λϋω αυτϊ τα αυτονϐητα γιατύ τισ τελευταύεσ μϋρεσ, κϊποια μϋςα ενημϋρωςησ 
επιχειροϑν να απαξιώςουν το ρϐλο των βουλευτών, ιδιαύτερα των βουλευτών τησ περιφϋρειασ, 
λϋγοντασ ϐτι οι βουλευτϋσ τησ περιφϋρειασ ενεργοϑν με βϊςη μικροκομματικϊ και 
μικροπολιτικϊ κριτόρια και υποκϑπτουν ςε ςυμφϋροντα τοπικών παραγϐντων, των ανθρώπων 
δηλαδό τησ περιφϋρειασ. Θϋλω να διαβεβαιώςω και να ςτεύλω ϋνα μόνυμα ςε αυτοϑσ, ϐτι οι 
βουλευτϋσ τησ περιφϋρειασ ϋχουν ύςη -αν ϐχι περιςςϐτερη- ευαιςθηςύα για το περιβϊλλον απ’ 
ϐτι ϋχουν κϊποιοι, οι οπούοι γνωρύζουν το περιβϊλλον μϋςα απϐ το ύντερνετ. Αυτϐ γιατύ οι 
βουλευτϋσ τησ περιφϋρειασ ζουν εκεύ και θϋλουν για τον τϐπο τουσ να μη γύνει Αττικό και 
Κυψϋλη. Γιατύ οι βουλευτϋσ τησ περιφϋρειασ, για να το πω πιο λαώκϊ, ϋχουν πατόςει χώμα και 
ξϋρουν τι ςημαύνει χώμα, δϊςοσ και δϋντρο. Κϊποιοι ϊλλοι δεν ξϋρουν. Να αφόςουν, λοιπϐν, 
αυτϊ τα πρϊγματα, να λϋνε τϋτοιεσ ανοηςύεσ.  

Αυτϊ δεν εκφρϊζουν οϑτε κατϊ διϊνοια την πολιτικό ηγεςύα, απλϊ τα λϋνε κϊποιοι. 
Όταν δεν υπϊρχουν επιχειρόματα για το ϐτι οι βουλευτϋσ εξυπηρετοϑν ςυμφϋροντα ςε τϋτοιου 
εύδουσ μεθϐδουσ καταφεϑγουν. Άλλοι εξυπηρετοϑν ςυμφϋροντα και αν χρειαςτεύ θα το κϊνω 
και θα το αποδεύξω ποιοι εξυπηρετοϑν αυτϊ τα ςυμφϋροντα. Πϊντωσ αυτού που δεν τα 
εξυπηρετοϑν εύναι οι βουλευτϋσ τησ περιφϋρειασ. Σα λϋω αυτϊ για να τα ακοϑςουν αυτού που 
τα διακινοϑν και, βεβαύωσ, να τα ακοϑςετε και εςεύσ γιατύ επηρεϊζονται κϊποιοι και πιςτεϑουν 
ϐτι εμεύσ ϋχουμε μϐνο αυτϐν τον ςτϐχο και ςκοπϐ. Ο δικϐσ μασ ςτϐχοσ δεν εύναι αυτϐσ, ϐπωσ 
ϋχουμε αποδεύξει πολλϊκισ και με την Τπουργϐ Περιβϊλλοντοσ, την κυρύα Μπιρμπύλη, με την 
οπούα επύ ενϊμιςη χρϐνο ϋχουμε ϊψογη ςυνεργαςύα ςε ϐλα τα θϋματα. 

Σο λϐγο ϋχει ο κ. Ηλιϐπουλοσ. 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ (Αντιπρϐεδροσ τησ Αντιπροςωπεύασ του Σ.Ε.Ε.): Ο πρϐεδροσ 
μασ, ο κ. πύρντζησ, δύνει αυτό τη ςτιγμό τη μϊχη του να γύνει κατανοητϐσ ςτην κοινωνύα και 
ςτην κυβϋρνηςη, ςτο βαθμϐ που τησ αναλογεύ, για το μεύζον θϋμα που αφορϊ τα κλειςτϊ 
επαγγϋλματα. Γιατύ αυτόν την ςτιγμό αυτϐ που εύναι πιο ςημαντικϐ για τη χώρα εύναι οι 
κλειςτϋσ αγορϋσ και ϐχι τα κλειςτϊ επαγγϋλματα. Γι' αυτϐ το λϐγο δεν μπϐρεςε να εύναι εδώ. 

(υνϋχεια ομιλύασ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟΤ, Αντιπροϋδρου τησ Αντιπροςωπεύασ του 
Σεχνικοϑ Επιμελητηρύου Ελλϊδοσ) 

Ευελπιςτώ μϋςα ςε λύγα λεπτϊ και μετϊ με ερωτόςεισ, αν χρειϊζεται, να δώςω ϋνα 
πρώτο ςτύγμα. Σο πρώτο ςτύγμα για το θϋμα του ςυγκεκριμϋνου ςχεδύου νϐμου εύναι ϐτι 
ςαφϋςτατα δεν μπορεύ να μην αναγνωρύςει κανεύσ ϐτι αποτελεύ μια θετικό προςπϊθεια, ςε μια 
κατεϑθυνςη επικαιροπούηςησ και βελτύωςησ ενϐσ νϐμου του 1986, που εύχε και αυτϐσ πολλϊ 
θετικϊ χαρακτηριςτικϊ. Έθεςε, καταρχόν, τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ για την 
περιβαλλοντικό προςταςύα, απϐ τη μια, αλλϊ και για τη βιώςιμη ανϊπτυξη προςτατευϐμενων 
περιοχών, απϐ την ϊλλη. Αυτϐσ ο νϐμοσ, μετϊ απϐ τϐςα χρϐνια, προφανώσ απαιτεύ μια 
επικαιροπούηςη αλλϊ και μια αυτοκριτικό ϐλων, για ποιουσ λϐγουσ δεν απϋδωςε τα 
αναμενϐμενα. 



Υυςικϊ, ϋνασ απϐ τουσ ςημαντικϐτερουσ λϐγουσ εύναι η ϋλλειψη ολοκληρωμϋνου 
χωροταξικοϑ και πολεοδομικοϑ ςχεδιαςμοϑ, ϐςο και, φυςικϊ, για λϐγουσ μη καθοριςμοϑ, μϋςα 
απϐ περιβαλλοντικϋσ αξιολογόςεισ οποιουδόποτε εύδουσ, του ειδικοϑ προςτατευτικοϑ 
καθεςτώτοσ που θα ϋπρεπε να ιςχϑει ςε κϊθε περιοχό. Έτςι ϊρχιςαν οι γενικεϑςεισ, τϐςο ϐςον 
αφορϊ ςτο ποιεσ περιοχϋσ πρϋπει να ενταχθοϑν ςτο δύκτυο, μόπωσ κϊποιεσ που θα ϋπρεπε δεν 
εύναι ςτον κατϊλογο ό κϊποιεσ ϊλλεσ που εύναι, ύςωσ δε θα ϋπρεπε να εύναι ό ςτην κατηγορύα 
που εύναι. Τπόρξαν γενικεϑςεισ οι οπούεσ εύχαν να κϊνουν με τουσ κανϐνεσ που δεν μποροϑςαν 
να μπουν ειδικϊ για κϊθε περιοχό και ϊρα κϊτι που απαγορεϑεται να γύνει ςτη μύα περιοχό και 
εύναι περιβαλλοντικϊ ορθϐ, εύναι εντελώσ λϊθοσ να απαγορεϑεται ςε μια ϊλλη περιοχό. 
Τπόρξαν γενικεϑςεισ οι οπούεσ, εν γϋνει, οδόγηςαν ςε καταςτρατόγηςη και ςημαντικό βλϊβη 
του φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ και γι' αυτϐ ϋχουμε, μϋςα και απϐ τισ εκθϋςεισ που ςτϋλνουμε, 
ςημαντικϊ προβλόματα ςε κϊποιεσ περιπτώςεισ. 

Ένα χαρακτηριςτικϐτερο παρϊδειγμα εύναι ςε περιοχό «ΝΑΣΟΤΡΑ» ςε ελληνικϐ νηςύ, 
το οπούο εύναι διεθνώσ γνωςτϐ και διεθνόσ προοριςμϐσ. Μϋςα ςτην περιοχό «ΝΑΣΟΤΡΑ» αυτό, 
μπαύνοντασ ςτο λιμϊνι, ακριβώσ μπροςτϊ, λειτουργεύ ϋνασ πολϑ μεγϊλοσ ΦΑΔΑ αυτόν τη 
ςτιγμό. Θα πεύτε ϐτι εύναι ευθϑνη τησ αυτοδιούκηςησ. Όμωσ υπϊρχει μια ΖΟΕ ςε αυτό την 
περιοχό, που, επειδό όταν μιασ παλαιϊσ εποχόσ, τυπικϊ δεν επιτρϋπει ςε ϊλλεσ ζώνεσ - ϐχι ςτη 
ζώνη αυξημϋνησ προςταςύασ - να χωροθετηθεύ αυτό η δραςτηριϐτητα και να απαλλαγεύ το νηςύ 
απϐ αυτόν τη «βϐμβα» εντϐσ προςτατευϐμενησ περιοχόσ. Άρα, βλϋπετε ϐτι, τελικϊ, τα βόματα 
εύναι πϊντα προσ τη ςωςτό κατεϑθυνςη, αλλϊ η εξειδύκευςη τουσ, που εύναι και το πιο δϑςκολο, 
μπορεύ να φϋρει και τα καλϑτερα αποτελϋςματα.  

υνεπώσ, φεϑγοντασ απϐ το γενικϐ αυτϐ ςχϐλιο, για να μην κρυβϐμαςτε, θα ϋλεγα ϐτι 
το νομοςχϋδιο εύναι προσ τη ςωςτό κατεϑθυνςη ςε πολλϋσ πλευρϋσ του, αλλϊ ο πολϑσ λϐγοσ 
ϋχει γύνει για μια κατεϑθυνςη, για το οριζϐντιο μϋτρο τησ αρτιϐτητασ δϐμηςησ. Ασ μην 
κρυβϐμαςτε, αυτϐ ςυζητιϋται ςυνεχώσ ςε ϐλα τα επύπεδα. Εύναι προφανϋσ ϐτι ϐςο ϊδικα μπορεύ 
να εύναι τα 4 ςτρϋμματα αρτιϐτητασ για το περιβϊλλον, ςε κϊποια περύπτωςη και για μια όπια 
οικιςτικό ανϊπτυξη που θα μποροϑςε να επιτραπεύ ςε ϊλλη περύπτωςη, τϐςο ϊδικα θα εύναι και 
τα 10 και τα 20 και το 30. Διϐτι εύναι ο κανϐνασ εκεύνοσ που, ελλεύψει ϐλου του ϊλλου πλαιςύου, 
αναγκϊζεται προληπτικϊ, προφανώσ και με ϋνα ορθϐ ςτη βϊςη του ςκεπτικϐ, η πολιτικό 
ηγεςύα να βϊλει, για να βϊλει ϋναν φραγμϐ ςε ανεξϋλεγκτεσ καταςτϊςεισ, μϋχρι - ϐπωσ πολϑ 
ςωςτϊ λϋει το ςχϋδιο νϐμου - να γύνουν οι χαρακτηριςμού, οι ειδικϋσ περιβαλλοντικϋσ μελϋτεσ, 
τα χωροταξικϊ και ϐλεσ αυτϋσ οι διαδικαςύεσ. 

Όμωσ, απϐ την ϊλλη, επειδό δεν ϋχουμε κανϋνα χρονοδιϊγραμμα για ϐλα τα υπϐλοιπα, 
νομύζω ϐτι θα πρϋπει να εύμαςτε λύγο πιο ανοικτού ςε αυτϐν τον κανϐνα. Προφανώσ, δεν πρϋπει 
«να βϊζουμε νερϐ ςτο κραςύ μασ», αλλϊ πρϋπει να εύμαςτε ανοικτού και ϐπου υπϊρχει 
περύπτωςη αυξημϋνων μϋτρων προςταςύασ που πρϋπει να ληφθοϑν ϊμεςα, λϐγω μεύωςησ των 
οικοτϐπων και των ειδών, με προεδρικϐ διϊταγμα να μποροϑν να λαμβϊνονται ϊμεςα μϋτρα 
ολικόσ απαγϐρευςησ δϐμηςησ. Δεν μποροϑμε να εύμαςτε χαλαρού προσ τη μύα κατεϑθυνςη. 
Πρϋπει να ϋχουμε την ευελιξύα μϋςα απϐ το ςχϋδιο νϐμου να μποροϑν να λαμβϊνονται ϋκτακτα 
μϋτρα ολικόσ απαγϐρευςησ.  

Απϐ την ϊλλη, μϋχρι να γύνουν αυτϊ, πρϋπει να υπϊρχουν κϊποιοι κανϐνεσ οι οπούοι να 
επιτρϋπουν ςε ιδιοκτότεσ, που αυτό τη ςτιγμό ϋχουν αγορϊςει αυτόν τη γη, με βϊςη το 
προηγοϑμενο καθεςτώσ, να μποροϑν να ςυνεχύςουν χωρύσ προβλόματα, πλην των 
περιπτώςεων, ξαναλϋω, ϐπου υπϊρχει ϊμεςοσ κύνδυνοσ, ϐπου πρϋπει να μπαύνει ϋνασ ϊμεςοσ 
φραγμϐσ και να μην περιμϋνουμε μια χρονοβϐρα διαδικαςύα. Πρϋπει να υπϊρχει η διακριτικό 
ευχϋρεια να ρυθμύζονται τα θϋματα ϊμεςησ αντιμετώπιςησ μϋςα απϐ ϋνα προεδρικϐ διϊταγμα. 

            ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ (Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Εδώ μετ’ επιτϊςεωσ ζητοϑςα 
κϊποιοι να ϋρθει το ΓΕΩΣ.Ε.Ε και κϊθε φορϊ ζητοϑν να ϋρθει το ΓΕΩΣ.Ε.Ε. για λϐγουσ τουσ 
οπούουσ δεν ξϋρω. Σο ύδιο το ΓΕΩΣ.Ε.Ε. λοιπϐν, μου ϋχει ςτεύλει ϋνα ϋγγραφο και λϋει ϐτι 
εκφρϊζει αδυναμύα και δεν κατϋςτη δυνατό η λόψη απϐφαςησ για λϐγουσ αναγϐμενουσ ςτον 
τρϐπο λειτουργύασ και αποφϊςεων του διοικητικοϑ ςυμβουλύου του ΓΕΩΣ.Ε.Ε.. Έχει 



προβλόματα το ΓΕΩΣ.Ε.Ε. λοιπϐν και δεν μπορεύ να ϋρθει. Όταν κϊνουν ςυμβοϑλιο θα μασ πουν 
τισ απϐψεισ τουσ. 

            ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΗ: Κϑριε Πρϐεδρε, εγώ ςυνόθωσ κϊνω πρϐταςη να ϋρθει το 
ΓΕΩΣ.Ε.Ε., γιατύ θεωρώ ϐτι εύναι ϋνα θεςμικϐ ϐργανο τησ πολιτεύασ. 

              ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ (Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Κϑριε Καραςμϊνη, επειδό ξϋρω ϐτι 
ϋχουν προβλόματα γι’ αυτϐ εύπα να μην ϋρθουν. 

            ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΗ: Πιςτεϑω κϊποια ςτιγμό να τα λϑςουν τα προβλόματα. 

            ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ (Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Έχει κληθεύ ο κ. Καραμύχασ 
Πρϐεδροσ τησ ΠΑΕΓΕ, που ϊλλοι ςυνϊδελφοι απϐ το ΠΑΟΚ επϋμεναν και ο ύδιοσ ϋχει ςτεύλει 
χαρτύ ϐτι λϐγω ανειλημμϋνων υποχρεώςεων δεν μπορεύ να παραβρεθεύ εδώ.   

            Σο λϐγο ϋχει ο κ. Βαβύζοσ. 

            ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΒΙΖΟ (Εκπρϐςωποσ τησ Πανελλόνιασ Ένωςησ Βιοεπιςτημϐνων): Κυρύεσ 
και κϑριοι, καταρχόν ςασ ευχαριςτώ για την πρϐςκληςη. Η παρϋμβαςό μασ εςτιϊζεται κυρύωσ 
ςε θϋματα «επιςτημονικϐτητασ» των διατϊξεων του νομοςχεδύου, διϐτι το μϋχρι ςόμερα 
καθεςτώσ πϊςχει απϐ πολλϊ προβλόματα αςϊφειασ των προηγοϑμενων διατϊξεων και 
οριςμών. Σα προβλόματα αυτϊ ςυνετϋλεςαν ςτην επιβολό καθεςτώτοσ προςταςύασ του 
περιβϊλλοντοσ ςε περιοχϋσ που εύτε δεν το απαιτοϑςαν ό υπόρξε υπϋρμετρη επιβολό ϐρων και 
περιοριςμών, γεγονϐσ που προφανϋςτατα προκαλεύ προβλόματα και ςτην οικονομικό, 
κοινωνικό ανϊπτυξη, αλλϊ κυρύωσ ςτην προςταςύα του περιβϊλλοντοσ. Σο νυν καθεςτώσ για 
ϐςουσ αςχολοϑνται με το περιβϊλλον, ϐπωσ τα μϋλη τησ Πανελλόνιασ Ένωςησ Βιοεπιςτημϐνων 
αντιμετωπύζουν προβλόματα αςϊφειασ. Σο κϑριο πρϐβλημα εύναι η χαρτογραφικό αςϊφεια, η 
επιςτημονικό αςϊφεια, η αςϊφεια προθϋςεων και επιδιώξεων.  

            Σο κυρύαρχο πρϐβλημα εύναι ϐτι ο ν.3650/86 εύχε διατϊξει μια ςυγκεκριμϋνη θεώρηςη, η 
οπούα εκ των πραγμϊτων πρϋπει να ξεπεραςτεύ, να λυθεύ η κεντρικό ςϑγκρουςη ανϊμεςα ςτο 
δαςικϐ καθεςτώσ και ςτο υπϐλοιπο καθεςτώσ προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ και ταυτϐχρονα, 
οι αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ να ςυντονιςτοϑν. Όλοι γνωρύζουμε το μη ςυντονιςμϐ των υπηρεςιών 
παρϐλο που υπόρξαν ςτο ύδιο υπουργεύο. Επύςησ, κϊτι που προβλϋπει το νομοςχϋδιο εύναι οι 
δυνατϐτητεσ φϑλαξησ των περιοχών αυτών, κυρύωσ απϐ τισ υπηρεςύεσ δημϐςιασ τϊξησ. Σα 
προβλόματα εύναι τϐςο επιςτημονικϊ ϐςο και δημϐςιασ τϊξησ.  

            Επύ των ϊρθρων, υπϊρχει ϋνα γραπτϐ κεύμενο, να μην ςασ κουρϊζω ϐπου εςτιϊζουμε τισ 
παρατηρόςεισ μασ. Όταν μιλϊμε για ανϊπτυξη εύναι και η ςυνιςτώςα του ανθρώπου, διϐτι ο 
ϊνθρωποσ εύναι αναπϐςπαςτο μϋροσ τησ φϑςησ, η φϑςη ςυνεξελύςςεται με τον ϊνθρωπο και ο 
ϊνθρωποσ ςυνεξελύςςεται με τη φϑςη. Κατϊ ςυνϋπεια η ϐποια προςταςύα του περιβϊλλοντοσ 
με βιολογικοϑσ ϐρουσ, θα πρϋπει να λαμβϊνει υπϐψη του τα ϋργα και τισ δραςτηριϐτητεσ του 
ανθρώπου και ταυτϐχρονα θα πρϋπει να εξαςφαλύζεται η κοινωνικό και η οικονομικό 
ανϊπτυξη. Δεν μπορεύ να γύνει η επιμϋρουσ προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και ϐχι η ολικό.  

            Σο ϊρθρο 2, μπαύνει ςε οριςμοϑσ και εκεύ υπϊρχουν κϊποια θϋματα που ϋχουν 
διαφορετικό θεώρηςη απϐ την οικολογικό επιςτόμη. Για παρϊδειγμα, η αναφορϊ γύνεται ςε 
οικοςυςτόματα και ϐχι ςε βιοκοινϐτητεσ που εύναι ςαφώσ οριςμϋνεσ. την ικανοποιητικό 
κατϊςταςη διατόρηςησ ενϐσ εύδουσ – εκεύ πια μπαύνουν ςτην πλόρη αοριςτύα – προτεύνουμε να 
εύναι τα αποτελϋςματα τησ μαθηματικόσ, ςτατιςτικόσ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων που 
αφοροϑν ςε προςδιοριςμοϑσ πληθυςμιακών μεγεθών για το υπϐ εξϋταςη εύδοσ με χωρικϋσ 
αναφορϋσ ςε ςυγκεκριμϋνουσ τϑπουσ φυςικών οικοτϐπων. Σο ύδιο ιςχϑει για τη φϋρουςα 
ικανϐτητα, ϐπου εύναι ϋνασ ϐροσ που δεν ιςχϑει και εύναι κϊτι διαφορετικϐ για την βιολογικό 
επιςτόμη, η ελαςτικϐτητα του περιβϊλλοντοσ ςτην προκειμϋνη περύπτωςη και πουθενϊ δεν 
υπϊρχει ο οριςμϐσ του φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ, τι εύναι φϑςη.  

το εθνικϐ ςϑςτημα προςτατευϐμενων περιοχών, προφανώσ, μπαύνει θϋμα 
κωδικοπούηςησ ϐλων των διατϊξεων που υπϊρχουν, διϐτι, αλλιώσ, δεν μπορεύ να λειτουργόςει 
κανϋνασ και δεν μπορεύ να καταλϊβει που πρϋπει να αναφερθεύ ϐπωσ επύςησ, το μεγϊλο 



πρϐβλημα τησ αςϊφειασ των ορύων, οι χαρτογραφικϋσ αςϊφειεσ, οι αςϊφειεσ δεδομϋνων. 
Μιλϊμε για ϋνα αετϐ ςτο βουνϐ, ο οπούοσ ϋχει μετοικόςει δϋκα φορϋσ ο ύδιοσ και αυτϐσ ο αετϐσ 
επιβϊλλει καθεςτώσ προςταςύασ.      

Ή η αναφορϊ τησ «ϑπαρξησ», ϐπωσ γύνεται ςτην υπουργικό απϐφαςη με την οπούα μιλϊει για 
την προςταςύα των πουλιών για παρϊδειγμα, αυτϐ κανονικϊ επιφϋρει, ςϑμφωνα με το ιςχϑον 
καθεςτώσ απϐλυτησ προςταςύασ τησ φϑςησ, λϐγω ϑπαρξησ ειδών, την προςταςύα των οπούων 
επιβϊλλει το καθεςτώσ αυτϐ. Πϐςα εύδη ϋχουμε; Γιατύ τα ϋχουμε αυτϊ; Εύναι πρϊγματι εκεύ; Ή 
εύναι μύα τυχαύα παρατόρηςη; Γυρνώ ςτην προηγοϑμενη θϋςη μασ για ϑπαρξη χρονοςειρών 
ςτοιχεύων, γιατύ η οικολογύα, τελικϊ, εύναι Μαθηματικϊ, Υυςικοχημεύα και τοπογραφικϊ 
δεδομϋνα ςυν τη βιολογικό επιςτόμη για να μποροϑμε να ςυζητϊμε με ϐρουσ κατανοητοϑσ και 
λειτουργικοϑσ. Αυτϊ ϐλα πρϋπει να εύναι αντικεύμενο μελϋτησ. Οι μελϋτεσ πρϋπει προφανώσ να 
ανατύθενται και να διεκπεραιώνονται με τισ διαδικαςύεσ περύ μελετών Δημοςύου και ϐχι με 
προγρϊμματα, αναθϋςεισ κλπ. των οπούων τα αποτελϋςματα μϋχρι τώρα, μϊλλον, εύναι 
αρνητικϊ παρϊ θετικϊ. Η εποπτεύα, η λειτουργύα και ο ςυντονιςμϐσ των οργανιςμών 
προςταςύασ περιβϊλλοντοσ πρϋπει προφανώσ να υπαχθεύ ςε ϋνα ξεκϊθαρο ςϑςτημα του 
Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ και θεωροϑμε ϐτι οι Δαςικϋσ Τπηρεςύεσ 
εύναι μύα δομό, η οπούα πρϋπει να αξιοποιηθεύ ςτο ϋπακρον. Ένα ϊλλο το οπούο 
αντιμετωπύζουμε ςυνεχώσ εύναι οι ςυγκροϑςεισ ανϊμεςα ςτισ επιδιώξεισ προςταςύασ του 
περιβϊλλοντοσ και ςτα οικονομικϊ ςυμφϋροντα. την περύπτωςη αυτό υπϊρχουν ρότρεσ του 
1650, του Νϐμου για το περιβϊλλον, οι οπούεσ προβλϋπουν αποζημύωςη. Κατϊ ςυνϋπεια, τα 
περύφημα κτηματολογικϊ διαγρϊμματα, τα οπούα προςδιορύζουν επακριβώσ  τα αντικεύμενα 
που θύγονται και το ποςϐ των αποζημιώςεων θα πρϋπει να ςυνοδεϑουν κϊθε μελϋτη που 
επιβϊλλει καθεςτώσ προςταςύασ. Κατϊ ςυνϋπεια, εϊν πρϊγματι ςυντρϋχουν οι προϒποθϋςεισ,  
κϊποιοσ πρϋπει να πληρώςει το κϐςτοσ τησ προςταςύασ. Και προφανώσ ϐχι οι θιγϐμενοι 
ιδιοκτότεσ. Σα κρατικϊ ιδρϑματα, που ϋχουμε μύα πληθώρα ιδρυμϊτων, θα πρϋπει προφανώσ να 
ςυμβϊλλουν ςτη προςταςύα του περιβϊλλοντοσ παρϋχοντασ επιςτημονικό γνώςη κλπ. και, 
πρϐδηλα, χωρύσ ιδιαύτερεσ αμοιβϋσ, εύναι το θεςμικϐ τουσ ϋργο. Και προφανώσ, κϊτι που η 
κυβϋρνηςη το ϋχει διακηρϑξει όδη, εύναι η διαφϊνεια ςε ϐλα αυτϊ τα πρϊγματα. Η διαφϊνεια 
και οι διαδικαςύεσ για την ανϊθεςη ϋργων, μελετών,  υπηρεςιών κλπ. Σϋλοσ, εύναι αυτό η 
περύφημη επιτροπό «ΥΤΗ 2000». Ο Πρϐεδροσ και ο Αντιπρϐεδροσ τησ επιτροπόσ αυτόσ 
ςαφώσ πρϋπει να εύναι δημϐςιοι υπϊλληλοι, και μϊλιςτα ανώτατησ βαθμύδασ, προκειμϋνου να 
λειτουργεύ. Δεν εύναι, γενικϊ ϋχουμε μια επιτροπό, η οπούα επιτροπό κϊτι κϊνει. Πρϋπει να 
ϋχουμε μια επιτροπό, η οπούα να μπορεύ να λειτουργεύ ςτα πλαύςια του ςυντονιςμοϑ, 
επιμεριςμοϑ κονδυλύων κτλ. Και προφανώσ η αλλαγό μϋτρων για τη βιοποικιλϐτητα πρϋπει να 
ςυνοδεϑεται απϐ μελϋτεσ κι ϐχι να εύναι αποτϋλεςμα απϐψεων. ασ ευχαριςτώ πϊρα πολϑ.  

ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ (Πρϐεδροσ): Κι εμεύσ ευχαριςτοϑμε τον κϑριο Βαβύζο. Σο λϐγο 
ϋχει η κυρύα Θεοδϐτα Νϊντςου, εκπρϐςωπο τησ WWF Hellas. Έχετε το λϐγο για επτϊ λεπτϊ. 

ΘΕΟΔΟΣΑ ΝΑΝΣΟΤ (Εκπρϐςωποσ τησ WWF Hellas): Ευχαριςτώ πολϑ. Καληςπϋρα κι 
ευχαριςτοϑμε για την πρϐςκληςη. Για ϐςουσ ξϋρουν τισ περιβαλλοντικϋσ οργανώςεισ, γενικϊ 
πολϑ δϑςκολα λϋμε ϋνα μπρϊβο, ςε πολιτικοϑσ ειδικϊ. Για μασ, ϐμωσ, αυτϐ  το νομοςχϋδιο για 
τη βιοποικιλϐτητα, πραγματικϊ αξύζει επαύνου, ειδικϊ καθώσ κατατύθεται ςε μια πϊρα πολϑ 
δϑςκολη εποχό. 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΛΑΦΟ: Εξαρτϊται ποιουσ πολιτικοϑσ ϋχετε γνωρύςει μϋχρι ςτιγμόσ. 

ΘΕΟΔΟΣΑ ΝΑΝΣΟΤ: Πϊρα πολλοϑσ, να εύςτε ςύγουροσ. 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΛΑΦΟ: Να τουσ χαύρεςτε! 

ΘΕΟΔΟΣΑ ΝΑΝΣΟΤ: ασ ευχαριςτώ πολϑ! 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΛΑΦΟ: ασ παρακαλώ πολϑ… 



ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ (Πρϐεδροσ): Κϑριε Βλϊχο, εύναι Αύθουςα του Κοινοβουλύου, 
την ϋχουμε καλεςμϋνη. Να την ςεβαςτοϑμε και μετϊ κι εμεύσ θα ποϑμε τισ απϐψεισ μασ. Κυρύα 
Νϊντςου, ςυνεχύςτε! 

ΘΕΟΔΟΣΑ ΝΑΝΣΟΤ: Ευχαριςτώ κϑριε Πρϐεδρε. Μη βϊζετε λϐγια, κϑριε Βλϊχο, ςτο 
ςτϐμα μου, λϐγια τα οπούα δεν εύπα. Εύπα ϐτι πολϑ ςπϊνια λϋμε μπρϊβο. Θεωροϑμε ϐτι αυτϐ 
εύναι μύα πϊρα πολϑ θετικό εξϋλιξη ςε μια πϊρα πολϑ δϑςκολη εποχό. Θα θϋλαμε ϐλη η 
κουβϋντα για αυτϐ το νομοςχϋδιο να εύχε περιςτραφεύ γϑρω απϐ τισ διατϊξεισ που πραγματικϊ 
αφοροϑν την προςταςύα τησ φϑςησ κι ϐχι να εςτιϊςουν ςτο γνωςτϐ θϋμα, για το οπούο 
ακοϑςτηκαν και πϊρα πολλϊ χθεσ, τισ τελευταύεσ μϋρεσ ςυγκεκριμϋνα, και το οπούο αφορϊ την 
εκτϐσ ςχεδύου δϐμηςη. Θα μεύνω λύγο ςτο θϋμα αυτϐ, επειδό πραγματικϊ αυτϐ φαύνεται να 
καύει και τα ΜΜΕ και πϊρα πολλοϑσ απϐ τουσ Βουλευτϋσ, και, προφανώσ, και την επικαιρϐτητα. 
Για εμϊσ, προφανώσ, το ζότημα εύναι να καταργηθεύ η εκτϐσ ςχεδύου δϐμηςη ςε ολϐκληρη την 
ελληνικό επικρϊτεια. Η εκτϐσ ςχεδύου δϐμηςη εύναι μια τερϊςτια πληγό. Και αυτϐ πραγματικϊ 
αρχύζει και φαύνεται πια παντοϑ. Κϊνουμε μύα δουλειϊ τώρα με το Πανεπιςτόμιο τησ 
Θεςςαλονύκησ και φαύνονται πραγματικϊ τα προβλόματα. Ειδικϊ ςε κϊποιουσ νομοϑσ, ϐπωσ η 
Φαλκιδικό, κϑριε Πρϐεδρε, και τουσ επϐμενουσ μόνεσ θα βγϊλουμε κϊποιεσ απϐ αυτϋσ τισ 
περιπτώςεισ. Εμεύσ θεωροϑμε ϐτι αυτό η οριζϐντια ρϑθμιςη για τισ περιοχϋσ ΝATURA εύναι η 
ελϊχιςτη ικανοποιητικό για περιοχϋσ, οι οπούεσ εύναι όδη προςτατευϐμενεσ, για περιοχϋσ των 
οπούων τουλϊχιςτον το 60% αυτό τη ςτιγμό εξαιρεύται τησ δϐμηςησ. Άρα δεν μιλϊμε για το 
27% τησ ελληνικόσ επικρϊτειασ. Μιλϊμε για περιοχϋσ προςτατευϐμενεσ, για περιοχϋσ των 
οπούων ϋνα τερϊςτιο ποςοςτϐ δεν μπορεύ να κτιςτεύ εύτε γιατύ εύναι δϊςη και δαςικϋσ εκτϊςεισ, 
εύτε γιατύ ϋχει ϊλλεσ ειδικϐτερεσ ρυθμύςεισ, πολεοδομικϋσ ό απϐ την περιβαλλοντικό νομοθεςύα, 
εύτε γιατύ εύναι υδϊτινα ςώματα. Και τελικϊ αυτϐ που βγαύνει απϐ τη δουλειϊ που ϋχουμε κϊνει 
με το Πανεπιςτόμιο τησ Θεςςαλονύκησ, το Σμόμα Σηλεπιςκϐπηςησ, η ρϑθμιςη αυτό αφορϊ το 
5% περύπου τησ ελληνικόσ επικρϊτειασ και ςυγκεκριμϋνα τουσ ιδιοκτότεσ που ϋχουν μεταξϑ 
τεςςϊρων και δϋκα ςτρεμμϊτων. Για εμϊσ, λοιπϐν, κϊπου πρϋπει να γύνει η αρχό για αυτό την 
τερϊςτια πληγό που λϋγεται εκτϐσ ςχεδύου δϐμηςη και που εξ οριςμοϑ καταργεύ οποιαδόποτε 
προςπϊθεια του κρϊτουσ για ςχεδιαςμϐ. Εκτϐσ ςχεδύου δϐμηςη καταργεύ οποιονδόποτε 
ςχεδιαςμϐ για τη δϐμηςη, για τη χωροταξύα. Δεν ϋχει κανϋνα νϐημα να υπϊρχει χωροταξύα, ασ 
ποϑμε, ςτο Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ, να υπϊρχει 
Διεϑθυνςη Πολεοδομύασ και να μπορεύ ο καθϋνασ ςτην ελληνικό επικρϊτεια να καθορύζει και να 
δημιουργεύ οικοδομικϊ τετελεςμϋνα. Και μετϊ να ερχϐμαςτε να ρυθμύςουμε, να φτιϊξουμε 
δύκτυα ςε οικιςμοϑσ, οι οπούοι ϋχουν διϊςπαρτα κατανεμηθό ςε ολϐκληρη την επικρϊτεια. Για 
μασ, λοιπϐν, αυτϐ εύναι ϋνα τερϊςτιο πρϐβλημα, το οπούο κϊποια ςτιγμό πρϋπει να το 
αντιμετωπύςει ςοβαρϊ η ελληνικό Πολιτεύα. Ακοϑςαμε πραγματικϊ πϊρα πολλϊ χθεσ και για τισ 
περιβαλλοντικϋσ οργανώςεισ, ϐτι εύμαςτε οικολϊγνοι, οικοτρομοκρϊτεσ, ϐτι προςπαθοϑμε να 
περϊςουμε διϊφορεσ διατϊξεισ, ϐτι εύμαςτε οικολϐγοι του καναπϋ ό τησ Κυψϋλησ ό του 
Internet. Οι περιβαλλοντικϋσ οργανώςεισ εύναι κατ’ εξοχόν ϊνθρωποι που δουλεϑουν ςτη φϑςη. 
Δουλεϑουμε χρϐνια. Σο πρϐβλημα αυτϐ τησ δϐμηςησ και των προβλημϊτων που πραγματικϊ 
προςπαθεύ αυτϐ το νομοςχϋδιο, με ϋναν αρκετϊ ικανοποιητικϐ τρϐπο, να αντιμετωπύςει, το 
βλϋπουμε και θεωροϑμε ϐτι μπορεύ να αντιμετωπιςτεύ με αρχό αυτϐ το νομοςχϋδιο. Για εμϊσ τα 
προβλόματα που θα πρϋπει να εξεταςτοϑν αφοροϑν την ημερομηνύα απϐ την ψόφιςη του 
νομοςχεδύου και πϋρα. Ποιοσ θα το εφαρμϐςει αυτϐ το νομοςχϋδιο; Ποιεσ Δαςικϋσ Τπηρεςύεσ θα 
κληθοϑν να εφαρμϐςουν τισ διατϊξεισ αυτοϑ του  νομοςχεδύου; Ποιεσ Διευθϑνςεισ 
Περιβϊλλοντοσ; Ποιεσ Πολεοδομύεσ; Ποια Αςτυνομύα, αν θϋλετε; Ποιο Λιμενικϐ; Αυτϊ εύναι τα 
μεγϊλα προβλόματα και πραγματικϊ θα θϋλαμε να γύνει μύα ζϑμωςη ςτο ελληνικϐ Κοινοβοϑλιο 
και ςυνολικϊ ςτην ελληνικό κοινωνύα για το ποια εύναι τα προβλόματα που αντιμετωπύζει ο 
φυςικϐσ χώροσ ςτην Ελλϊδα. Και, προςϋξτε με! Αυτϐ που πϊμε να προςτατεϑςουμε, ελπύζουμε 
και μϋςα απϐ αυτϐ το νομοςχϋδιο, δεν εύναι τρύα γλυκοϑλυκα ζωϊκια ό ο αργυροπελεκϊνοσ που 
εύπε κϊποιοσ Βουλευτόσ χθεσ, επειδό εύναι ϋνα ωραύο ζωϊκι και πετϊει ϐμορφα. Σο αντύθετο. 
Αυτό τη ςτιγμό αυτϐ που πϊμε να προςτατεϑςουμε εύναι το μϋλλον αυτόσ τησ κοινωνύασ. Σο 
θϋμα που ςηκώθηκε τώρα ςτην Αυςτραλύα με την καταςτροφό που ϋγινε ςτο Brisbane, εύναι 
ϐτι επειδό κι εκεύνοι εύχανε κϊποιεσ ρυθμύςεισ που πληςύαζαν το ελληνικϐ εφεϑρημα για την 



εκτϐσ ςχεδύου δϐμηςη. Αυτϐ που ςυνϋβη ςτο λεκανοπϋδιο του Brisbane εύναι ϐτι κλεύςτηκαν 
ϐλεσ οι φυςικϋσ διϋξοδοι για την εκτϐνωςη των φυςικών φαινομϋνων, ϐπωσ εύναι η πλημμϑρα 
που ςυνϋβη εκεύ. Αυτϐ, λοιπϐν, πια που θεωρεύται δεδομϋνο και προςπαθεύ να αντιμετωπύςει, 
εκ των υςτϋρων, η Αυςτραλύα εύναι το πώσ θα αντιμετωπύςει κατ’ αρχόν τισ επιπτώςεισ τησ 
κλιματικόσ αλλαγόσ, δεϑτερον δαςικϋσ πυρκαγιϋσ – ϐπωσ εύδαμε το προηγοϑμενο καλοκαύρι 
πϊλι ςτην Αυςτραλύα, κι ϐπωσ το ζόςαμε κι εμεύσ. Σο θϋμα, λοιπϐν, τησ δϐμηςησ εύναι το 
κορυφαύο πρϐβλημα του φυςικοϑ χώρου ςτην Ελλϊδα και εύναι και θϋμα αςφϊλειασ τησ ύδιασ 
τησ δικόσ μασ κοινωνύασ. Αςφϊλειασ ενϊντια ςτισ δαςικϋσ πυρκαγιϋσ, γιατύ εύναι και ο κϑριοσ 
λϐγοσ για τισ καταπατόςεισ. Όλη η διαφθορϊ μϋςα ςτισ υπηρεςύεσ και τα κύνητρα για διαφθορϊ 
αφοροϑν το λύγο να αλλϊξουμε το καθεςτώσ που θα αποδεύξει ϐτι ϋχουμε το δικαύωμα για εκτϐσ 
ςχεδύου δϐμηςη. Άρα μιλϊμε για επιπτώςεισ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ, τισ οπούεσ πρϋπει να 
αρχύςουμε να βλϋπουμε ςοβαρϊ πωσ θα αντιμετωπύςουμε. Πρϋπει να αρχύςουμε να μιλϊμε για 
πυρκαγιϋσ. Πρϋπει να μιλϊμε για προςταςύα του φυςικοϑ χώρου ωσ εγγενοϑσ κομματιοϑ τησ 
δικόσ μασ ζωόσ και τησ κοινωνύασ μασ. Δεν εύναι απλϊ ρομαντικϐ το θϋμα. Και αυτϐ πραγματικϊ 
θα θϋλαμε, και θεωροϑμε ϐτι εδώ εύναι το μεγϊλο πολιτικϐ ζότημα που καλεύται να επιλϑςει το 
ελληνικϐ Κοινοβοϑλιο ςόμερα με το ςυγκεκριμϋνο νομοςχϋδιο – πωσ θα αντιμετωπύςουμε την 
προςταςύα του φυςικοϑ χώρου ωσ κομματιοϑ τησ ζωόσ τησ χώρασ μασ. Ευχαριςτώ πολϑ, κϑριε 
Πρϐεδρε! 

ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ (Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Ευχαριςτοϑμε την κυρύα Νϊντςου. 
Σον λϐγο ϋχει ο κϑριοσ Μιχαόλ Βϊκκασ, Πρϐεδροσ του Πανελλαδικοϑ υλλϐγου Εργαζομϋνων 
Υορϋων Διαχεύριςησ Προςτατευϐμενων Περιοχών.  

ΜΙΦΑΗΛ ΒΑΚΚΑ (Πρϐεδροσ του «Πανελλαδικοϑ υλλϐγου Εργαζομϋνων Υορϋων 
Διαχεύριςησ Προςτατευϐμενων Περιοχών»): Ευχαριςτοϑμε κι εμεύσ για την πρϐςκληςη. Έχουμε 
καταθϋςει ϋνα ςχετικϐ υπϐμνημα με τισ θϋςεισ μασ. Ωσ «Πανελλαδικϐσ ϑλλογοσ Εργαζομϋνων», 
γενικϊ, θεωροϑμε ϐτι το ςχϋδιο νϐμου κινεύται ςτη ςωςτό κατεϑθυνςη. Εντοϑτοισ, ϋχουμε να 
επιςημϊνουμε οριςμϋνα πολϑ ςημαντικϊ ζητόματα ςε ϐ,τι αφορϊ τη λειτουργύα των 
προςτατευϐμενων περιοχών και την προςταςύα τησ βιοποικιλϐτητασ, κυρύωσ ωσ προσ το πώσ 
θα λειτουργόςει ϐλη αυτό η «ιςτορύα» που λϋγεται «Εθνικϐ ςϑςτημα προςτατευϐμενων 
περιοχών», ϐταν αυτϐ δεν εύναι ενιαύο ςε ϐ,τι αφορϊ τη διούκηςό του, τον τρϐπο λειτουργύασ 
του, ςε ποιο Τπουργεύο υπϊγεται το κϊθε ςχόμα διούκηςησ, καθώσ επύςησ και τι 
χρηματοδϐτηςη ϋχει.  

Απϐ το ςχϋδιο νϐμου προκϑπτουν, ςτην ουςύα, τρύα διαφορετικϊ ςχόματα διούκηςησ 
των προςτατευϐμενων περιοχών: οι υπϐ ύδρυςη Διευθϑνςεισ υντονιςμοϑ ςτισ 
Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ - θα πρϐκειται, δηλαδό, για Διευθϑνςεισ που εύναι ςτελεχωμϋνεσ με 
τακτικϐ προςωπικϐ, τακτικϐ προϒπολογιςμϐ, ςυγκεκριμϋνη δομό και λειτουργύα και θα 
υπϊγονται ςτο Τπουργεύο Εςωτερικών.  

Οι προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ τισ οπούεσ θα διαχειρύζονται οι υφιςτϊμενοι Υορεύσ 
Διαχεύριςησ.  Εδώ εντϊςςονται οι φορεύσ διαχεύριςησ που εύναι εποπτευϐμενοι απευθεύασ απϐ 
το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ & Κλιματολογικόσ Αλλαγόσ (Τ.Π.Ε.Κ.Α.), ϋχουν 
αποκλειςτικϊ και μϐνο ϋκτακτο προςωπικϐ, η χρηματοδϐτηςό τουσ εύναι αποκλειςτικϊ - 
αποκλειςτικϊ και μϐνο - απϐ επιχειρηςιακϊ προγρϊμματα … και θα υπϊρχει κι ϋνα τρύτο ςχόμα, 
για τισ κατηγορύεσ των περιοχών 4, 3 και 5, που θα διοικοϑνται και θα διαχειρύζονται απϐ τισ 
οικεύεσ αρχϋσ, ϐπωσ αναφϋρει το ςχϋδιο νϐμου, χωρύσ να διευκρινύζεται ακριβώσ ποιεσ εύναι 
αυτϋσ οι αρχϋσ.  

Εμεύσ δε θα ςταθοϑμε τϐςο πολϑ ςε νϋεσ ϋννοιεσ και ςε οριςμοϑσ, που θϋτει το ςχϋδιο 
νϐμου - δεν θεωροϑμε ϐτι εύναι εκεύ το πρϐβλημα. Σο πρϐβλημα εύναι ςτην εφαρμογό του 
υφιςτϊμενου νομικοϑ πλαιςύου. Δεν ϋχει εφαρμοςτεύ μϋχρι ςτιγμόσ το υφιςτϊμενο νομοθετικϐ 
πλαύςιο. ύγουρα χρειϊζεται το ςχϋδιο νϐμου για τη διατόρηςη τησ βιοποικιλϐτητασ, για να 
επικαιροποιόςει κϊποια θϋματα, για να προχωρόςουν οι τϐποι κυνηγετικόσ (;;;) ονομαςύασ ςτο 
να χαρακτηριςτοϑν «ειδικϋσ ζώνεσ διατόρηςησ», αλλϊ πρϋπει να δοϑμε και με το υφιςτϊμενο 
νομικϐ πλαύςιο τι γύνεται. Γιατύ ςόμερα δεν υπϊρχουν Προεδρικϊ Διατϊγματα ςε ϐλουσ τουσ 



φορεύσ διαχεύριςησ, ϐπωσ ϋπρεπε; Γιατύ ςόμερα δεν υπϊρχουν κανονιςμού διούκηςησ και 
λειτουργύασ του προςτατευτϋου αντικεύμενου; Πώσ θα γύνει η διατόρηςη και η διαχεύριςη τησ 
προςτατευϐμενησ περιοχόσ; Γιατύ ςόμερα δεν υπϊρχει τακτικϐ προςωπικϐ και τακτικϐσ 
προϒπολογιςμϐσ για τουσ «Υορεύσ Διαχεύριςησ Προςτατευϐμενων Περιοχών»; Θεωροϑμε ϐτι 
εκεύ θα ϋπρεπε να δώςει το νομοςχϋδιο λύγο μεγαλϑτερη βϊςη.  

Δεδομϋνου ϐτι οι «Διευθϑνςεισ υντονιςμοϑ Προςτατευϐμενων Περιοχών» θα εύναι ςε 
αποκεντρωμϋνο επύπεδο, ςτην ουςύα απευθεύασ υπαγϐμενεσ ςτο Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ, 
Ενϋργειασ & Κλιματολογικόσ Αλλαγόσ (Τ.Π.Ε.Κ.Α.) θα εύναι οι προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ που 
διοικοϑνται απϐ τουσ «Υορεύσ Διαχεύριςησ». Θα ϋπρεπε, λοιπϐν, οι φορεύσ διαχεύριςησ να 
αναβαθμιςτοϑν - το νομοςχϋδιο αυτϐ αποτελεύ πρώτησ τϊξεωσ ευκαιρύα -, να εύναι τα κϑρια 
εργαλεύα ϊςκηςησ πολιτικόσ απϐ το Τπουργεύο και να εφαρμοςτοϑν, επιτϋλουσ, οι ςχετικϋσ 
διατϊξεισ, τϐςο του Ν. 1650, ϐςο και του Ν. 2742.  

Π.χ. αναφϋρεται ςτο ϊρθρο 25, ϐτι τα λειτουργικϊ ϋξοδα του «Πϊρκου Περιβαλλοντικόσ 
Ευαιςθητοπούηςησ ‘Αντώνησ Σρύτςησ’» θα καλϑπτονται απϐ τον τακτικϐ προϒπολογιςμϐ… Δεν 
ξϋρω ποιοσ εδώ μϋςα πιςτεϑει ϐτι το πϊρκο αυτϐ, ϐςο ςημαντικϐ κι αν εύναι, εύναι πιο 
ςημαντικϐ  - θα μιλόςω για τον φορϋα ςτον οπούο εργϊζομαι -  απϐ το «Εθνικϐ Πϊρκο Βϐρειασ 
Πύνδου», τη μεγαλϑτερη χερςαύα προςτατευϐμενη περιοχό τησ χώρασ, με δϑο υφιςτϊμενουσ 
εθνικοϑσ δρυμοϑσ και εννϋα (9) περιοχϋσ «Νatura», οι οπούεσ πρϐςφατα ϋγιναν ϋντεκα (11). 
Γιατύ να μην υπϊρξει ρϑθμιςη και για τουσ «Υορεύσ Διαχεύριςησ» ςτον τακτικϐ προϒπολογιςμϐ, 
τουλϊχιςτον για τα λειτουργικϊ τουσ ϋξοδα; 

Μια ϊλλη παρατόρηςη εύναι ςτο ϊρθρο 5, ϐπου ναι μεν θα λυθεύ η αλληλοκϊλυψη και η 
ςϑγχυςη αρμοδιοτότων που υπϊρχει με το καθεςτώσ των εθνικών δρυμών και των εθνικών 
πϊρκων, αλλϊ το να χαρακτηρύςουμε τουσ εθνικοϑσ δρυμοϑσ - οι οπούοι, ςημειωτϋον, ϐλοι 
υπϊγονται πλϋον ςε μεγαλϑτερουσ ςχηματιςμοϑσ, ςε εθνικϊ πϊρκα, δηλαδό ςε 
προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ - το να τουσ χαρακτηρύςουμε πϊλι «φυςικϊ» ό «εθνικϊ» ό 
«περιφερειακϊ» πϊρκα, θα δημιουργόςει μια κατϊςταςη, ςτην οπούα θα υπϊρχει π.χ. το 
«Εθνικϐ Πϊρκο τησ Βϐρειασ Πύνδου», αναφϋρομαι πϊλι ςτην περιοχό μασ, και μϋςα εκεύ θα 
υπϊρχουν και δϑο περιφερειακϊ πϊρκα ό δϑο εθνικϊ πϊρκα, μϋςα ςτην ύδια ϋκταςη. Με την 
κατϊργηςη, βϋβαια, αυτό και την ϋκδοςη του Προεδρικοϑ Διατϊγματοσ για τη μετονομαςύα  
των δρυμών ςε «φυςικϊ πϊρκα» κατευθεύαν θα προκϑψει ϋνα κενϐ ςε ϐ,τι αφορϊ το 
κανονιςτικϐ πλαύςιο λειτουργύασ τουσ.  

Αυτό τη ςτιγμό οι εθνικού δρυμού ϋχουν κανονιςμοϑσ  λειτουργύασ, κϊτι το οπούο οι 
«Υορεύσ Διαχεύριςησ» δεν ϋχουν. Βϊςει αυτών των κανονιςμών λειτουργύασ εκδύδονται δαςικϋσ 
αςτυνομικϋσ διατϊξεισ απϐ την υπεϑθυνη Δαςικό Τπηρεςύα και για χρόςεισ ςυγκεκριμϋνεσ, για 
τισ οπούεσ βγαύνουν κϊθε δϋκα χρϐνια Δ.Α.Δ. (Δαςικϋσ Αςτυνομικϋσ Διατϊξεισ), ϐπωσ π.χ. το 
rafting, η ϊςκηςη αυτόσ τησ δραςτηριϐτητασ, θα προκϑψει κατευθεύαν ϋνα μεγϊλο κενϐ.  

Όλα αυτϊ εμεύσ θεωροϑμε ϐτι πρϋπει να γύνουν ταυτϐχρονα: ταυτϐχρονα να βγουν τα 
Π.Δ. για τα εθνικϊ πϊρκα, ταυτϐχρονα να καταργηθεύ το καθεςτώσ των εθνικών δρυμών και 
ταυτϐχρονα θα πρϋπει να βγει κι ο κανονιςμϐσ διούκηςησ και λειτουργύασ κϊθε 
προςτατευϐμενησ περιοχόσ.  

Θα πρϋπει, επύςησ, να προχωρόςουν επιτϋλουσ τα ςχϋδια διαχεύριςησ των 
προςτατευϐμενων περιοχών. Δεν εύναι δυνατϐν ςχϋδια διαχεύριςησ που ϋχουν εκπονηθεύ κι 
ϋχουν πληρωθεύ με χρόματα ευρωπαώκών προγραμμϊτων να μϋνουν ςτα υπουργεύα δϑο και 
τρύα και τϋςςερα χρϐνια, ϐταν υποτύθεται ϐτι αυτϊ τα ςχϋδια διαχεύριςησ ϋχουν διϊρκεια πϋντε 
ετών. Και κανϋνα απϐ αυτϊ δεν ϋχει εγκριθεύ.  

Επύςησ, ζητϊμε με το υπϐμνημϊ μασ να δοθεύ μια διευκρύνιςη ςτο ϊρθρο 7, ςε ςχϋςη με 
τισ υπϐ ύδρυςη «Διευθϑνςεισ υντονιςμοϑ Προςτατευϐμενων Περιοχών», γιατύ δεν 
διευκρινύζεται αν αυτϋσ θα ϋχουν την εποπτεύα και τη διαχεύριςη… αναφϋρεται ϐτι θα ϋχουν την 
εποπτεύα και τη διαχεύριςη ϐλων των προςτατευϐμενων περιοχών τησ χωρικόσ αρμοδιϐτητϊσ 
τουσ.  Πρϋπει να γύνει διευκρύνιςη ςυγκεκριμϋνη ϐτι θα ϋχουν την ευθϑνη και τη διαχεύριςη 



αυτών των περιοχών, εκτϐσ των περιοχών για τισ οπούεσ υπϊρχει και ϋχει ςυςταθεύ «Υορϋασ 
Διαχεύριςησ».  

Κατϊ τα ϊλλα, θεωροϑμε ϐτι το ςχϋδιο νϐμου εύναι ςτη ςωςτό κατεϑθυνςη, θα λϑςει 
κϊποια ζητόματα, αλλϊ εύναι και ευκαιρύα να αντιμετωπιςτοϑν κϊποια ϊλλα. Εύναι ευκαιρύα οι 
«Υορεύσ Διαχεύριςησ» πλϋον να αναλϊβουν τον πραγματικϐ ρϐλο που τουσ αξύζει και να 
αναγνωριςτοϑν απϐ το Τπουργεύο και να εκμεταλλευτεύ το Τπουργεύο την τεχνογνωςύα που 
ϋχει ςυςςωρευθεύ  ςτο προςωπικϐ, το οπούο εργϊζεται απλόρωτο τουσ τελευταύουσ 10, 12 
μόνεσ κατϊ περύπτωςη, και το οπούο εργϊζεται χωρύσ διαχεύριςη επύ 4 ό 5 χρϐνια. Ευχαριςτώ 
πολϑ.  

ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ (Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ). Ευχαριςτοϑμε τον κϑριο Βϊκκα 
για την τοποθϋτηςό του. Σον λϐγο ϋχει ο κϑριοσ Νικϐλαοσ Μπϐκαρησ, Πρϐεδροσ τησ 
«Πανελλόνιασ Ένωςησ Δαςολϐγων Δημοςύων Τπαλλόλων».  

ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΟΚΑΡΗ (Πρϐεδροσ τησ «Πανελλόνιασ Ένωςησ Δαςολϐγων Δημοςύων 
Τπαλλόλων»): Ευχαριςτώ, κϑριε Πρϐεδρε, για την πρϐςκληςη. Με το υπϐ ςυζότηςη νομοςχϋδιο 
εκςυγχρονύζεται το υπϊρχον νομικϐ πλαύςιο για τισ προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ και οι διατϊξεισ 
για τη διαχεύριςη και προςταςύα τησ ελληνικόσ βιοποικιλϐτητασ.  

Δεν ϋχουμε να κϊνουμε ειδικϋσ παρατηρόςεισ ςτα ϊρθρα 1,2,3,4,5 και 6. Θεωροϑμε ϐτι 
οι διατϊξεισ αυτϋσ αποτελοϑν αναδιατϑπωςη, με μεγαλϑτερη πληρϐτητα διατϊξεων, του Ν.  
1650, που όδη ιςχϑουν, και, επιπροςθϋτωσ, κωδικοποιοϑνται οδηγύεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 
για τισ επιμϋρουσ προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ ό φυςικϋσ ενϐτητεσ, που προςδιορύζονται ςτο 
ςυζητοϑμενο νομοςχϋδιο.  

Βεβαύωσ, υπϊρχουν και οι ςυνϊδελφοι απϐ το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (Εθνικϐ Ίδρυμα Αγροτικόσ 
Έρευνασ), οι οπούοι μποροϑν να κϊνουν πιο ειδικϋσ παρατηρόςεισ γι’ αυτϊ τα ϊρθρα. Εγώ θα 
επικεντρωθώ ςτο ϊρθρο 7 ςτην αρχό, για το οπούο θα διατυπώςω την πϊγια θϋςη τησ Ένωςησ 
Δαςολϐγων, ϐτι δεν εύναι δυνατό η ανϊθεςη αρμοδιοτότων διούκηςησ και διαχεύριςησ ςε 
ιδιωτικοϑσ φορεύσ, ενώ η προςταςύα παραμϋνει ςτισ δημϐςιεσ αρχϋσ. υνεπώσ, εμεύσ ζητόςαμε 
κατϊ το παρελθϐν και ζητϊμε και ςόμερα την κατϊργηςη των «Υορϋων Διαχεύριςησ», που 
αφοροϑν δαςικϊ οικοςυςτόματα, τα οπούα εύναι δημϐςια, και την ενςωμϊτωςη του 
προςωπικοϑ τουσ ςτισ οικεύεσ δαςικϋσ υπηρεςύεσ, ώςτε να μην υπϊρχει πολυδιϊςπαςη και 
τελικϊ ςϑγχυςη αρμοδιοτότων, αλλϊ μύα και ενιαύα πολιτικό για τα φυςικϊ χερςαύα 
οικοςυςτόματα. Αυτϐ ςόμερα ιςχϑει πολϑ περιςςϐτερο, διϐτι και η δαςικό πολιτικό εύναι 
αρμοδιϐτητα του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ & Κλιματικόσ Αλλαγόσ και πρϋπει να 
γεφυρωθεύ η - επιτρϋψτε μου να πω - δυςλειτουργύα, που ϋχει διαπιςτωθεύ και φθϊνει ςε 
επύπεδο εφαρμογόσ τησ ιςχϑουςασ νομοθεςύασ ςτισ προςτατευϐμενεσ δαςικϋσ περιοχϋσ.  

υνεπώσ, προτεύνουμε να αλλϊξει η διατϑπωςη τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 7 και να 
προβλεφθεύ η δυνατϐτητα με κοινό απϐφαςη των Τπουργών ΠΕΚΑ και Εςωτερικών, 
Αποκϋντρωςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ, να καταργοϑνται ό να ςυγχωνεϑονται φορεύσ 
διαχεύριςησ του ϊρθρου 15 του ν. 2742 και να ανατύθενται οι ςχετικϋσ αρμοδιϐτητεσ ςτισ 
οικεύεσ δημϐςιεσ αρχϋσ, οι οπούεσ όδη με το υπϊρχον νομικϐ πλαύςιο και τα δϊςη, αςκοϑν αυτϋσ 
τισ αρμοδιϐτητεσ. 

Επύςησ, ςε παρϊγραφο 2 του ύδιου ϊρθρου, αναφϋρεται ϐτι με Προεδρικϐ Διϊταγμα 
ιδρϑονται διευθϑνςεισ ςυντονιςμοϑ προςτατευϐμενων περιοχών ςε επύπεδο αποκεντρωμϋνησ 
διούκηςησ, με αρμοδιϐτητα την εποπτεύα και διαχεύριςη των προςτατευϐμενων περιοχών κ.λπ..  

Απ' ϐτι γνωρύζω, υπϊρχει διεϑθυνςη ςυντονιςμοϑ και επιθεώρηςησ ςτουσ οργανιςμοϑσ 
των αποκεντρωμϋνων διοικόςεων και η ςϑςταςη μιασ ομώνυμησ διεϑθυνςησ ςτο ύδιο 
διοικητικϐ επύπεδο μϊλλον ςϑγχυςη θα προκαλϋςει, πολϑ περιςςϐτερο διϐτι αφορϊ την 
ϊςκηςη ςυναφών αρμοδιοτότων, τουλϊχιςτον για τα δαςικϊ οικοςυςτόματα. Εκτϐσ απϐ τη 
ςϑγχυςη του ονϐματοσ, θα μποροϑςε και για οικονομύα κλύμακασ να ανατεθεύ η αρμοδιϐτητα 
αυτό ςτισ υπϊρχουςεσ διευθϑνςεισ ςυντονιςμοϑ και επιθεώρηςησ, με την προςθόκη κϊτω απϐ 
αυτϋσ διοικητικόσ μονϊδασ και με αποκλειςτικϋσ αρμοδιϐτητεσ αυτϋσ που περιγρϊφονται ςτην 



παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 7 του νομοςχεδύου και με την πρϐβλεψη για πρϐςληψη απαραύτητων 
επιςτημονικών ειδικοτότων, μηχανικών, βιολϐγων, ορνιθολϐγων κ.λπ..  

ε περύπτωςη που επιμεύνετε ςτη ςϑςταςη διεϑθυνςησ ςυντονιςμοϑ των φορϋων 
διαχεύριςησ, αυτό θα πρϋπει να υπαχθεύ ςτη γενικό διεϑθυνςη δαςών και αγροτικόσ ανϊπτυξησ 
τησ αποκεντρωμϋνησ διούκηςησ με επιπλϋον πρϐβλεψη για την διϊρθρωςό τησ ςε υποκεύμενα 
τμόματα, διϐτι και οι αγροτικϋσ εκτϊςεισ και δαςικϋσ εκτϊςεισ εύναι κυρύαρχα ςτοιχεύα των 
προςτατευϐμενων περιοχών. 

Επύςησ, η ύδια διευθϋτηςη πρϋπει να γύνει και ςτην παρϊγραφο 6 το ϊρθρο 7 του 
νομοςχεδύου. Προτεύνουμε η διοικητικό μονϊδα ςε επύπεδο Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ, να 
δημιουργηθεύ ςε ειδικό γραμματεύα δαςών. Αυτϐ το προτεύνω, διϐτι μετϊ τη ςϑςταςη ενιαύου 
διοικητικοϑ τομϋα, εννοώ τησ ειδικόσ γραμματεύασ δαςών, θα πρϋπει το ΤΠΕΚΑ να προχωρόςει 
ςτην διοικητικό ϋνταξη και των υπολούπων τμημϊτων τησ διεϑθυνςησ περιβϊλλοντοσ του 
ΤΠΕΚΑ που ϋχουν ςυναφϋσ αντικεύμενο, ςτην ειδικό γραμματεύα δαςών. Αυτϐ εύναι μια 
μοναδικό ευκαιρύα για να ενιςχϑςουμε την ενςωμϊτωςη τομϋα ςτο νϋο Τπουργεύο και να 
ϋχουμε διεπιςτημονικό ςτελϋχωςη, κϊτι που πιςτεϑω ϐτι εύναι για ϐλουσ απαραύτητο. 

το επύμαχο ϊρθρο 9, πιςτεϑω ϐτι ϋπρεπε να ςυμπεριληφθεύ μια διϊταξη για την 
ορθολογικϐτερη ρϑθμιςη του κυνηγιοϑ ςτισ ειδικϋσ ζώνεσ διαχεύριςησ. Δεν μιλϊμε για 
απαγϐρευςη του κυνηγιοϑ ςτισ περιοχϋσ αυτϋσ, αλλϊ για μϋτρα ϐπωσ για παρϊδειγμα ο μικρϐσ 
περιοριςμϐσ τησ κυνηγετικόσ περιϐδου. 

Δεϑτερον, ςε ϐτι αφορϊ τη ζητοϑμενη αυςτηροπούηςη του καθεςτώτοσ εκτϐσ ςχεδύου 
δϐμηςησ, θϋλω να τονύςω για ακϐμα μια φορϊ την πϊγια θϋςη τησ ϋνωςόσ μασ, που εύναι η 
πλόρησ κατϊργηςη τησ εκτϐσ ςχεδύου δϐμηςησ. Αυτό εύναι η θϋςη που ϋχουν εκφρϊςει 
διαχρονικϊ ϐλοι οι επιςτημονικού φορεύσ. 

Κϑριοι βουλευτϋσ, εγώ δεν εύμαι οϑτε πολεοδϐμοσ οϑτε χωροτϊκτησ, μπορώ ϐμωσ να 
ςασ περιγρϊψω τι ακριβώσ επύπτωςη εύχε για τα δαςικϊ οικοςυςτόματα η ιςχϑσ αυτοϑ του 
αναχρονιςτικοϑ καθεςτώτοσ. Απϐ την εποχό του υντϊγματοσ του 1975, με το οπούο 
θεςπύςτηκαν ιδιαύτερα προςτατευτικϋσ διατϊξεισ για τα δϊςη, μϋχρι ςόμερα, ϐλοι οι νϐμοι που 
ψηφύςτηκαν απϐ την Ελληνικό Βουλό, αποςκοποϑςαν εύτε ςτη μεύωςη του προςτατευτϋου 
αγαθοϑ, δηλαδό των δαςικών οικοςυςτημϊτων, εύτε ςτη μεύωςη του βαθμοϑ προςταςύασ τουσ.  

Για παρϊδειγμα, νϐμοσ  998, εφευρϋθηκαν οι δαςικϋσ εκτϊςεισ για να αποκοποϑν απϐ 
τα δϊςη και να μποροϑν εϑκολα να αποδοθοϑν ςε ϊλλεσ χρόςεισ.  

Νϐμοσ 1734, εφευρϋθηκε η ϋννοια των βοςκοτϐπων που εύναι μορφό χρόςησ και 
υπόρχε ςϑγχυςη με τη μορφό των δαςών. Δηλαδό, επιχειρόθηκε να απoκοποϑν οι βοςκϐτοποι 
απϐ την προςταςύα που παρϋχει το ϑνταγμα ςτα δϊςη και τισ δαςικϋσ εκτϊςεισ. 

Νϐμοσ 3208, διαφοροποιόθηκαν τα ποςοτικϊ κριτόρια για το χαρακτηριςμϐ των δαςών 
και των δαςικών εκτϊςεων.  

Νϐμοσ 3147, ϊρθρο 1 παρϊγραφοσ 6 και 7, για τισ εποικιςτικϋσ εκτϊςεισ ϐπου κατϊ 
παρϊδοξο τρϐπο θεςπύςτηκαν επτϊ δαςικϊ εύδη, τα οπούα εύναι απαραύτητο για τισ 
εποικιςτικϋσ εκτϊςεισ για να χαρακτηριςτοϑν ωσ  δαςικϊ οικοςυςτόματα.  

Προςπϊθεια ςυνταγματικόσ αναθεώρηςησ του 2004. Επιχειρόθηκε η απϐςχιςη των 
δαςικών εκτϊςεων απϐ την ςυνταγματικό προςταςύα. 

Όλα αυτϊ αποτελοϑν πτυχϋσ του ιδύου προβλόματοσ και ϋχουν την ύδια αιτύα, την 
προςδοκύα για αποχαρακτηριςμϐ των εκτϊςεων δαςικοϑ χαρακτόρα, προκειμϋνου να 
αποδοθοϑν ςτην οικιςτικό αξιοπούηςη με ϐρουσ εκτϐσ ςχεδύου δϐμηςησ. Απϐ την ϊλλη μεριϊ, 
αυτϐσ ο ϐροσ του εκτϐσ ςχεδύου τι προκϊλεςε ςτη διούκηςη; Επιτρϋψτε μου να μιλόςω εκτϐσ 
κειμϋνου, τρϋχουν ϐλοι οι δαςολϐγοι ςυνϊδελφού μου απϐ δικαςτόριο ςε δικαςτόριο με τη 
δικογραφύα ςτο χϋρι, εύτε για να υπεραςπύςουν τα δικαιώματα του δημοςύου εύτε ςε αγωγϋσ 



και δύκεσ που ϋχουν οι πολύτεσ. Εμεύσ, θϋλουμε τον δαςολϐγο ϐχι «δικηγϐρο», αλλϊ υπηρϋτη των 
φυςικών οικοςυςτημϊτων, να εφαρμϐζει την επιςτόμη που ϋμαθε και να μϋνει μϐνο εκεύ. 

Πιςτεϑουμε, λοιπϐν, αν θϋλετε πραγματικϊ ςαν εκπρϐςωποι του ελληνικοϑ λαοϑ, να 
κϊνετε μια θεμελιώδη τομό ςτο θϋμα αυτϐ και να καταργόςετε την εκτϐσ ςχεδύου δϐμηςη εδώ 
και τώρα και να απαλλϊξετε τα δϊςη και τισ δαςικϋσ εκτϊςεισ απϐ αυτό την πραγματικό 
γϊγγραινα που ταλαιπωρεύ και τη διούκηςη, αλλϊ και εμϊσ τουσ δαςολϐγουσ. υνεπώσ, εγώ 
βλϋπω τη ρϑθμιςη του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ απολϑτωσ θετικό. 

Κυρύα Τπουργϋ, ϋχω κϊνει και μια προςθόκη ςτο ϊρθρο 20 παρϊγραφοσ 14 και θϋλω 
παρακαλώ πολϑ να τη δεύτε, που εύναι η ύδρυςη εθνικόσ τρϊπεζασ δαςικοϑ γενετικοϑ υλικοϑ 
ςτην ειδικό γραμματεύα δαςών. Αυτϐ δεν ϋχει καμύα οικονομικό επιβϊρυνςη και ενδεχομϋνωσ 
θα δώςει μια ϊλλη διϊςταςη ςτο πολλαπλαςιαςτικϐ υλικϐ και θα εξαςφαλύςει την ποιϐτητα 
και τα χαρακτηριςτικϊ που πραγματικϊ θϋλουμε. 

ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ (Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Σο λϐγο ϋχει η κυρύα Μαλοϑπα. 

ΕΛΕΝΗ ΜΑΛΟΤΠΑ (Εκπρόςωποσ τησ Σράπεζασ Γενετικού Τλικού του Εθνικού 
Ιδρύματοσ Αγροτικήσ Έρευνασ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε)):  

Καληςπϋρα ςασ, ϐχι μϐνο τησ τρϊπεζασ γενετικοϑ υλικοϑ, αλλϊ και των 
βοτανικών κόπων. Βϋβαια, δεν μπορώ να πω ϐτι όρθαμε προετοιμαςμϋνοι ςτο να 
παρουςιϊςουμε πλόρωσ τη δουλειϊ μασ, ϐμωσ, ςτη ςυνϋχεια θα τη καταθϋςουμε. Σο 
Εθνικϐ Ίδρυμα Αγροτικόσ Έρευνασ τα τελευταύα εύκοςι χρϐνια δραςτηριοποιεύται 
ϋντονα ςτη διατόρηςη τησ βιοποικιλϐτητασ, ειδικϊ μϋςω τησ εκτϐσ τϐπου διατόρηςόσ 
τησ. Έτςι, λοιπϐν, θα όθελα να αναφερθώ ςε αυτϐν το τομϋα που λϋγεται διατόρηςη 
εκτϐσ τϐπου και εύναι κϊτι το οπούο δυςτυχώσ δεν αναφϋρεται καθϐλου ςε αυτϐ το 
νομοςχϋδιο, το πραγματικϊ πολϑ ςημαντικϐ για τη χώρα μασ και για το οπούο εύμαςτε 
τρομερϊ ευχαριςτημϋνοι που ϋχει ξεκινόςει να ςυζητεύται και ελπύζουμε κϊποια ςτιγμό 
να ψηφιςτεύ και να ικανοποιόςει τουσ περιςςϐτερουσ. 

Αυτϐ, λοιπϐν, εύναι πολϑ ςημαντικϐ κομμϊτι, το οπούο αναφϋρεται ρητϊ ςτην 
παγκϐςμια ςτρατηγικό για τη διατόρηςη τησ βιοποικιλϐτητασ. Σο γνωρύζω πολϑ καλϊ 
ωσ εθνικό εκπρϐςωποσ για τη διατόρηςη εκτϐσ τϐπου των αυτοφυών ειδών τησ 
ελληνικόσ χλωρύδασ ςτο ευρωπαώκϐ δύκτυο των βοτανικών κόπων. Αυτϐ, λοιπϐν, εύναι 
και το περύεργο, ενώ ϋχουμε εθνικό εκπροςώπηςη, ςτην Ελλϊδα δεν ϋχει ακϐμη 
αναπτυχθεύ ο τομϋασ αυτϐσ, τησ εκτϐσ τϐπου διατόρηςησ. Τπϊρχουν βοτανικού κόποι, 
οι οπούοι πραγματικϊ δεν εύναι τησ λογικόσ των ευρωπαώκών βοτανικών κόπων, τουσ 
οπούουσ διατηροϑν αποικιακϊ ιςτορικϊ θα λϋγαμε τη χλωρύδα την οπούα φϋρνανε απϐ 
ϐλεσ τισ χώρεσ του κϐςμου. Εμεύσ δεν το ϋχουμε τϐςο ανϊγκη αυτϐ, εμεύσ ϋχουμε ανϊγκη 
να διατηρόςουμε τα ϋξι και παραπϊνω χιλιϊδεσ εύδη που διαθϋτουμε, τα οπούα εύναι 
περύπου το 50% τησ ευρωπαώκόσ λωρύδασ ςε μια πϊρα πολϑ μικρό επιφϊνεια. 

Εύμαςτε, λοιπϐν, μια καυτό κηλύδα, για την οπούα δεν ξϋρω κατϊ πϐςο εύμαςτε 
περόφανοι, αφοϑ δεν ξεκινόςαμε να παύρνουμε ςοβαρϊ μϋτρα για τη διατόρηςη αυτών 
των τϐςο ςημαντικών ειδών. Απϐ τα 6.000 εύδη, περύπου το 20% εύναι ςε κύνδυνο, εύναι 
πρώτα, εύναι ευϊλωτα. Έχουμε ϋναν πολϑ μεγϊλο αριθμϐ ςτενϐτοπων ενδημικών, τα 
οπούα οϑτε θα προςαρμοςτοϑν ςτισ κλιματικϋσ αλλαγϋσ οϑτε θα μπορϋςουμε την 
ανϊςχεςη για την απώλεια τησ βιοποικιλϐτητασ να την υλοποιόςουμε. ε αυτϐ το θϋμα 
θα πρϋπει να πϊρουμε μια θϋςη, ςε αυτό την 5η προγραμματικό ϑμβαςη που 
ςυζητεύται τώρα ςτην Ε.Ε. και υπϊρχει η διαβοϑλευςη ςτο site τησ Ε.Ε. για το ϐτι θα 
πρϋπει να ποϑμε την ϊποψό μασ, για το ϐτι ϋχουμε μια ιδιαιτερϐτητα ωσ νηςιωτικό 
χώρα, ϋχουμε μια ιδιαιτερϐτητα ωσ χώρα η οπούα ϋχει μεγϊλο ενδημιςμϐ και ϐπου θα 
ϋχουμε ςοβαρϐ πρϐβλημα και θα απολϋςουν τη βιοποικιλϐτητϊ μασ. 



Πρϋπει, λοιπϐν, τα μϋτρα που θα πϊρουμε να εύναι ςημαντικϊ, ςυγκεκριμϋνα και 
ϊμεςα. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι αν ξεκινόςουμε ϊμεςα κϊτι που ςτο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. μπορεύ να 
ςυμβεύ γιατύ διαθϋτει τον Βαλκανικϐ Βοτανικϐ Κόπο Κρουςύων, οπούοσ διατηρεύ 1500 
ελληνικϊ αυτοφυό εκ των οπούων το 20% εύναι ςπϊνια ςε επικινδυνϐτητα ό υποψόφια 
για αξιοπούηςη, δυςτυχώσ ςε ϋνα μη θεςμοθετημϋνο κόπο.  

Αυτϐ εύναι μου με λυπεύ ιδιαύτερα. Δεν υπϊρχει ϋνα Όργανο που να λειτουργεύ 
κεντρικϊ ό να υπϊρχει ςτρατηγικό αυτόσ τησ ανϊπτυξησ, η οπούα κϊλλιςτα θα 
μποροϑςε να ενςωματωθεύ μϋςα ςτα ϊρθρα αυτϊ τα οπούα αναπτϑςςονται ςε αυτϐ το 
νομοςχϋδιο για την βιοποικιλϐτητα. Αυτϐ εύναι κϊτι το οπούο, όδη, το ϋχουμε καταθϋςει 
και μϋςα απϐ τη διαβοϑλευςη, αλλϊ θα επανϋλθουμε και ςτο βελτιωμϋνο ϊρθρο για να 
κϊνουμε τισ παρατηρόςεισ μασ. 

Κϊτι αντύςτοιχο εύναι και οι Σρϊπεζεσ Γενετικοϑ Τλικοϑ. Οι Βοτανικού Κόποι 
διατηροϑν εκτϐσ απϐ ςπϋρματα, μοςχεϑματα και ζωντανϐ φυτικϐ υλικϐ, αλλϊ 
παρϊλληλα λειτουργοϑν και ωσ χώροι για την ευαιςθητοπούηςη των πολιτών, των 
μαθητών και την ϋρευνα. Οι Σρϊπεζεσ Γενετικοϑ Τλικοϑ διαθϋτουν το πολϑτιμο 
φυτογενετικϐ υλικϐ τησ χώρασ ϐχι μϐνο το αυτοφυϋσ αλλϊ και τα καλλιεργοϑμενα και 
τισ τοπικϋσ και παραδοςιακϋσ ποικιλύεσ.  

Μϐνον ςε ϋνα ςημεύο αναφϋρθηκε πολϑ αμυδρϊ, επομϋνωσ δεν δύνει την ϋνταςη 
και την ςπουδαιϐτητα την οπούα θα πρϋπει να υλοποιόςουμε, αν και εμεύσ θϋλουμε κϊτι 
που ϋχουμε υπογρϊψει τελευταύα ςτην Αγκϐγια που ςυμμετεύχαμε, ϐπου μϋςα ςτην 
παγκϐςμια ςτρατηγικό για τη διατόρηςη τησ βιοποικιλϐτητασ αναφϋρει ςυγκεκριμϋνο 
ϊρθρο μϋχρι το 2020, τουλϊχιςτον, το 70% των αυτοφυών τησ χλωρύδασ γενικϐτερα να 
διατηρεύται ςε Σρϊπεζεσ Γενετικοϑ Τλικοϑ ό ςε Βοτανικοϑσ Κόπουσ εκτϐσ τϐπου.  

Αυτϋσ εύναι οι παρατηρόςεισ που ϋχουμε να κϊνουμε ςτο θϋμα τησ Σρϊπεζασ. Θα 
ϋπρεπε να ςυμπεριληφθοϑν οι οριςμού που ϋχουν να κϊνουν με αυτϊ εκτϐσ τϐπου, 
Βοτανικού Κόποι, Σρϊπεζα Γενετικοϑ Τλικοϑ και  φυτογενετικού πϐροι. Τπϊρχει η 
βιοποικιλϐτητα αλλϊ μϋςα ςε ϐλα αυτϊ οι τοπικϋσ ποικιλύεσ δεν εύναι μϐνο αυτϋσ που 
παραδοςιακϊ καλλιεργοϑνται, αλλϊ και ϐ,τι μπορεύ να προκϑψει εν δυνϊμει. 
Υανταςτεύτε ϐτι ϐλη η ελληνικό χλωρύδα μπορεύ εν δυνϊμει να αξιοποιηθεύ εμπορικϊ. 
Αυτϐ, δυςτυχώσ, εύναι κϊτι που δεν υπϊρχει ςτην Ελλϊδα.  

Λυπϊμαι που το λϋω, αλλϊ βλϋπουμε ελληνικϊ φυτϊ, ςπϊνια, ςτενϐτοπα, 
κινδυνεϑοντα να εμπορεϑονται απϐ το Royall Society τησ Αγγλύασ και ςτην Ελλϊδα να 
λϋμε ϐτι τα προςτατεϑουμε. Πώσ βγόκαν αυτϊ απϐ τη χώρα;  

Θα όθελα να επιςτόςω την προςοχό ςασ και ςασ παρακαλώ πϊρα πολϑ, ϐπωσ 
εύπε και η ςυνϊδελφοσ απϐ το WWF, καθώσ και οι ςυνϊδελφοι δαςολϐγοι να πϋςουμε 
πϊνω ςτο θϋμα το οπούο ϐχι μϐνο θα μασ βοηθόςει να εύμαςτε εντϊξει ςτισ 
υποχρεώςεισ μασ ςε επύπεδο ευρωπαώκόσ νομοθεςύασ, αλλϊ ταυτϐχρονα θα μασ δώςει 
τη δυνατϐτητα μϋςα απϐ την προςταςύα να αναπτϑξουμε αυτϐ που λϋγεται ςυγκριτικϐ 
πλεονϋκτημα ςτην Ελλϊδα. Δηλαδό, τα ελληνικϊ αυτοφυό να αποτελϋςουν ϋνα προώϐν 
που θα εύναι μοναδικϐ για το οπούο ϐλοι θα μποροϑν να ϋρχονται εύτε για να το βλϋπουν 
εύτε για να το δοκιμϊζουν.  

το επύπεδο, λοιπϐν, τησ Σρϊπεζασ και των Βοτανικών Κόπων μποροϑμε να 
αναφερθοϑμε ςτα ϊρθρα που θα ςασ καταθϋςω και εύναι το 3,5,9,10,15 και18. Δεν εύδα 
τισ διορθώςεισ γιατύ τισ πόραμε ςόμερα, αλλϊ θα τισ κοιτϊξω και θα επανϋλθω. ε 
κϊποια ςημεύα θα όθελα, ταυτϐχρονα, να επιςτόςω την προςοχό ςτο ϐτι η ϋρευνα 
γϑρω απϐ ϐλα αυτϊ καλϐ θα όταν να εύναι ςυγκεκριμϋνη. Δεν μποροϑμε να λϋμε ϐτι θα 



πϊρουμε ϊδεια απϐ τον Τπουργϐ για να κϊνουμε ϋρευνα ςε ϋνα αυτοφυϋσ. Εύναι ςαν να 
λϋμε ϐτι δεν θα το κϊνουμε ποτϋ. Καλϐ εύναι, λοιπϐν, να υπϊρξουν θεςμοθετημϋνα 
ϐργανα, φορεύσ οι οπούοι θα αςχοληθοϑν με αυτϐ. Δεν εύναι δυνατϐν ο Τπουργϐσ να 
αςχολεύται με το να δώςει ϊδεια, για το αν εγώ θα δουλϋψω ασ ποϑμε την ελληνικό 
ρύγανη. 

 Καλϐ εύναι αυτϐ να γύνει μϋςα απϐ ϋναν Υορϋα, ο οπούοσ θα αποτελϋςει 
αντικεύμενο απϐφαςησ περιςςοτϋρων απϐ ϋνα Τπουργεύο και ςτον οπούο εμεύσ θα 
μπορϋςουμε να λειτουργόςουμε ωσ επιςτόμονεσ. Νομύζω ϐτι κϊποτε θα πρϋπει να 
δώςετε το βόμα ςτουσ επιςτόμονεσ για να ςασ δώςουν τη γνώςη που ϋχουν, αλλϊ 
μερικϋσ φορϋσ την κρατοϑν για τον εαυτϐ τουσ και για τουσ λιγοςτοϑσ φύλουσ τουσ, που 
ϋρχονται και την απολαμβϊνουν εύτε ςε αυτϐ που λϋγεται Βοτανικϐσ Κόποσ εύτε ςε 
αυτϐ που λϋγεται Σρϊπεζα Γενετικοϑ Τλικοϑ. 

Εϊν αυτϐ, λοιπϐν, γύνει εργαλεύο ςτα χϋρια του κρϊτουσ, θα γύνει μϋςα απϐ την 
γνώςη που ϋχουμε και ςασ παρακαλοϑμε να την πϊρετε. ασ ευχαριςτώ πολϑ. 

ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ (Πρόεδροσ τησ Επιτροπήσ):  

Έχω και εγώ ιδιαύτερη ευαιςθηςύα ςε ϐ,τι αφορϊ την αγροτικό ϋρευνα, ϐπωσ και οι 
περιςςϐτεροι Βουλευτϋσ τησ περιφϋρειασ.  

Επύςησ, θϋλω να δώςω μια απϊντηςη ςε εκεύνουσ που αμφιςβητοϑν και λϋνε το 
αντύθετο. Κυρύα Μαλοϑπα, θϋλω να ςασ διαβεβαιώςω ϐτι θα ςασ καλϋςουμε ξεχωριςτϊ, 
βεβαύωσ με τη ςϑμφωνη γνώμη του Τπουργοϑ ϐπωσ λϋει ο Κανονιςμϐσ, για να ποϑμε ϐλα αυτϊ 
τα ενδιαφϋροντα πϊνω ςτην αξιοπούηςη των ερευνών. Γιατύ καλό εύναι η ϋρευνα που κϊνετε, 
αρκεύ να την χρηςιμοποιοϑμε ϐλοι μασ για τον κϐςμο και ϐχι μϐνο για την απϐκτηςη 
διδακτορικών τύτλων ςτο Πανεπιςτόμιο. 

Θϋλω να ευχαριςτόςω ϐλουσ τουσ φορεύσ που όρθαν εδώ.  

Επειδό ςυνηθύζω να λϋω τα πρϊγματα με το ϐνομϊ τουσ, μύληςα χθεσ ςτην Επιτροπό για 
οικονολϊγνουσ και για οικολογοϑντεσ, αλλϊ ϋχω χρηςιμοποιόςει και ςκληρϐτερα λϐγια, 
λϋγοντασ  ϐτι κϊποιοι γνωρύζουν το περιβϊλλον μϋςα απϐ το Internet.  

 Κυρύα Νϊντςου, οι Βουλευτϋσ τησ Περιφϋρειασ ζουν με το περιβϊλλον και απϐ το 
περιβϊλλον, γιατύ εκεύ βρύςκονται τα ςπύτια τουσ και ϋχουν πατόςει και μυρύςει χώμα και την  
περιοχό και το δϊςοσ. Δεν εύναι Βουλευτϋσ τησ Αττικόσ και τησ Κυψϋλησ.  

Βεβαύωσ, λϋγοντασ αυτϊ δεν αναφερϐμουν ςε εςϊσ, γιατύ και ςασ εκτιμοϑμε και ςασ 
τιμοϑμε και ςασ ςεβϐμαςτε γι αυτϐ και ςασ καλοϑμε ςτην Επιτροπό και ϐχι  μϐνο τώρα. Όπωσ 
γνωρύζετε η Οργϊνωςό ςασ ϋχει κληθεύ επανειλημμϋνα ςτην Επιτροπό να ακοϑςουμε τισ 
απϐψεισ ςασ. Μπορεύ ςε ϊλλα να ςυμφωνοϑμε και ςε ϊλλα να διαφωνοϑμε, ϐμωσ αυτό εύναι η 
λειτουργύα τησ δημοκρατύασ. 

Θϋλω να κϊνω μια ερώτηςη, γιατύ εύδα κϊποιεσ δηλώςεισ ϐτι εύμαςτε φανατικού υπϋρ 
των 10 ςτρεμμϊτων. Εϊν εγώ ςασ ϋλεγα για 20 ςτρϋμματα, θα όςαςταν το ύδιο θετικού;  

Τπϊρχουν τα 20 ςτρϋμματα ςτην Αττικό και εδώ εύναι η ερώτηςό μου. Εϊν εύμαι καλϊ 
ενημερωμϋνοσ γνωρύζω ϐτι εύςτε ςτο χωροταξικϐ τησ Αττικόσ. Μπορεύτε να μου πεύτε, εϊν τα 
20 ςτρϋμματα ϋχουν διορθώςει την κατϊςταςη, δηλαδό, η απαγϐρευςη τησ δϐμηςησ ό την 
ϋχουν επιτεύνει και επιβαρϑνει;  

Θεωρεύτε ϐτι εύναι ςωςτό μια ρϑθμιςη να εύναι οριζϐντια ςε ϐλη τη χώρα; Εμεύσ εύματςε 
υπϋρ τησ ϊποψησ να γύνουν διαχειριςτικϋσ μελϋτεσ και οριςμϋνεσ περιοχϋσ μπορεύ να μην 
χρειϊζεται να χτιςτοϑν καθϐλου.  

Ο κ. Καρτϊλησ καθώσ και ϊλλοι ςυνϊδελφοι ϋχουν πει ϐτι εύμαςτε ευόκοοι ςε αυτϐ και 
να πειθαρχόςουμε ςε αυτϐ που λϋνε διαχειριςτικϋσ μελϋτεσ.  



       Εύναι ςωςτού να βγαύνουν φετφϊδεσ απϐ «ειδικοϑσ» ό ειδικοϑσ ό πρϋπει να 
διαβολευϐμαςτε με την τοπικό κοινωνύα; 

Θα προχωρόςω ακϐμα περιςςϐτερο, γιατύ διακινεύται και με θύγει και προςωπικϊ, αλλϊ 
και ϐλη την Επιτροπό για το θϋμα τησ εξυπηρϋτηςησ των ςυμφερϐντων. Εϊν, λοιπϐν, ιςχϑςουν 
τα 10 ςτρϋμματα, ϐπωσ εςεύσ λϋτε και επικρατόςει η ϊποψό ςασ, δεν ξϋρετε ϐτι το αποτϋλεςμα 
θα εύναι πϊρα πολϑ απλϐ; «Εγώ, που ϋχω πολλϊ χρόματα θα πϊω ν’ αγορϊςω πϊρα πολλϊ 
κομμϊτια και θα τα κϊνω 10 και 20 και 30 και 50 και 100 και θα κϊνω χρόςη διατϊξεων, για να 
κϊνω οικιςμϐ». Αυτϊ τα ερωτόματα εύναι ξεκϊθαρεσ και θϋλω και οι απαντόςεισ ςασ να εύναι 
ξεκϊθαρεσ. 

Σα λϋω αυτϊ, γιατύ υπϊρχουν και αυτοϑ του εύδουσ τα επιχειρόματα και καλό εύναι η 
ευαιςθηςύα ςτην οικολογύα, που ςασ εύπα πωσ την ϋχουμε εμεύσ οι περιςςϐτεροι, αλλϊ να μην 
την προτϊςςουμε και ν’ αναγνωρύζουμε το δικαύωμα ςε ϐλουσ τουσ Έλληνεσ πολύτεσ, να ϋχουν 
την ύδια - τουλϊχιςτον - ευαιςθηςύα με ϐςουσ την επικαλοϑνται. 

Θα όθελα να κϊνω και μια ερώτηςη ςτον κ. Ηλιϐπουλο. Κϑριε Ηλιϐπουλε, εύναι ϋτοιμο το 
Σ.Ε.Ε. να προτεύνει λϑςη για τη δϐμηςη; Δηλαδό, για να γύνουν οικιςτικού πυρόνεσ ό μεγϊλεσ 
επεκτϊςεισ και να τελειώνει αυτό η ιςτορύα με την εκτϐσ ςχεδύου δϐμηςη; Εϊν θεωρεύτε ϐτι 
αυτϐ πρϋπει να γύνει, πώσ πρϋπει να γύνει; Να δώςουμε και μια πρϐταςη. 

Επύςησ, θϋλω ςτον αγαπητϐ μου φύλο το Νύκο τον Μπϐκαρη - γνωριζϐμαςτε απϐ πολϑ 
παλιϊ - τον Πρϐεδρο τησ «Πανελλόνιασ Ένωςησ Δαςολϐγων Δημοςύων Τπαλλόλων». Εδώ όταν 
διαφοροποιημϋνοσ ςτην τοποθϋτηςό του με το χαρτύ που μου ϋςτειλαν. Εύναι κϊθετοι για τα 
δϋκα ςτρϋμματα και πϊνω. Αγαπητϋ Νύκο, επειδό εγώ τα πρϊγματα τα λϋω δημϐςια, η Ένωςό 
ςασ ϋχει - και καλϊ ϋκανε, βϊςει των νϐμων προςπαθοϑςε - περύπου 30.000 ςτρϋμματα και 
όθελε να κϊνει οικιςμϐ ςε ……. τησ Φαλκιδικόσ ςε μια περιοχό που εύναι νατοϑρα, ναι ό ϐχι; Για 
να ξϋρουμε πώσ λϋμε και τισ ευαιςθηςύεσ. Ξϋρεισ, Νύκο μου, εγώ τα λϋω με αγϊπη αυτϊ, αλλϊ δεν 
δϋχομαι τισ υποκριςύεσ τισ γραπτϋσ. Επαναλαμβϊνω, ςόμερα εδώ όςουν πϊρα πολϑ 
προςεκτικϐσ και εύπεσ τα πρϊγματα ϐπωσ ϋπρεπε να τα πεισ - με την ϋννοια ϐτι εςεύσ δεν ϋχετε 
αρμοδιϐτητα ςτα χωροταξικϊ κ.λπ.. Όμωσ, ςτο χαρτύ που μου ϋςτειλε η ϋνωςό ςου, λϋει ϊλλα. 
Να ξεκαθαρύζουμε τα πρϊγματα, γιατύ τελευταύα ϋχω πολϑ φϐρτιςη με αυτό την ιςτορύα. 

Αυτϊ εύχα να πω και ςυγχωρόςτε με, για τον τϐνο μου. 

Σο λϐγο ϋχει για ερωτόςεισ η κυρύα Υαρμϊκη, επειδό ο κ. Γιουματζύδησ ϋχει ανειλημμϋνη 
υποχρϋωςη ανυπϋρβλητη και δεν μποροϑςε να εύναι. 

ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΥΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ: Δεν θα περύμενε κανεύσ, ς’ ϋνα τϋτοιο νομοςχϋδιο, που 
θα ϋπρεπε να ςυμφωνοϑμε ϐλοι, να ανταλλϊςςουμε ϋνθεν και ϋνθεν υπονοοϑμενα , κϊτι δεν 
μποροϑμε να ςυνεργαςτοϑμε. 

Σο ζότημα τησ βιοποικιλϐτητασ, βϋβαια, εύναι ϋνα ζότημα, για το οπούο πρϋπει πρϊγματι 
εγώ να επαινϋςω το Τπουργεύο, γιατύ ςυναιςθανϐμενο και βλϋποντασ ϐτι τϐςα χρϐνια εύναι 
αφημϋνο ςτην τϑχη του, φϋρνει αυτϐ το νομοςχϋδιο, με το οπούο προςπαθεύ να βϊλει ϋνα 
«πλαύςιο» για μια ολοκληρωμϋνη διαχεύριςη και προςταςύα τησ βιοποικιλϐτητασ. 
Βιοποικιλϐτητα δεν εύναι μϐνο το γενετικϐ υλικϐ, εύναι απϐ το γενετικϐ υλικϐ μϋχρι τα εύδη, τα 
οικοςυςτόματα, μϋχρι και το τοπύο. Αυτϐ μπορεύ να εξηγόςει ϐλα αυτϊ, τα οπούα περιλαμβϊνει 
το νομοςχϋδιο αυτϐ, τα οπούα πρϊγματι εύναι πϊρα πολλϊ. 

Ίςωσ, λοιπϐν, μια μεγαλϑτερη ςυζότηςη και ςε περιςςϐτερο βϊθοσ, θα μασ βοηθοϑςε 
ϐλουσ, ώςτε να μην εύμαςτε απϐλυτοι ςε κϊποια πρϊγματα. Αυτϐ το λϋω ςε ςυνϋχεια των 
διαπιςτώςεων του Προϋδρου τησ Επιτροπόσ και μετϊ απ’ ϐ,τι φϊνηκε απϐ τη χθεςινό 
ςυνεδρύαςη τησ Επιτροπόσ.  

Βεβαύωσ, δεν υπηρετοϑμε κανενϐσ εύδουσ ςυμφϋρον, ϐμωσ, εύμαςτε εδώ ωσ βουλευτϋσ 
εκλεγμϋνοι απϐ τουσ Έλληνεσ πολύτεσ και κυρύωσ οι βουλευτϋσ, οι οπούοι εύναι απϐ την 
περιφϋρεια, ξϋρουν πολϑ καλϊ το οικιςτικϐ περιβϊλλον του κϊθε νομοϑ και περιςςϐτερο απϐ 
τον καθϋνα μποροϑν να το υπεραςπιςτοϑν, βλϋποντασ με αντικειμενικό ματιϊ τι εύναι αυτϐ, 



που ςυμφϋρει το νομϐ. Αυτϐ που ςυμφϋρει το νϐμο, δεν εύναι μϐνο η οικολατρεύα, δεν εύναι μϐνο 
η απϐλυτη ςκϋψη ϐτι το περιβϊλλον εύναι πϊνω απ' ϐλα, αλλϊ ςόμερα εύμαςτε ςε μια φϊςη, 
ϐπου το περιβϊλλον πρϋπει να πηγαύνει μαζύ με τισ ανθρώπινεσ δραςτηριϐτητεσ. Εκεύ εύναι και 
το λεπτϐ ςημεύο: πωσ οι ανθρώπινεσ δραςτηριϐτητεσ δεν θα ϋρχονται ςε ςϑγκρουςη με το 
περιβϊλλον, αλλϊ θα το διαςφαλύζουν, θα το ςτηρύζουν και θα το προφυλϊςςουν, γιατύ εύναι 
επϋνδυςη για το μϋλλον ϐλων μασ. Αυτϊ ωσ ειςαγωγό. 

όμερα ϋχουν το 21% ςτο δύκτυο νατοϑρα και το 5%, επύςησ, των χωρικών υδϊτων τησ 
Ελλϊδοσ. Απϐ αυτϐ το δύκτυο μϐνο πολϑ λύγεσ μελϋτεσ - εϊν θυμϊμαι καλϊ μϐνο 20 μελϋτεσ - 
ϋχουν προχωρόςει. Δηλαδό, ϋχουν γύνει ειδικϋσ περιβαλλοντικϋσ μελϋτεσ και κϊποιεσ ακϐμα, 40 
ό ύςωσ 50 - δεν ξϋρω, εϊν τα ςτοιχεύα μου εύναι ακριβό -, βρύςκονται ςε μια πορεύα ϋκδοςησ 
προεδρικών διαταγμϊτων. Απϐ την πληροφϐρηςη που ϋχω, τουλϊχιςτον, ςτο νομϐ Κορινθύασ η 
μεγϊλη περιοχό νατοϑρα, που εύναι ςτην περιοχό Ξυλοκϊςτρου, δεν μπορεύ να προχωρόςει η 
ειδικό περιβαλλοντικό μελϋτη. Προφανώσ, γιατύ ςυναντϊει δυςκολύεσ ωσ προσ τη φϑςη τησ 
περιοχόσ. Εύναι μια τερϊςτια περιοχό 200.000 ςτρεμμϊτων. Εύναι φυςικϐ να περιλαμβϊνει και 
να πρϋπει να κατηγοριοποιηθεύ ςε ζώνεσ και βϊςει αυτών των ζωνών να αποφαςύςουμε, που 
υπϊρχει δυνατϐτητα. 

ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ (Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Κυρύα Υαρμϊκη, ςυγγνώμη λύγο, 
αλλϊ η διαδικαςύα εύναι αυςτηρό. Ξϋρω και προςωπικϊ ϐτι με το θϋμα υπϊρχει πρϐβλημα και 
ςτο νομϐ, αλλϊ το λϋω ςε ϐλουσ να επικεντρωθοϑμε ςτισ ερωτόςεισ. 

ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΥΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ: Θϋλω να πω, λοιπϐν, ςε αυτϐ και ν’ απευθυνθώ ςτον 
κ. Βαβύζο. Η Πανελλόνια Ένωςη Βιοεπιςτημϐνων ϊφηςε ϋνα υπονοοϑμενο ϐτι «οι μελϋτεσ να 
δύνονται ςε αυτοϑσ, που μποροϑν να το κϊνουν, γιατύ διαφορετικϊ, ανϊλογα με το ποιοσ την 
κϊνει, μπορεύ να εύναι τελεύωσ διαφορετικό. Θα όθελα, λοιπϐν, να μου το αποςαφηνύςει, διϐτι 
πολλϋσ φορϋσ ϋχουμε ακοϑςει ϐτι ϐταν την κϊνει ϋνασ ελεϑθεροσ φορϋασ, παύρνει υπϐψη του, 
ϊλλα πρϊγματα και το αποτϋλεςμα τησ μελϋτησ μπορεύ να εύναι τελεύωσ διαφορετικϐ απϐ ϋναν 
ϊλλον φορϋα. 

Η δεϑτερη ερώτηςό μου εύναι προσ τουσ Εργαζϐμενουσ ςτουσ Υορεύσ Διαχεύριςησ, ϐπου 
θϋλω να ρωτόςω το εξόσ. Εφϐςον εδώ κατατϋθηκε και απϐ την πλευρϊ των δαςολϐγων ϐτι η 
προςταςύα των νατοϑρα εύναι ςε εςϊσ τισ υπηρεςύεσ δαςών, επομϋνωσ, οι φορεύσ διαχεύριςησ 
και οι εργαζϐμενοι ϐλα αυτϊ τα χρϐνια, που ϋχουν ςυςταθεύ, τι ακριβώσ επεξεργϊζονται, τι 
ακριβώσ μελϋτεσ κϊνουν και ποϑ βρύςκονται αυτϋσ οι μελϋτεσ; 

         Και επύςησ προσ την  εκπρϐςωπο τησ WWF Hellas, την κυρύα Θεοδϐτα Νϊντςου, θα όθελα 
να μου πει λύγα παραπϊνω πρϊγματα. Λϋει ϐτι ϋχει κϊνει μύα μελϋτη με το Πανεπιςτόμιο 
Θεςςαλονύκησ, απ’ το οπούο προϋκυψε τηλεςκοπικϊ ϐτι ϐλη αυτό η περιοχό, χρειϊζεται μια 
περεταύρω προςταςύα. Η περιοχό πϐςο μεγϊλη εύναι; Σύ ακριβώσ προϋκυψε; Δηλαδό, πρϋπει να 
γύνουν κϊποιεσ ζώνεσ; Όλη η περιοχό εύναι απολϑτου προςταςύασ; Σύ ακριβώσ προϋκυψε απϐ 
αυτόν τη μελϋτη και αν αυτό η μελϋτη ϋχει γύνει μϐνο εκεύ ό ϋχετε κϊνει και ϊλλεσ μελϋτεσ και να 
μασ πεύτε τα αποτελϋςματα που ϋχουν προκϑψει απϐ αυτόν τη μελϋτη. Ευχαριςτώ πολϑ. 

           ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ ( Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Και εμεύσ ευχαριςτοϑμε την κυρύα 
Υαρμϊκη. Σο λϐγο ϋχει η κϑρια Αυγερινοποϑλου για ερωτόματα. 

           ΔΙΟΝΤΙΑ ΑΤΓΕΡΙΝΟΠΟΤΛΟΤ (Ειςηγότρια τησ Μειοψηφύασ): Καταρχόν, θα όθελα να 
καλωςορύςω τουσ φορεύσ που βρύςκονται ςτην Επιτροπό μασ ςόμερα. Θα όθελα να θϋςω ϋνα 
γενικϐτερο ζότημα που προϋκυψε απϐ τισ ςυζητόςεισ και καλϐ θα όταν να το ςυζητόςουμε ςε 
μύα επϐμενη ςυνεδρύαςη, το ζότημα τησ επικοινωνύασ, ανταλλαγόσ απϐψεων, αλλϊ και τησ 
ςϑνθεςησ τησ παραγωγόσ του δικαύου περιβϊλλοντοσ με βϊςη την επιςτημονικό γνώςη. Οι 
φορεύσ εδώ, εξϋφραςαν τισ επιφυλϊξεισ τουσ κατϊ πϐςο οι ύδιοι ακοϑγονται, κατϊ πϐςον οι 
επιςτόμονεσ μποροϑν να ακουςτοϑν απϐ το Νομοθϋτη για την παραγωγό δικαύου και 
ειδικϐτερα, δικαύου περιβϊλλοντοσ.  

          Εγώ πιςτεϑω ϐτι υπϊρχει ϋνα μεγϊλο ϋλλειμμα, ϐχι μϐνο ςτη χώρα μασ, αλλϊ και 
παγκϐςμια. Έτςι, λοιπϐν θα μποροϑςαμε να διερευνόςουμε κϊποια  πλατφϐρμα καλϑτερησ 



επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ, ϋτςι ώςτε το δύκαιο περιβϊλλοντοσ να βαςύζεται ςτην 
επιςτημονικό γνώςη. Αυτϐ εύναι πϊρα πολϑ ςημαντικϐ και για το ςυγκεκριμϋνο ζότημα, διϐτι 
ϐπωσ γνωρύζετε και εμεύσ ςτηρύζουμε ιδιαύτερα το προςτατευτικϐ καθεςτώσ, το «NATURA», 
αλλϊ και οποιοδόποτε ϊλλο προςτατευτικϐ καθεςτώσ του περιβϊλλοντοσ ςτη χώρα μασ.  

         Παρϐλα αυτϊ, η πρώτη αντύδραςη η οπούα ακοϑω απϐ τον ευρϑ κϐςμο, αυτϐν που 
διαφωνεύ με το προςτατευτικϐ καθεςτώσ, εύναι το ϐτι, ςε τελικό ανϊλυςη, αυτϋσ οι «NATURA» 
δεν ϋχουν ςχεδιαςτεύ με βϊςη επιςτημονικϊ ςτοιχεύα. Μια γενικό ερώτηςη που θϋλω να κϊνω 
ςτουσ φορεύσ και την αξιολϐγηςό τουσ, πϊνω ς’ αυτϐ το θϋμα, εύναι κατϊ πϐςο τελικϊ εύναι 
ςωςτό, επιςτημονικϊ, η χϊραξη εν γϋνει το «NATURA» ό αν ϋχουν υπϐψη τουσ κϊποιεσ 
ςυγκεκριμϋνεσ περιοχϋσ που θα ϋπρεπε να διαφοροποιηθοϑν κατϊ τη χϊραξό τουσ και επύςησ 
θα όθελα να ρωτόςω την αξιολϐγηςό τουσ, κατϊ πϐτε θα οριςτικοποιηθεύ ο ακριβόσ 
καθοριςμϐσ των ορύων. Εύναι δϑο διαφορετικϋσ ερωτόςεισ.  

     Θα όθελα ςε ϐλουσ να απευθϑνω την ερώτηςη του ποιεσ ϊλλεσ ρυθμύςεισ θα όθελαν, 
ενδεχομϋνωσ, να δουν να εμπεριϋχονται ςτο νομοςχϋδιο και δεν περιϋχονται ωσ τώρα, ϋτςι 
ώςτε να ϋχουμε το χρϐνο να τισ ςυμπεριλϊβουμε ς’ αυτϐ το ςτϊδιο ςυζότηςησ του 
νομοςχεδύου. Εϊν βλϋπουν κϊποια ζητόματα εφαρμογόσ του νομοςχεδύου απϐ δω και πϋρα και 
τι θα μποροϑςε να κϊνει ο νομοθϋτησ, ϐχι ο εφαρμοςτόσ του νϐμου ςτη ςυνϋχεια, αλλϊ μόπωσ 
τώρα ωσ νομοθϋτησ μποροϑμε να ςυμπεριλϊβομε κϊποιεσ προτϊςεισ νϐμου ό πρακτικϋσ μϋςα 
ςτο νομοςχϋδιο που να μασ βοηθόςουν ςτην εφαρμογό τουσ, ςτη ςυνϋχεια. 

        Θα όθελα να ρωτόςω τον εκπρϐςωπο του Υορϋα Διαχεύριςησ εϊν πϋραν απϐ το μεγϊλο 
ζότημα τησ χρηματοδϐτηςησ, ϋχει κϊποια ςυγκεκριμϋνη πρϐταςη για τη βελτιςτοπούηςη τησ 
ςϑνθεςησ του φορϋα διαχεύριςησ ό για τη λειτουργύα, ϋτςι ώςτε να μπορϋςουμε να βϊλουμε μια 
ςυγκεκριμϋνη ρϑθμιςη ςτο νομοςχϋδιο.  

        Θα όθελα να ρωτόςω τον Πρϐεδρο τησ Ένωςησ Βιοεπιςτημϐνων - με ςυγχωρεύτε αν δεν 
λϋω ςωςτϊ τουσ τύτλουσ αυτό τη ςτιγμό - το πώσ κρύνει το ϊρθρο 14, καταρχόν αλλϊ και ςτισ 
λεπτομϋρειϋσ του, εϊν εύναι κρύςιμο και εύναι πραγματικϊ ερωτόςεισ απορύασ, δεν εκφρϊζω 
θϋςη, εϊν κρύνει ςκϐπιμο ό ϐχι να ςυμπεριληφθοϑν ςτον οριςμϐ για τη βιοποικιλϐτητα ό να 
αφόςουμε αμιγό τον χαρακτόρα τησ βιοποικιλϐτητασ ωσ φυςικόσ βιοποικιλϐτητασ. Έκανε μύα 
αναφορϊ, την οπούα δεν αντελόφθην πλόρωσ διϐτι δεν ϋχω τισ επιςτημονικϋσ γνώςεισ, ςτα 
οικοςυςτόματα και τισ βιοκοινϐτητεσ εϊν μπορεύ να μασ δώςει τουσ οριςμοϑσ και τισ 
διαφορετικϋσ περιβαλλοντικϋσ προςεγγύςεισ που πρϋπει να ακολουθόςουμε με βϊςει αυτοϑσ 
τουσ δϑο οριςμοϑσ, ποια θεωρεύ ϐτι πρϋπει να εύναι η προςϋγγιςη του νομοςχεδύου τα 
οικοςυςτόματα ό τισ βιοκοινϐτητεσ ό και τα δϑο ενδεχομϋνωσ. Δεν γνωρύζω.  

       Θα όθελα να ρωτόςω την εκπρϐςωπο του WWF ό και ϐποιον ϊλλον ϋχει ϊποψη πϊνω ςε 
αυτϐ, εϊν πραγματικϊ πιςτεϑουν ϐτι το ζότημα τησ αρτιϐτητασ το οπούο εύναι τυχαύο κϊθε 
φορϊ, μϊλλον η ρϑθμιςη τησ αρτιϐτητασ μπορεύ να καταλόξει εύτε εύναι δϋκα ςτρϋμματα εύτε 
τϋςςερα εύτε οτιδόποτε ςε τελικϊ αποτελϋςματα τα οπούα δεν τα γνωρύζουμε απϐ πριν. Διϐτι 
αυτό τη ςτιγμό, δεν γνωρύζουμε ποιοι και πϐςοι εύναι οι ιδιοκτότεσ, τι οικϐπεδα ϋχουν μϋςα ςτο 
«NATURA».  

      Η δικό μου αντύληψη εύναι ϐτι, κατϊ πϊςα πιθανϐτητα, ςε μύα πιθανϐτητα του  ecosystem 
base management, δηλαδό τησ διαχεύριςησ με βϊςη τη λογικό των οικοςυςτημϊτων, αυτϐ που 
πραγματικϊ μασ ενδιαφϋρει, δεν εύναι η αρτιϐτητα του κϊθε οικοπϋδου. Μασ ενδιαφϋρει το 
ποςοςτϐ κϊλυψησ, τελικϊ, του «NATURA». Πϐςο απϐ αυτϐ μπορεύ να καλυφθεύ με βϊςη την 
ευρεύα εννούα, τη φϋρουςα ικανϐτητα του οικοςυςτόματοσ, αν θεωρόςουμε ϐτι μποροϑμε να τη 
μετρόςουμε αυτό. Αυτό εύναι η δικό μου η αύςθηςη.  

        Επύςησ, ϐτι ςτο ςϑςτημα τησ δϐμηςησ μϋςα ςτο NATURA αν υποθϋςουμε ϐτι τελικϊ το 
επιτρϋπουμε, εϊν αρκεύ το κριτόριο τησ αρτιϐτητασ ό αν πρϋπει να προςτεθοϑν και ϊλλα 
κριτόρια, ϐπωσ ποια εύναι τα υλικϊ καταςκευόσ των οικοδομημϊτων, ποιο εύναι το ϑψοσ τελικϊ 
αυτών των οικοδομημϊτων που επιτρϋπουμε, αν υπϊρχουν ςυςτόματα διαχεύριςησ των 
αποβλότων των οικοδομών ό ϐχι.  



        ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ (Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Κυρύα Αυγερινοποϑλου, εύςτε 
γνώςτησ των θεμϊτων, αλλϊ καλϐν εύναι η τοποθϋτηςό ςασ να μην εύναι τϐςο μεγϊλη.  

        ΔΙΟΝΤΙΑ ΑΤΓΕΡΙΝΟΠΟΤΛΟΤ (Ειςηγότρια τησ Μειοψηφύασ): Κϊνω ερωτόςεισ, κϑριε 
Πρϐεδρε. Εϊν θεωροϑν ϐτι μϐνο η αρτιϐτητα αρκεύ ό χρειϊζονται και ϊλλα κριτόρια για τη 
δϐμηςη. Γιατύ κατϊ τη γνώμη τησ WWF καθυςτερεύ ο πολεοδομικϐσ ςχεδιαςμϐσ, γιατύ 
καθυςτερεύ ο πολεοδομικϐσ ςχεδιαςμϐσ, γιατύ καθυςτερεύ η ϋκδοςη των προεδρικών 
διαταγμϊτων και τύ πιςτεϑετε ϐτι μπορεύ να γύνει για την επιτϊχυνςη των διαδικαςιών; Ρωτώ 
εϊν πιςτεϑετε ϐτι το νομοςχϋδιο εύναι ϊρτιο ό εϊν μπορεύ να προτεύνει κϊποιουσ ϊλλουσ 
μηχανιςμοϑσ επιτόρηςησ. Εϊν υπϊρχουν προτϊςεισ ςυγκεκριμϋνεσ ωσ προσ τα χρηματοδοτικϊ 
εργαλεύα που να δημιουργοϑν ϋςοδα υπϋρ τησ φϑςησ. Πώσ κρύνει το χρϐνο τησ διαβοϑλευςησ 
που δϐθηκε και το νομοςχϋδιο; Εϊν ϋχει ακοϑςει απϐ ϊλλουσ μη κυβερνητικοϑσ οργανιςμοϑσ 
που δεν εύναι τϐςο μεγϊλοι ϐςο η WWF, εϊν μπϐρεςαν να καταθϋςουν τα επιχειρόματϊ τουσ 
και τισ προτϊςεισ τουσ.  

           Θα όθελα να ρωτόςω τον κϑριο Μπϐκαρη, ποια εύναι η ϊποψό του, μύα γενικϐτερη 
ερώτηςη για τισ αναδαςώςεισ, οι οπούεσ επιτρϋπονται αυτό τη ςτιγμό που εύναι μύα μεγϊλη 
παρϋμβαςη ςτα οικοςυςτόματα και ςτην βιολογικό τουσ ιςορροπύα. Εϊν υπϊρχει κϊποια 
επιτόρηςη απϐ το Τπουργεύο ςε ποιο βαθμϐ εύναι αυτό;  

          ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ (Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Κυρύα Αυγερινοποϑλου, ϐλα 
ανϊγονται ςτην βιοποικιλϐτητα διϐτι πρϐκειται για δϊςοσ. Δεν θα θϋςουμε εδώ ϐλα τα 
ζητόματα, διϐτι υπϊρχει και μια διαδικαςύα. Με ςυγχωρεύτε. Παρακαλώ, το λϐγο ϋχει η κυρύα 
Μανωλϊκου. 

        ΔΙΑΜΑΝΣΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΤ (Ειδικό Αγορότρια του Κ.Κ.Ε.):  

Προσ τον κϑριο Μπϐκαρη θα όθελα να θϋςω μια ερώτηςη. το νομοςχϋδιο οι Εθνικού Δρυμού 
χαρακτηρύζονται Εθνικϊ Περιφερειακϊ Πϊρκα. Δε χαλαρώνει την απϐλυτη προςταςύα των 
Εθνικών Δρυμών; Ρωτϊμε γιατύ ςτην ειςόγηςό ςασ εύπατε ϐτι ςυμφωνεύτε ςτα ϊρθρα 1 μϋχρι 6. 
Ο χαρακτηριςμϐσ των Εθνικών Δρυμών ςτα Εθνικϊ Πϊρκα εύναι το ϊρθρο 5, παρϊγραφοσ ζ’.  

      Ένα δεϑτερο ερώτημα που εύναι και επύμαχο. Εκφραςτόκατε ϐτι εύςαςτε κατϊ τησ εκτϐσ 
ςχεδύου δϐμηςησ. Εγώ ςυμφωνώ και ειδικϊ ςε περιοχϋσ «NATURA». Οϑτε 4 οϑτε 14 οϑτε 104 , 
αν θϋλουμε να εύμαςτε εντϊξει. Ωςτϐςο πόρατε θϋςη και βϊλατε τα δϋκα ςτρϋμματα. Αυτϐ δεν 
εύναι αντύφαςη;  

       Προσ την εκπρϐςωπο του ΕΘΙΑΓΕ, την κυρύα Μαλοϑπα. Αν και δεν το εύπατε 
ϋτςι, λϋω τη γνώμη μου, κυρύα Μαλοϑπα. Η αγροτικό βιοποικιλϐτητα ςτο νομοςχϋδιο 
εύναι υποβαθμιςμϋνη αν και ϋχει ανϊγκη προςταςύασ.  

Εςεύσ αναφερθόκατε ςε 6000 εύδη, ςτη γενετικό τρϊπεζα. Βεβαύωσ, θα όταν 
χρόςιμο να μασ πεύτε κϊποια πρϊγματα για το πώσ λειτουργεύ και αν λειτουργεύ η 
γενετικό τρϊπεζα. Απ' ϐ,τι κατϊλαβα ϋχουν ανϊγκη ςυντόρηςησ. Δεν υπϊρχουν νϐμοι ό 
πϐροι; Όταν λϋω πϐροι εννοώ ανθρώπινουσ πϐρουσ και υλικοϑσ πϐρουσ. Ευχαριςτώ. 

ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ (Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Ο κ. Ροντοϑλησ δεν ϋχει να 
ρωτόςει. Σο λϐγο ϋχει η κυρύα Διώτη. 

ΗΡΩ ΔΙΩΣΗ (Ειδικό Αγορητόσ του Τ.ΡΙΖ.Α.): Θα όθελα να κϊνω μια ερώτηςη ςτην 
εκπρϐςωπο του ΕΘΙΑΓΕ. Εϊν ϋχει να μασ πει κϊποιον τρϐπο, πρϐταςη εύτε νομικό εύτε 
διοικητικό για τισ παραδοςιακϋσ καλλιϋργειεσ. Για παρϊδειγμα, ϐπωσ εύναι ςτην αντορύνη που 
υπϊρχουν οι παραδοςιακϋσ πϐλησ. Έχετε κϊποια πρϐταςη εςεύσ ωσ ΕΘΙΑΓΕ; Πώσ μπορεύ νομικϊ 
ό διοικητικϊ να αντιμετωπιςτεύ ϐλη αυτό η ιςτορύα με την παραδοςιακό καλλιϋργεια. 
Ευχαριςτώ. 

ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ (Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Σον λϐγο ϋχει ο κ. Καλογιϊννησ. 



ΣΑΤΡΟ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριςτώ, κ. Πρϐεδρε. Εύναι πολϑ λύγοσ ο χρϐνοσ. Επιτρϋψτε 
μου να πω ϐτι με θλύβει πραγματικϊ το γεγονϐσ ϐτι καλοϑμε φορεύσ, οι οπούοι εύναι κατϊ την 
ϊποψη ϐλων μασ αρμϐδιοι να καταθϋςουν ςυγκεκριμϋνεσ απϐψεισ, για ϋνα πολϑ ςημαντικϐ 
νομοςχϋδιο και δεν μποροϑν να ϋρθουν για λϐγουσ οι οπούοι, επιτρϋψτε μου, δεν εύναι ςοβαρού. 
Θα όθελα να κϊνω μια ερώτηςη ςτον εκπρϐςωπο του τεχνικοϑ επιμελητηρύου. Σο ϊρθρο 21, 
του ςχεδύου νϐμου μεταξϑ διαφϐρων αναφϋρει για τισ οικοδομικϋσ ϊδειεσ μϋςα ςτα ϐρια του 
δικτϑου natura 2000 που ϋχουν νομύμωσ εκδοθεύ και ιςχϑουν μϋχρι την ϋναρξη του παρϐντοσ, 
εκτελοϑνται ϐπωσ εκδϐθηκαν, εφϐςον δεν τύθεται ςε κύνδυνο η φυςιογνωμύα των 
ςυγκεκριμϋνων περιοχών. Θα όθελα να ϋχω την ϊποψη του ΣΕΕ, γι’ αυτϐ. Ο κ. Βαβύζοσ αναφϋρει 
ϐτι υπϊρχουν πολϑ μεγϊλεσ αςϊφειεσ ςτο ςχϋδιο νϐμου. υμφωνώ απολϑτωσ, νομύζω ϐτι με μια 
λϋξη ϋδωςε ϋνα χαρακτηριςτικϐ. Ήθελα να απευθυνθώ ςτον κ. Βαβύζοσ και να ρωτόςω επειδό 
δεν κατϊλαβα καλϊ την αναφορϊ που ϋκανε ςτη φϑςη 2000. Πρϐτεινε ο πρϐεδροσ και ο 
αντιπρϐεδροσ να εύναι δημϐςιοι υπϊλληλοι, για να λειτουργεύ; Εϊν μϐνο αυτϐ όταν το κριτόρια 
για να εύναι δημϐςιοι υπϊλληλοι ο πρϐεδροσ και αντιπρϐεδροσ. 

ε ϐτι αφορϊ την κυρύα Νϊντςου απϐ τη WWF πόραμε μια επιςτολό ςασ χθεσ, ϐλοι οι 
ςυνϊδελφοι Βουλευτϋσ, με την οπούα ζητϊτε απϐ τουσ Βουλευτϋσ ϐλων των παρατϊξεων να 
υπερψηφύςουν το ςυγκεκριμϋνο νομοςχϋδιο. το θϋμα που αφορϊ τισ μεγϊλεσ απειλϋσ για την 
ελληνικό βιοποικιλϐτητα ϋχετε τϋςςερισ κατηγορύεσ. Ξεκινϊτε με τη διϊςπαρτη και εκτϐσ 
ςχεδύου δϐμηςη, το δεϑτερο εύναι οι μεγϊλεσ υποδομϋσ, το τρύτον η αλϐγιςτη χρόςη των 
φυςικών πϐρων και τϋταρτον, η κλιματικό αλλαγό. Αναφϋρομαι ςτη ιερϊρχηςη ςασ. Επύςησ, 
μου ϋκανε μεγϊλη εντϑπωςη που δεν αναφϋρεται τισ απειλϋσ για τη βιοποικιλϐτητα ςτουσ 
γενετικώσ τροποποιημϋνουσ οργανιςμοϑσ. Θα όθελα την ϊποψό ςασ επ’ αυτοϑ. 

ε ϐτι αφορϊ ςτον Πανελλόνιο υλλϐγων των εργαζομϋνων ςτουσ φορεύσ διαχεύριςησ, 
κ. Βϊκκα, δεν κϊνατε καμύα αναφορϊ ςτη λειτουργύα των φορϋων διαχεύριςησ. Με τον κ. Βϊκκα 
γνωριςτόκαμε ενώ προςελόφθη ωσ διευθυντό ςτο μεγϊλο Εθνικϐ πϊρκο τησ Πύνδου, μετϊ την 
πρϐςληψη του. Σο λϋω αυτϐ για να επιςημϊνω το αδιϊβλητο των διαγωνιςμών που ϋγιναν για 
την πρϐςληψη επιςτημονικοϑ προςωπικοϑ ςτουσ φορεύσ διαχεύριςησ. Εύναι εξαιρετικϐ το 
προςωπικϐ που υπϊρχει ςε ϐλουσ τουσ φορεύσ διαχεύριςησ τησ χώρασ. Σο μεγϊλο πρϐβλημα, κ. 
Πρϐεδρε, ϐτι εύναι απλόρωτοι. Εκτιμώ ϐτι οι φορεύσ διαχεύριςησ μποροϑν να προςφϋρουν 
μεγϊλο ϋργο ς' αυτϋσ τισ περιοχϋσ. Όπωσ κϊθε θεςμϐσ, περνϊει την παιδικό του ηλικύα, περνϊει 
τισ παιδικϋσ αρρώςτιεσ. Εύναι βαθιϊ πεπειςμϋνοσ γι' αυτϐ. Έχουμε φτϊςει ϐμωσ ςε ϋνα ςημεύο 
ωρύμανςησ. Θεωρώ ϐτι δεν εύναι καθϐλου θετικϐ το να ϋχουμε ςόμερα φορεύσ διαχεύριςησ ςε 
μια Κυβϋρνηςη πρϊςινη, και δεν υπονοοϑν τύποτα ϊλλο, με ϋνα Τπουργεύο ανεξϊρτητο για το 
περιβϊλλον, να υπϊρχει προςωπικϐ ςτουσ φορεύσ διαχεύριςησ το οπούο εύναι απλόρωτο για ϋνα 
χρϐνο. Λυπϊμαι γιατύ ο φορϋασ διαχειριςτόσ τησ Παμβώτιδασ, δεν εύναι ςτο γραφεύο του, εύναι 
υπϐ ϋξωςη γιατύ δεν ϋχουν πληρώςει το ρεϑμα, το τηλϋφωνο κ.ο.κ.. Η ερώτηςό μου εύναι ϐτι 
λϋτε ϐτι δεν υπϊρχουν κανονιςμού λειτουργύασ. Πωσ δεν υπϊρχουν κανϐνεσ λειτουργύασ, 
υπϊρχουν εγκεκριμϋνοι ςε ϐλουσ τουσ φορεύσ διαχεύριςησ, ςτουσ 30 φορεύσ διαχεύριςησ. Γιατύ το 
λϋτε αυτϐ; Θϋλετε να πεύτε κϊτι ϊλλο; Και αν ναι, ποιο; ε ϐ,τι αφορϊ τα ςχϋδια διαχεύριςησ 
επιςημαύνω ϐτι εύναι μια διαχρονικό αδυναμύα του Τπουργεύου, ο φϐρτοσ εύναι τερϊςτιοσ ςε 
αυτϐ το θϋμα. Εςεύσ ϋχετε κϊνει ϋνα βόμα ςε αυτό την κατεϑθυνςη; Γιατύ ϐταν γύνεται μια 
μελϋτη ενϐσ διαχειριςτικοϑ ςχεδύου 300-400 ςελύδων, εύναι αδϑνατον το Τπουργεύο απϐ κει να 
βγϊλει το «ζουμύ», την περύληψη δηλαδό τισ 20 ςελύδεσ για να γύνει ο κανονιςμϐσ, να εκδοθεύ η 
ςχετικό κοινό υπουργικό απϐφαςη. Κινηθόκατε ωσ επιςτημονικϐ προςωπικϐ, καθϋνασ ςτον 
τομϋα του, ςτο φορϋα του προσ το Τπουργεύο για να κϊνει αυτϋσ τισ ςυγκεκριμϋνεσ προτϊςεισ. 
Ευχαριςτώ. 

ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ (Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Σο λϐγο ϋχει ο κ. Οικονϐμου. 
Επύςησ να του ευχηθοϑμε ϐλοι για την ονομαςτικό του εορτό, να ϋχει η υγεύα και δϑναμη. 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Ευχαριςτώ, κ. Πρϐεδρε. Η ερώτηςό μου απευθϑνεται προσ 
τον εκπρϐςωπο του ΣΕΕ, τον κ. Ηλιϐπουλο, παρϐλο τισ ςωςτϋσ παρατηρόςεισ του. Φρειϊζεται 
μια οριζϐντια αντιμετώπιςη, υπϊρχουν περιοχϋσ που χρειϊζονται διαφορετικό αντιμετώπιςη. 
Ποια εύναι η γνώμη του ΣΕΕ ςτην ϋννοια του εκτϐσ ςχεδύου δϐμηςησ; Σο ΣΕΕ εύναι ϋνασ 



πρωτοπϐροσ οργανιςμϐσ ςτα μεταπολιτικϊ, κυρύωσ, χρϐνια, με οξυδερκεύσ ανθρώπουσ, με 
παρατηρόςεισ που βοόθηςαν την ελληνικό κοινωνύα. όμερα υπϊρχουν ϊλλοι αξιϐλογοι 
επιςτόμονεσ που διατυπώνουν ϊλλεσ απϐψεισ εξύςου επιςτημονικϋσ και εξύςου ορθϋσ. Σο ΣΕΕ 
εύναι ϋνα επιμελητόριο που ϋχει επιςτόμονεσ που επύ τριακονταετύα καθοδηγεύ την ελληνικό 
κοινωνύα, εύναι ςε θϋςη ςόμερα να αντιληφθεύ τη εταιρικϐτητα ό παραμϋνει ςε παραδοςιακϋσ 
φϐρμεσ, οι οπούεσ εύχαν να κϊνουν με την ανϊπτυξη τησ χώρασ μασ. Η υπεκφυγό ςτην ϋννοια 
του εκτϐσ ςχεδύου δϐμηςησ θα όθελα να τοποθετηθεύ πολϑ ςυγκεκριμϋνα. Όταν υπϊρχει μια 
περιοχό ϐπου οι οικιςμού εύναι παραδοςιακού, αντύ να αναπτυςςϐμαςτε μϋςα ςτα εντϐσ ςχεδύου 
αναπτυςςϐμαςτε ϐπου λϊχει γιατύ μπϐρεςε και ϋκανε εθελοϑςιο αναδαςμϐ, μϊζεψε τα 
οικϐπεδα του εκτϐσ δϐμηςησ και φτιϊχνει τώρα ϐ,τι νομύζει ϐτι του επιτρϋπει ο νϐμοσ. Κϊποιεσ 
φορϋσ ο νϐμοσ πρϋπει να εύναι αυςτηρϐσ. Ορθϊ το νομοςχϋδιο αυςτηροπούει αυτό τη 
διαδικαςύα. Δεν καταλαβαύνω και πολϑ τισ πιϋςεισ, ϐτι αντιλαμβανϐμαςτε τισ περιοχϋσ μασ, 
εμεύσ καλϑτερα. Ασ δοϑμε τισ αποφϊςεισ τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ. Φρειϊζεται να γύνει πιο 
αυςτηρϐσ ο νϐμοσ και να ςυμφωνόςουμε ϐτι υπϊρχουν περιπτώςεισ οι οπούεσ ό εύναι ό δεν 
εύναι. 

Θα όθελα αυτό η τοποθϋτηςη, γιατύ εύμαςτε ςε μια εποχό που, λϐγω τησ οικονομικόσ 
κρύςησ, μποροϑμε να κϊνουμε τα ςωςτϊ λϊθη. ωςτϊ λϊθη, εννοώ, να φαύνονται ςωςτϊ 
ςόμερα, αλλϊ ςτο μϋλλον να εύναι λϊθοσ. 

            ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ (Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Κϑριε Οικονϐμου και ςε ςασ την ύδια 
παρατόρηςη. Δεν όρθατε εδώ τώρα για τοποθϋτηςη επύ τησ αρχόσ, ϋχουμε ςυνϋχεια την Σρύτη 
επύ τησ αρχόσ και θα κϊνουμε τοποθετόςεισ τϐτε. 

            ΑΘΑΝΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Ποια εύναι η τοποθϋτηςη του Σ.Ε.Ε. επύ τησ εκτϐσ ςχεδύου 
δϐμηςησ; Αντύ να μιλόςω για εντϐσ του ςχεδύου πώσ θα γύνει ρυθμιςτικϊ, με Προεδρικϊ 
διατϊγματα, επϋκταςη ςχεδύου, μιλϊμε ςυνεχώσ για τα εκτϐσ ςχεδύου. Αυτϐ πρϋπει να 
ςταματόςει. 

            ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ (Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Σο λϐγο ϋχει η κ. ακορϊφα. 

            ΟΥΙΑ ΑΚΟΡΑΥΑ: Ευχαριςτώ πολϑ, κϑριε Πρϐεδρε. Δϑο ερωτόςεισ, προσ την κυρύα 
Νϊντςου. το ϊρθρο 11, κυρύα Νϊντςου, ςτη παρϊγραφο 2, λϋει ϐτι για τη διατόρηςη των 
ενδημικών ειδών, χλωρύδασ, πανύδασ και ϊλλων ομϊδων οργανιςμών, απαγορεϑεται η 
αποκομιδό κ.λπ.. Θεωρώ ϐτι ςωςτϊ προβλϋπει ϐτι απαγορεϑονται ϐλα αυτϊ. Μου ϋχει 
αναφερθεύ, ϐμωσ, το φαινϐμενο ϐτι αυτϐ παρακϊμπτεται με την επύκληςη τησ ϋρευνασ, αλλϊ η 
παρακϊτω παρϊγραφοσ το προβλϋπει. Προβλϋπει την ειδικό ϋκδοςη αδειών. Πιςτεϑετε ϐτι η 
διϊταξη αυτό εύναι επαρκόσ, ώςτε να μην πηγαύνουμε ςτο μϋλλον ςε νϋεσ ρυθμύςεισ και 
διατϊξεισ ό θα ϋπρεπε να προβλϋπονται και να ςυγκεκριμενοποιοϑνται οι κυρώςεισ και για την 
περύπτωςη 1 και 2. Η εμπειρύα ςασ, μϋχρι ςόμερα, τι δεύχνει και τι θα προτεύνατε επ’ αυτοϑ; 
την ύδια παρϊγραφο, εξαιροϑνται κϊποια εύδη, πϊρα πολϑ ςωςτϊ. Απϐ ποϑ ϐμωσ 
προςτατεϑονται αυτϊ τα εύδη; Δεν θα ϋπρεπε να προβλϋπεται κϊποιο εύδουσ προςταςύασ και γι' 
αυτϐ τα εύδη; Θα όθελα επύςησ ςτο ϊρθρο 14, για την περιβαλλοντικό βιοαςφϊλεια, νομύζω ϐτι 
εδώ υπϊρχει μια αντύφαςη και πιςτεϑω ϐτι αυτό θα την ϋχετε παρατηρόςει και εςεύσ. την 
παρϊγραφο 1 αναφϋρει, για τη διατόρηςη τησ βιοποικιλϐτητασ. Αυτϐ ϐπωσ ςυνδϋεται 
επομϋνωσ, δεύχνει μια παραπϋρα επιςόμανςη τησ ϊρνηςησ που υπϊρχει απϐ την Ελλϊδα για τα 
γενετικϊ τροποποιημϋνα. την παρϊγραφο 3, με απϐφαςη του Τπουργοϑ κ.λπ., πιςτεϑετε ϐτι 
αυτϐ καλϑπτει τον κύνδυνο τησ ϊπαξ διακύνηςησ γενετικϊ τροποποιημϋνων; Διϐτι, ϋςτω και μύα 
φορϊ, δεν ϋχει γύνει μια ζημιϊ; Θα όθελα να επιςημϊνω εδώ, και να μου πεύτε και τη δικό ςασ 
ϊποψη, το γεγονϐσ ϐτι δεν περιγρϊφονται κυρώςεισ. Απϐ τη ςτιγμό που υπϊρχουν νϐμοι, απϐ 
την ςτιγμό που υπϊρχει νϐμοσ και μϊλιςτα αυςτηρϐσ, θα πρϋπει, νομύζω, να υπϊρχουν και 
κυρώςεισ. Εςεύσ τι λϋτε γι' αυτϐ; Ευχαριςτώ, κϑριε πρϐεδρε. 

            ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ (Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Σο λϐγο ϋχει ο κ. Καραςμϊνησ. 

            ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΗ: Ευχαριςτώ, κϑριε Πρϐεδρε. Καταρχόν, όθελα ςασ πω ϐτι η 
τοποθϋτηςη που κϊνατε γϑρω τα ςυμφϋροντα, εμϋνα με εκφρϊζει πλόρωσ και προςυπογρϊφω. 



Θα περιοριςτώ ςε ϋνα ερώτημα γιατύ ϋχω καλυφθεύ απϐ τουσ ςυναδϋλφουσ. Σο ερώτημϊ μου 
απευθϑνεται ςτον πρϐεδρο τησ Πανελλόνιασ Ένωςησ Δαςολϐγων. Κϑριε Πρϐεδρε, λϋτε εδώ ςτο 
υπϐμνημα ςασ, ϐτι ϐλα αυτϊ τα χρϐνια, οι δαςολϐγοι και γενικϐτερα οι δαςικού υπϊλληλοι, 
ϋχουν εμπλακεύ ςε μια διαδικαςύα υποςτόριξησ των δικαιωμϊτων του δημοςύου. Έρχονται ςε 
ςϑγκρουςη με μικρϊ ό μεγαλϑτερα τοπικϊ ςυμφϋροντα. Έχουν εγκαταλεύψει τη διαχεύριςη και 
την προςταςύα των δαςών και τρϋχουν, ςτην κυριολεξύα, απϐ δικαςτόριο ςε δικαςτόριο, για 
υποθϋςεισ εκχερςώςεων, καταπατόςεων κ.λπ.. Θϋλω να ςασ κϊνω το εξόσ ερώτημα. Γνωρύζετε 
πϊρα πολϑ καλϊ, ϐτι ςτισ ορεινϋσ παραμεθϐριεσ περιοχϋσ ζουν αγρϐτεσ και καλλιεργοϑν τα 
κτόματϊ τουσ. Πρϋπει αυτού οι ϊνθρωποι να παραμεύνουν ςε αυτϋσ περιοχϋσ και μϊλιςτα πρϋπει 
να τουσ ενθαρρϑνουμε να παραμεύνουν. Ωςτϐςο, ϐμωσ, βρύςκονται ςε μια διαρκό διϋνεξη, ςε 
ςυνεχεύσ προςτριβϋσ, με τη Δαςικό Τπηρεςύα γϑρω απϐ τα ϐρια, τα ςϑνορα των κτημϊτων, που 
φτϊνει ακϐμα και ςτα δικαςτόρια. Σι γνώμη ϋχετε; Πώσ μπορεύ να επιλυθεύ το θϋμα; Να λϊβετε 
ϐμωσ υπϐψη, ϐτι τα κτόματα αυτϊ δεν ϋχουν καμύα ελκυςτικό αξύα και δεν πρϐκειται ποτϋ να 
οικοδοποιηθοϑν. Πωσ μπορεύ να επιλυθεύ αυτϐ το θϋμα και να ςταματόςει αυτό η διϋνεξη και να 
ςταματόςουν αυτϋσ οι προςτριβϋσ; Γιατύ, ϐπωσ ξϋρετε, οι ϊνθρωποι αυτού εύναι οι καλϑτεροι 
προςτϊτεσ του δϊςουσ, εύναι δαςοπυροςβϋςτεσ, γιατύ ζοϑμε ςτο δϊςοσ και ζουν απϐ το δϊςοσ. 
Θϋλω μύα τοποθϋτηςη, γϑρω απϐ αυτϐ το θϋμα, γιατύ μασ απαςχολεύ πϊρα πολϑ, ςτισ περιοχϋσ 
αυτϋσ τισ παραμεθϐριεσ, οι διενϋξεισ. 

            ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ (Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Ευχαριςτοϑμε τον κ. Καραςμϊνη. Σο 
λϐγο ϋχει ο κ. Ζωώδησ. 

            ΝΙΚΟΛΑΟ ΖΩΔΗ: Ευχαριςτώ, κϑριε Πρϐεδρε. Εν πολλούσ, με καλϑψετε εςεύσ, κϑριε 
Πρϐεδρε, με τισ ερωτόςεισ ςασ, οπϐτε θα προςπαθόςω να κωδικοποιόςω αυτϊ που εςεύσ 
εύπατε. Ξεκινϊω με μια ερώτηςη προσ την κυρύα εκπρϐςωπο τησ WWF, επιςημαύνοντασ ϐτι 
επεξεργαζϐμαςτε ϋνα νομοςχϋδιο τριϊντα ϊρθρων. Παραμεύνετε ςτην τοποθϋτηςό ςασ μϐνο 
ςτο ϊρθρο 9, ςτα 10 ςτρϋμματα. Δεν υπόρχε κϊτι ϊλλο που θα ϋπρεπε να μασ πεύτε για να μασ 
κεντρύςετε το ενδιαφϋρον, με περιςςϐτερο πϊθοσ, να ψηφύςουμε αυτϐ το νομοςχϋδιο; Μϐνο το 
ϊρθρο 9 ενδιαφϋρει τη WWF; Γύνομαι πιο ςαφεύσ ςτο ερώτημα. Πιςτεϑετε, ϐτι δεν πρϋπει να 
υπϊρχει διαφοροπούηςη, ωσ προσ τη φϑςη, το μϋγεθοσ, την ϋκταςη, τισ περιοχϋσ αν εύναι 
νηςιωτικϋσ ό χερςαύεσ, των περιοχών NATURA, οϑτωσ ώςτε να επιβϊλλεται, η ορθό κατϊ την 
ϊποψό ςασ, οριζϐντια προςϋγγιςη των 10 ςτρεμμϊτων, ϐςον αφορϊ την αρτιϐτητα. Δεν 
υπϊρχει κϊτι που θα ϋπρεπε να δοϑμε ξεχωριςτϊ ςε κϊθε περιοχό NATURA; Δεϑτερη ερώτηςη. 
Πιςτεϑετε ϐτι οι φορεύσ διαχεύριςησ μποροϑν να προςτατϋψουν αυτϋσ τισ περιοχϋσ, ϋτςι ϐπωσ 
λειτουργοϑν ςόμερα; Αν ϐχι, το ερώτημα τώρα ςτρϋφεται και προσ ςτον εκπρϐςωπο των 
φορϋων διαχεύριςησ, τι θα ϋπρεπε να γύνει; Ποια εύναι η πρϐταςη για να βελτιωθεύ το ςτϊτουσ 
κβο τησ λειτουργύασ των φορϋων διαχεύριςησ, διϐτι αυτοϑσ ϋχουν αυτό τη ςτιγμό; 

            Όςον αφορϊ την εκτϐσ ςχεδύου δϐμηςη. Εύναι ξεκϊθαρο, κυρύα και κϑριε Τπουργϋ, και 
εμεύσ εύμαςτε κατϊ. Ρωτώ ϐμωσ το Σ.Ε.Ε., τον φορϋα των επαγγελματικών, εύμαςτε ϋτοιμοι ωσ 
χώρα να αντιμετωπύςουμε τισ ανϊγκεσ τησ ςτϋγαςησ, τησ δϐμηςησ, με βϊςη το υφιςτϊμενο 
πλαύςιο των εντϐσ ςχεδύου περιοχών, αν καταργόςουμε την εκτϐσ ςχεδύου δϐμηςη; Κϑριε 
υπουργϋ, θα καταθϋςω μια πρϐταςη και παρακαλώ μη τη θεωρόςετε λαώκύςτικη. Κϊποτε ο 
Αντώνησ Σρύτςησ εύχε, με μια απϐφαςη, επεκτεύνει τα ϐρια των οικιςμών οριζϐντια, με ϋνα απλϐ 
μαρκαδϐρο, γϑρω γϑρω απϐ το ςυνεκτικϐ κομμϊτι του κϊθε οικιςμοϑ. Πϊρτε ϋνα τϋτοιο μϋτρο, 
πιο προςεκτικϊ διατυπωμϋνο, με προϒποθϋςεισ πολεοδϐμηςησ, ρυμοτομύασ κ.λπ. Δώςτε τη 
δυνατϐτητα ςτισ τοπικϋσ κοινωνύεσ να ϋχουν ϊποψη, μια οριζϐντια επϋκταςη των ορύων ϋτςι 
και ελϊτε μετϊ, επειδό δεν μποροϑμε να περιμϋνουμε, δεν ϋχουμε χρϐνο και ελϊτε να 
ςυζητόςουμε την κατϊςταςη τησ εκτϐσ ςχεδύου δϐμηςησ. τη διϊθεςό ςασ. Μια ερώτηςη 
ακϐμα, κ. Πρϐεδρε, προσ τουσ δαςολϐγουσ. Θα όθελα να μου πουν ποια εύναι η κατϊςταςη απϐ 
πλευρϊσ ςτελϋχωςησ των δαςικών υπηρεςιών, κυρύωσ ςτην επαρχύα, και αν εύναι επαρκόσ ο 
αριθμϐσ των λειτουργών τησ προςταςύασ τησ φϑςησ ςτο απώτατο επύπεδο, ϐπωσ εύναι το 
δϊςοσ και οι δαςικϋσ εκτϊςεισ, με βϊςη το θεςμικϐ πλαύςιο λειτουργύασ και τον αριθμϐ του 
προςωπικοϑ που ςτελεχώνουν τισ υπηρεςύεσ αυτϋσ. Ευχαριςτώ, κϑριε Πρϐεδρε. 



            ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ (Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Εμεύσ ευχαριςτοϑμε, κϑριε Ζωώδη. 
Σο λϐγο ϋχει ο κ. Σςοϑκαλησ. 

            ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΤΚΑΛΗ: Ευχαριςτώ, κϑριε Πρϐεδρε. Επειδό αναφϋρθηκε ο μακαρύτησ, ο 
Αντώνησ Σρύτησ, ςϑμφωνα με αυθαύρετη εκτύμηςό μου, θεωρώ ϐτι αμϋςωσ μετϊ τη ρϑθμιςη τησ 
εκκληςιαςτικόσ περιουςύασ, ο δεϑτεροσ λϐγοσ αποπομπόσ του, απϐ οποιαδόποτε Κυβϋρνηςη, 
θα όταν επειδό θα εφϊρμοζε για την εκτϐσ ςχεδύου δϐμηςη. Γι' αυτϐ, εύμαι βϋβαιοσ. Βϋβαια, δεν 
ζει για να μασ απαντόςει. Περιοριςμϋνεσ και εμϋνα οι ερωτόςεισ για ερωτώ τελευταύοσ και θα 
υποκϑψω και εγώ ςτο πειραςμϐ, να ξεκινόςω απϐ το περύφημο, διαβϐητο ϊρθρο 9. Θα όθελα να 
απευθυνθώ ςτον εκπρϐςωπο του Σ.Ε.Ε., λϐγω εμπειρύασ, αλλϊ και του WWF. 

Εμεύσ χθεσ δεν προλϊβαμε, λϐγω ωραρύου, να τοποθετηθοϑμε, ωσ Δημοκρατικό Αριςτερϊ, για 
να δηλώςουμε ϐτι εύμαςτε αναφανδϐν υπϋρ τησ ρϑθμιςησ, ϐςον αφορϊ ςτα 10 ςτρϋμματα, 
χωρύσ παρεκκλύςεισ. Βεβαύωσ, η κ. Τπουργϐσ ϋκανε τον ςυμβιβαςμϐ και δϋχθηκε απϐ τη ζότηςη 
του νομοςχεδύου και επϋκεινα να ιςχϑει η ρϑθμιςη για τα 10 ςτρϋμματα. Δεδομϋνου, ϐμωσ, ϐτι 
απϐ την ανακούνωςη τησ κυρύασ Τπουργοϑ μϋχρι την οριςτικό ψόφιςη του νομοςχεδύου μπορεύ 
να παρϋλθει και μόνασ - ςϑμφωνα με τισ διαδικαςύεσ τησ Βουλόσ - και γνωρύζοντασ πϐςο χρϐνο 
χρειϊζεται, για να γύνουν κατατμόςεισ και διευθετόςεισ, τισ οπούεσ γνωρύζετε, μόπωσ θα όταν – 
ρωτώ ποια εύναι η ϊποψό ςασ - ςωςτϐ να τεθεύ ϋνα χρονοδιϊγραμμα, μια προθεςμύα, π.χ. 
31/12/2010, οϑτωσ ώςτε να υπϊρχει και αντιμετώπιςη τησ αδικύασ, αλλϊ και να αποφϑγουμε 
τισ αυθαιρεςύεσ; 

Δεϑτερη ερώτηςη: Απευθϑνομαι ςτο κϑριο Μπϐκαρη: Διϊβαςα με προςοχό το κεύμενο 
ςασ, γνωρύζω τισ θϋςεισ ςασ παγύωσ και ϋχω μια διαφορετικό αντύληψη, γιατύ, πραγματικϊ, 
γνωρύζω ϐτι εύςαςτε απογυμνωμϋνοι και παραπεταμϋνοι, κριςιμϐτητα πολϑ χρόςιμη για τη 
διατόρηςη των δαςικών ςυςτημϊτων. Διακρύνω ςτισ τοποθετόςεισ ςασ πϊντα μια προςπϊθεια 
ςυγκεντρωπούηςησ των λειτουργιών ϐλων - και των υγροβιοτϐπων και των δαςικών κ.λπ. – 
και, εϊν θυμϊμαι καλϊ, η ρϑθμιςη για ανϊθεςη ϋργου ςε μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ, ςε 
νομικϊ πρϐςωπα ιδιωτικοϑ δικαύου, όδη υπϊρχει απϐ τον νϐμο 2742 και δεν εύναι νϋα διϊταξη. 
Εύναι πϊγια η θϋςη ςασ αυτό απϐ τϐτε; 

Επύςησ, θϋλω να μου εξηγόςετε για ποιο λϐγο εύςαςτε κϊθετα αντύθετοι ςτην ανϊθεςη 
ϋργων ςε μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ, αναγνωριςμϋνησ δραςτηριϐτητασ, αξύασ κ.λπ., τη 
ςτιγμό που, απ' ϐ,τι προβλϋπει το νομοςχϋδιο ό θα μποροϑςε να προβλϋπει, αυτό η ανϊθεςη 
γύνεται βϊςει προγραμματικών ςυμβϊςεων, που υπογρϊφεται πιθανώσ και απϐ εςϊσ, ωσ 
δαςικϋσ υπηρεςύεσ και, βεβαύωσ, η υλοπούηςη τησ προγραμματικόσ ςϑμβαςησ ελϋγχεται απϐ 
εςϊσ, δηλαδό, ουςιαςτικϊ, εύςαςτε αυτού που ελϋγχεται τη λειτουργύα. Για ποιο λϐγο ςε ϋνα 
τϐςο ευαύςθητο θϋμα, που αφορϊ την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, να αποκλεύουμε τη 
ςυμμετοχό κοινωνικών ομϊδων, ϐταν, βεβαύωσ, εύναι και απαύτηςη τησ Ε.Ε., υπϐ την ευρεύα 
ϋννοια; 

Η τελευταύα ερώτηςη απευθϑνεται ςτουσ φορεύσ διαχεύριςησ και αφορϊ κϊτι το οπούο 
εύχα εντοπύςει. Αυτϐ που με ανηςυχεύ και εμϋνα εύναι η αςαφόσ διατϑπωςη τησ παραγρϊφου 2 
του ϊρθρου 7, ϐςον αφορϊ το ενιαύο τησ λειτουργύασ των φορϋων διαχεύριςησ. Δηλαδό, εδώ 
βλϋπουμε ϐτι οι διευθϑνςεισ του ςυντονιςμοϑ των προςτατευϐμενων περιοχών εύναι 
διευθϑνςεισ ςε επύπεδο αποκεντρωμϋνησ περιφϋρειασ, χωρύσ να αναφϋρεται ποιοι θα εύναι οι 
υπϊλληλοι αυτόσ τησ υπηρεςύασ. Θα μποροϑν να εύναι διοικητικού; Θα εύναι ςτην διϊκριςη του 
εκϊςτοτε περιφερειϊρχη να τισ ςτελεχώνει; Σι ςχϋςη θα ϋχουν με το αντικεύμενο και πώσ 
βλϋπετε την ϊποψη, την οπούα ϋχουμε διατυπώςει εδώ και καιρϐ: η οριζϐντια ενημϋρωςη και 
επικοινωνύα των φορϋων διαχεύριςησ να γύνεται ςε επύπεδο ακϐμα και θεςμοθετημϋνου 
διαλϐγου, ςε επύπεδο φϐρουμ, που θα λειτουργεύ ςυςτηματικϊ, ςε επύπεδο ςυνεδρύων ό και 
ςυντονιςτικών οργϊνων, ςε επύπεδο, οιονεύ, ομοςπονδύασ ό ςυνομοςπονδύασ;  

ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ (Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Σο λϐγο ϋχει ο κ. Βλϊχοσ. 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΛΑΦΟ: Κϑριε Πρϐεδρε, καταρχόν, θα όθελα να πω ϐτι ςυμφωνώ απϐλυτα 
με την τοποθϋτηςη, την οπούα κϊνατε, μιλώντασ για ςυμφϋροντα, γιατύ, εν πϊςη περιπτώςει, 



κϊποια ςτιγμό πρϋπει και απϐ αυτό την Αύθουςα να ακουςτεύ η αλόθεια και ϐχι να δεχϐμαςτε 
ϐλη αυτό τη λαςπολογύα, που φορτώνουν ςτουσ ώμουσ μασ. Κϊποιοι απομονώνουν φρϊςεισ, 
απϐψεισ που κατϊ καιροϑσ ϋχουν διατυπωθεύ και μιλοϑν ςυκοφαντικϊ για τισ απϐψεισ που ϋχει 
ο καθϋνασ μασ, οι οπούεσ πηγϊζουν απϐ την αγωνύα μασ να προςτατεϑςουμε τον τϐπο που 
ζοϑμε - και εμεύσ ςτα Μεςϐγεια περιφϋρεια εύμαςτε, ϐπωσ και εςεύσ ςτη Φαλκιδικό – να 
περιφρουρόςουμε τη ζωό μασ, να προςτατεϑςουμε τισ καλϑτερεσ ςυνθόκεσ διαβύωςησ ςτην 
περιοχό που ζοϑμε και εν τϋλει δεν χαρύζουμε ςε κανϋναν το δικαύωμα να επιλϋγουμε τον τρϐπο 
ζωόσ ςτην περιοχό που επιλϋξαμε να ζόςουμε.  

Κϊποιοι που θα μασ κϊνουν κόρυγμα, ζουν ςτο κϋντρο τησ Αθόνασ και δεν γνωρύζω 
πϐςοι απϐ αυτοϑσ γεννόθηκαν ςτην Πλϊκα. Οι περιςςϐτεροι ζεύτε ςε πολυκατοικύεσ, που, με 
βϊςη τουσ δαςικοϑσ χϊρτεσ, το 1938 όταν δϊςοσ. όμερα, το να μασ κουνϊτε το δϊκτυλο ϐλοι 
εύναι πολϑ εϑκολο. Επιτϋλουσ, πρϋπει να ςυνεννοηθοϑμε για κϊποια πρϊγματα, που εύναι 
αναγκαιϐτητα. Έρχεςτε ϐλοι εδώ και λϋτε τη μιςό αλόθεια, να μη γύνουν τα μεγϊλα ϋργα… Δεν 
ϋπρεπε να γύνει το αεροδρϐμιο; ασ το λϋω εγώ, που το αεροδρϐμιο όρθε και με βρόκε εκεύ που 
ζω και πϊνω απϐ το ςπύτι μου περνϊνε αεροπλϊνα. Σι πρϋπει να κϊνουμε; Να βγοϑμε και να 
πυροβολοϑμε τα αεροπλϊνα; Σι θϋλετε να κϊνουμε; Ποια εύναι η προςϋγγιςό ςασ; Και επειδό 
κϊποιοι θα πουν «μα πόρατε αποζημιώςεισ», δεν πόραν τύποτα αυτού που ζοϑςαν εκεύ τϐτε. 
Εύναι το τελευταύο που μασ ϋνοιαζε. Έγινε, ϐμωσ, ϋνα μεγϊλο ϋργο. Πώσ θϋλετε να οργανώςουμε 
τη ζωό μασ; Όλα ϐςα λϋω ασ τα ςχολιϊςει ό ασ τα απαντόςει ϐποιοσ φορϋασ νομύζει ϐτι τον 
αφορϊ. 

Εμεύσ ζοϑμε ςτην Αττικό. Ο πληθυςμϐσ αλλϊζει. Κϊθε δϋκα χρϐνια, που γύνεται 
απογραφό - και αυτϐ φαύνεται απϐ τισ ϋδρεσ - η περιφϋρεια Αττικόσ βγϊζει τρεισ τϋςςερισ ϋδρεσ 
επιπλϋον. Γιατύ γύνεται αυτϐ; Γιατύ ϋρχεται πληθυςμϐσ ςτην Αττικό, που φεϑγει απϐ κϊπου 
αλλοϑ. Εδώ, λοιπϐν, τα πολεοδομικϊ ςχϋδια εύναι καθηλωμϋνα ςτισ ανϊγκεσ του 1960 και του 
1970. Αυτϐσ ο κϐςμοσ ποϑ θα πϊει; 

Επειδό αναφερθόκαμε ςτην εκτϐσ ςχεδύου δϐμηςη και δώςαμε πολϑ μεγϊλη ςημαςύα, η 
εκτϐσ ςχεδύου δϐμηςη εύναι νϐμιμη και παρϊνομη. Βεβαύωσ, για την παρϊνομη δϐμηςη δεν θα 
ακοϑςετε ποτϋ φωνό ςε αυτόν την Αύθουςα να λϋει «μπρϊβο», ϐμωσ, εύναι μια πραγματικϐτητα 
και εκεύνο που λϋμε κϊθε φορϊ εύναι να βρεθεύ η κατϊλληλη ςτιγμό να βϊλουμε μια τελεύα και 
παϑλα ςε αυτό την αυθαύρετη δϐμηςη. Αυτό η αυθαύρετη δϐμηςη καταςτρϋφει την περιοχό που 
ζοϑμε, ϐμωσ, δεν το κϊνει κανεύσ. Ήρθαμε τώρα και λϋμε ϐτι μασ φταύνε τα 4 ςτρϋμματα, ενώ, αν 
εύναι 10, προςτατεϑουμε το περιβϊλλον; Μα, τα 4 ςτρϋμματα χτύζονται ςόμερα νομύμωσ. Κϑριε 
Μπϐκαρη, για να χτύςει κϊποιοσ τα 4 ςτρϋμματα, για να βγϊλει την ϊδεια, πρϋπει να ϋχει χαρτύ 
του δαςαρχεύου, ϊρα, εϊν ο χαρακτηριςμϐσ αυτόσ τησ περιοχόσ ϋχει αλλϊξει, ϋχει αλλϊξει απϐ 
το δαςαρχεύο. Εςεύσ ϐλα αυτϊ τα χρϐνια - και εγώ γεωτεχνικϐσ εύμαι - εύςτε ικανοποιημϋνοι με 
τουσ ςυναδϋλφουσ ςασ; Θεωρεύτε ϐτι ϋχετε προςτατεϑςει το περιβϊλλον; Δεν θα πω για τον 
ϑνδεςμο ςασ, που θϋλει να κτύςει τον οικιςμϐ ςτη Φαλκιδικό, που ανϋφερε ο Πρϐεδροσ, αλλϊ 
εςεύσ νομύζετε ϐτι αυτού οι δαςϊρχεσ, ιδιαύτερα ςτην Αττικό, που ϋχω γνώςη, ϋκαναν το χρϋοσ 
τουσ; Προςτϊτευςαν το περιβϊλλον; Πρϋπει αυτϐ το ϋργο, δηλαδό, να το διατηρόςουμε; Γιατύ 
θεοποιοϑμε πρϊγματα, τα οπούα για εμϋνα εύναι ντροπό, εκτϐσ εϊν θϋλετε να κρυβϐμαςτε πύςω 
απϐ το δϊχτυλϐ μασ. Δεν γνωρύζετε τι ϋχει ςυμβεύ ςτην Αττικό; Κανεύσ δεν ϋχει καταλϊβει το 
ϋγκλημα; Και ϋρχεςτε ϐλοι ςόμερα και λϋτε για τα 4 ςτρϋμματα. Εγώ ευθϋωσ θα ςασ πω ϐχι 
μϐνο να επιτρϋπεται ςτα 4 ςτρϋμματα, αλλϊ να επιτρϋπεται και η ςυνϋνωςη. Δεν μιλοϑμε για 
δϊςοσ, εμεύσ επιλϋξαμε να ζοϑμε εκεύ ϐχι για να κϐψουμε δϋντρα, μιλοϑμε για επεκτϊςεισ 
ςχεδύων ςε ςχϋδια που εύναι καθηλωμϋνα ςε προηγοϑμενεσ δεκαετύεσ. Εμϋνα, λοιπϐν, δεν θα με 
ενοχλοϑςε - και ςχολιϊςτε το εϊν θϋλετε - τα 4 ςτρϋμματα και η αρτιϐτητα να προκϑπτουν και 
απϐ ςυνενώςεισ. ε αυτϊ τα μικρϊ αγροτεμϊχια μπορεύ να φυτρώςει απϐ ϋνα αυθαύρετο, ενώ, 
εϊν ςυνενωθοϑν, το πολϑ πολϑ να προκϑψει ϋνα ούκημα 150 με 200 τ.μ.. Σι ςημαύνει αυτϐ; Ότι 
3800 τ.μ. θα παραμεύνουν πρϊςινο. 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΛΑΦΟ: Κϑριε Τπουργϋ, ϐςεσ φορϋσ, κυρύα Τπουργϋ, θα φϋρνετε νομοςχϋδιο θα 
γυρύζουμε ςτο τϐπο του εγκλόματοσ, ςτη ταμπακϋρα και δεν θα την ακουμπϊμε, οι επεκτϊςεισ 
των ςχεδύων και οι αναγκαιϐτητεσ που υπϊρχουν. Όταν το 2003 ςτην Αττικό τα πϊντα ϋχουν 



χαρακτηριςτεύ αγροτικό γη, ϐταν κϊποιοσ βγϊζει ϊδεια αγροτικόσ αποθόκησ για να γύνει μετϊ 
επιχεύρηςη και εμεύσ κϊνουμε πωσ δεν βλϋπουμε, θεωρώ ϐτι κοροώδεϑουμε τουσ εαυτοϑσ μασ. Ή 
θα βϊλουμε κϐκκινεσ γραμμϋσ και θα τισ τηρόςουμε ϐλοι και θα ορύζουμε ποιοι εύναι οι 
υπεϑθυνοι, δεν μπορεύ κϊποιοι να μην ξϋρουν για το ϋγκλημα, δεν μπορεύ η Αςτυνομύα να μην 
ξϋρει για το ϋγκλημα και φυτρώνουν τα αυθαύρετα; ασ παρακαλώ πολϑ, ό θα κοιταχτοϑμε 
ςτον καθρϋπτη και θα ποϑμε τα πρϊγματα με το ϐνομϊ τουσ ό θα ςυνεχύςουμε να νομύζουμε ϐτι 
προςτατεϑουμε το περιβϊλλον. Εγώ θεωρώ ϐτι κοροώδεϑουμε τουσ εαυτοϑσ μασ. Εγώ αυτϐ το 
ρϐλο για τον εαυτϐ μου δεν τον θϋλω. 

Εκεύνο, λοιπϐν, που πρϋπει, νομύζω ϐλοι εδώ ςόμερα και ςτισ επϐμενεσ φορϋσ, εύναι να 
ξεκαθαρύςουμε, τι θϋλουμε ς' αυτϐ τον τϐπο και πώσ θα τον οργανώςουμε.  

ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ (Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Σο λϐγο ϋχει ο κ. Καντερϋσ.  

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΝΣΕΡΕ: Κϑριε Πρϐεδρε και βϋβαια δεν θα όταν και ϊςκοπο να 
ςυνηγορόςω και εγώ απϐλυτα με αυτϊ που εύπατε, ϐπωσ ακϐμη και με αυτϊ του κ. Βλϊχου 
γιατύ και εγώ απϐ περιφϋρεια εύμαι και εκλϋγομαι ςτη περιφϋρεια. 

Θα όθελα να κϊνω δϑο ερωτόςεισ ςτην πρϐεδρο τησ ΕΘΙΑΓΕ. Εϊν υπϊρχει και ςε τι 
αξιολογεύτε ϐτι αναγϊγεται ο ανεξερεϑνητοσ πλοϑτοσ τησ βιοποικιλϐτητασ τησ χώρασ; 

Εϊν προκρύνετε προτϊςεισ εμπορικόσ εκμετϊλλευςησ του φυτικοϑ πλοϑτου τησ χώρασ. 

τον κ. πρϐεδρο των Δαςολϐγων. Θϋλετε και τη διαχεύριςη των φορϋων, ενώ ξϋρουμε 
ϐτι η εμπειρύα τϐςων χρϐνων παρϐτι ςασ πόραν και την πυρϐςβεςη δεν όταν αυτό που θα 
ϋπρεπε να όταν.  

τον πρϐεδρο των εργαζομϋνων ςτουσ φορεύσ. Γνωρύζω αν και όμουν και εγώ 
αντιπρϐεδροσ του φορϋα διαχεύριςησ του χοινιϊ, αρχικϊ όταν 2-3 οι φορεύσ, Ζϊκυνθοσ, 
Μαραθώνασ κ.λπ., το 2003  ϋγιναν περύπου πϊνω απϐ 50, απ’ ϐτι ενθυμοϑμαι και θϋλω να ξϋρω 
αυτό τη ςτιγμό πϐςοι εύναι εν ενεργεύα, αν υπϊρχουν προεδρικϊ διατϊγματα που να ϋχουν τα 
μϋλη που να ορύζονται, ϐπωσ εύναι απϐ τον δόμο ό απϐ ϊλλεσ υπηρεςύεσ, ϐπωσ η νομαρχύα 
παλαιϐτερα και φυςικϊ αναφϋρθηκε αν πληρώνονται και ου το καθεξόσ.  

Σϋλοσ, θα όθελα να πω ςτην κυρύα Νϊντςου ϐτι το περιβϊλλον νομύζω ϐτι θα πρϋπει να 
εύναι για ϐλουσ το ύδιο η αγϊπη και κϊποιοι να μην το βλϋπουν ϐτι εύναι απριϐρι πϊνω απϐ τουσ 
υπϐλοιπουσ. Θα όθελα να μην κϊνουμε αναφορϋσ ςε θϋματα, τα οπούα εύναι εξειδικευμϋνα. Για 
παρϊδειγμα οι πλημμϑρεσ ςτην Αυςτραλύα δεν όταν γιατύ κϊποιεσ περιοχϋσ κτύςτηκαν, κϊποια 
μικρϊ ρϋματα, αλλϊ γιατύ οι πλημμϑρεσ εύχαν ϋκταςη ϐςη η Γερμανύα και η Γαλλύα, όταν το 
φαινϐμενο του ελ νύνιο που επϋδραςε και εύχαμε αυτϊ τα γεγονϐτα.  Εν πϊςη περιπτώςει ςτισ 
κλιματικϋσ αλλαγϋσ ξϋρουμε τι ςυμβαύνει, αλλϊ να μην τισ ϋχουμε ςαν προϊςπιςμα, να λϋμε ϐλα 
τα υπϐλοιπα, ϐτι τϊχα φταύνε οι κλιματικϋσ αλλαγϋσ και το τι θα γύνει ςτο μϋλλον ςτη χώρα. ασ 
ευχαριςτώ πολϑ.   

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΙΡΩΝΗ (Αντιπρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Σο λϐγο ϋχει ο κ. Καρτϊλησ. 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΡΣΑΛΗ: Κϑριε Πρϐεδρε, δεν θα κϊνω ερωτόςεισ ςε 
ςυγκεκριμϋνουσ φορεύσ, ϐποιοσ φορϋασ νομύζει ϐτι τον ερωτώ ασ απαντόςει. 

το ϊρθρο 9 με τα δϋκα ςτρϋμματα δεν θα αναφερθώ ςτην αρτιϐτητα ςε ϐ,τι αφορϊ τισ 
καταςκευϋσ οικιςμών ό κτιρύων ιδιωτών, Θα όθελα, ϐμωσ, να ρωτόςω, αν θεωρεύτε ϐτι απϐ τη 
ςτιγμό που βϊζουμε τον ϐρο των 10 ςτρεμμϊτων δεν θα ϋπρεπε να ιςχϑει αυτϐ το ϐριο, 
τουλϊχιςτον, τησ αρτιϐτητασ και για τισ εγκαταςτϊςεισ ςυνοδών ϋργων ςταθμών 
ηλεκτροπαραγωγόσ απϐ ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ. Με ϊλλα λϐγια, για ποιο λϐγο εύμαςτε 
τϐςο αυςτηρού που οφεύλουμε να εύμαςτε  για το φυςικϐ περιβϊλλον και ϐταν πρϐκειται για 
ΑΠΕ, για τα ςυνωδϊ ϋργα των ΑΠΕ, προφανώσ ϐχι για την ανεμογεννότρια αυτό καθ’ αυτό, 
εμφανιζϐμαςτε ϐτι μποροϑν να καταςκευαςτοϑν μϋςα ςε περιοχϋσ natura ςϑμφωνα με το 
νομοςχϋδιο, χωρύσ καμύα διαφοροπούηςη επύ τησ ουςύασ ςε ςχϋςη με τισ ζώνεσ των natura; Και 
αναρωτιϋμαι αν αυτϐ εύναι υπϋρ του φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ ό ϐχι και ξαναλϋω ϐτι δεν αφορϊ 



την ανεμογεννότρια, τον ϋλικα, ο οπούοσ περιςτρϋφεται, αλλϊ αφορϊ τα ςυνωδϊ ϋργα για να 
καταςκευαςτεύ ϋνα αιολικϐ πϊρκο, που πρϋπει να διαςχύςει το δϊςοσ και να φτιϊξει δρϐμουσ 
και να βϊλει εγκαταςτϊςεισ. Όπωσ και ϋνα πϊρκο μικρϐ – μεγαλϑτερο 100 κιλοβϊτ, 500 
κιλοβϊτ φωτοβολταώκών και ποιοσ εύναι ο ρϐλοσ τησ ΕΠΑΕ ςε ϐλα αυτϊ ςτο βαθμϐ, βεβαύωσ, 
που εμπλϋκεται ςε παραδοςιακοϑσ οικιςμοϑσ που εύναι ςε περιοχϋσ natura.  

Σο ϊλλο ερώτημα εύναι πιο ςυγκεκριμϋνο. Απϐ τη ςτιγμό που αυςτηροποιοϑμε ϐλη τη 
νομοθεςύα και καλϊ κϊνουμε αν θα ϋπρεπε να ενςωματώςουμε ςτη νομοθεςύα αυτό μια νϋα 
διϊταξη που θα λϋει δεν επιτρϋπεται η τακτοπούηςη ημιυπαύθριων χώρων, πιλοτών, ςοφύτων, 
βεραντών παρανϐμων, ςε περιοχϋσ και κτύςματα που εύναι ςε περιοχϋσ natura. Θϋλω τη γνώμη 
των φορϋων αν θα ϋπρεπε να το ςυμπεριλϊβουμε και αυτϐ μϋςα ςτο νομοςχϋδιο.  

Σο τρύτο ερώτημα εύναι κυρύωσ προσ τον κ. Μπϐκαρη, αν θεωρεύ ϐτι η εγκϑκλιοσ 204262 
τησ 23/11/2010 που αφορϊ ςτο χαρακτηριςμϐ των δαςών και γενικϐτερα δύνει μια ςειρϊ απϐ 
ερμηνεύεσ για το τι εύναι αραιϐ δϊςοσ, τι εύναι λϐχμη και ου το καθεξόσ, αν ςυνϊδει με την 
αυςτηρϐτητα του νομοςχεδύου. Εϊν θα ϋπρεπε η εγκϑκλιοσ να εύναι περιςςϐτερο αυςτηρό για 
να μπορεύ να προςτατευτεύ το δϊςοσ και να μπορεύ να υπϊρχει και ερμηνεύα που δϐθηκε απϐ 
κϊποιο απϐ τουσ φορεύσ που τοποθετόθηκε ωσ προσ το χαρακτηριςμϐ, ωσ εθνικϐ ό 
περιφερειακϐ πϊρκο. 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΙΡΩΝΗ (Αντιπρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Σο λϐγο ϋχει ο κ. Ηλιϐπουλοσ. 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ (Αντιπρϐεδροσ τησ Αντιπροςωπεύασ του ΣΕΕ): Νομύζω ϐτι όταν 
αρκετϊ καλϋσ και ςτοχευμϋνεσ ϐλεσ οι ερωτόςεισ, οπϐτε διευκολϑνουν πϊρα πολϑ τισ 
απαντόςεισ, ϐπου μποροϑν να ςυμβϊλουν, βϋβαια, αυτϋσ ςτη δουλειϊ ςασ. Ένα πολϑ γρόγορο 
γενικϐ ςχϐλιο και αμϋςωσ μετϊ θα δώςω το λϐγο ςτο κϑριο Κατςιγιϊννη, ο οπούοσ εύναι ςτο 
Σεχνικϐ Επιμελητόριο ο επικεφαλόσ του γραφεύου κοινοβουλευτικόσ υποςτόριξησ, ωσ πρώην 
Βουλευτόσ και πρώην Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ Περιβϊλλοντοσ τησ Βουλόσ και βϋβαια λϐγω 
ειδικϐτητασ ςαν μηχανικϐσ γνωρύζει κϊποια πιο ςυγκεκριμϋνα πρϊγματα που θα μποροϑςε να 
απαντόςει ςτισ ερωτόςεισ του Προϋδρου του κ. Δριβελϋγκα και του κ. Καλογιϊννη. Εγώ να 
μεύνω ςτισ ερωτόςεισ του κ. Οικονϐμου, του κ. Ζωώδη και ςτο εϑςτοχο ςχϐλιο του κ. Καρτϊλη, 
δεν όταν ερώτηςη, που εκεύ ύςωσ μπορώ να πω κϊποια παραπϊνω. Όςον αφορϊ τον πυρόνα 
των δϑο ερωτόςεων του κ. Οικονϐμου και του κ. Ζωώδη ςε ςχϋςη με τη θϋςη του ΣΕΕ για την 
εκτϐσ ςχεδύου δϐμηςη, νομύζω πωσ και ο κ. Σςοϑκαλησ το εύχε εντοπύςει αυτϐ, θα πω το εξόσ: Ασ 
ςκεφτοϑμε το αντύςτοιχο παρϊδειγμα με την υγεύα και τα ρϊντζα. Ποια εύναι η θϋςη του 
Ιατρικοϑ υλλϐγου για το αν πρϋπει να υπϊρχουν ρϊντζα ό ϐχι ςτα νοςοκομεύα; Προφανώσ και 
δεν πρϋπει να υπϊρχουν μου ρϊντζα και προφανώσ θα πρϋπει να παρϋχεται υψύςτου επιπϋδου 
υπηρεςύα υγεύασ ςτον Έλληνα πολύτη, αλλϊ αυτϐ απαιτεύ ςχεδιαςμϐ, απαιτεύ πολιτικό βοϑληςη, 
απαιτεύ ςυναύνεςη διακομματικό, αλλϊ και των φορϋων και αυτοκριτικό των φορϋων για τα 
λϊθη που ϋχουν κϊνει μεταξϑ των οπούων και του Εθνικοϑ Επιμελητηρύου για να πϊμε μπροςτϊ, 
γιατύ εύναι εθνικϐ θϋμα. Όςο δεν το κϊνουμε αυτϐ δεν μποροϑμε να ποϑμε ς' αυτοϑσ που εύναι 
ςτα ρϊντζα βγϋςτε ϋξω ςτο δρϐμο. Άρα, φυςικϊ και κανενϐσ εύδουσ θϋςη υπϋρ τησ εκτϐσ 
ςχεδύου δϐμηςησ δεν μπορεύ να υπϊρχει εύτε εύναι νϐμιμη, ϐπωσ εύπε ο κ. Βλϊχοσ εύτε εύναι 
αυθαύρετη, αλλϊ για να επιτϑχουμε αυτϐ δεν πρϋπει να βγϊζουμε αυτό την ϊναρθρη κραυγό, 
πρϋπει να βοηθόςουμε ςαν Σεχνικϐ Επιμελητόριο και εμεύσ και θα κϊνουμε εδώ την 
αυτοκριτικό μασ για να προχωρόςουμε πολϑ πιο γρόγορα. Θα τα ακοϑςετε αμϋςωσ μετϊ με 
αφορμό τισ δϑο ερωτόςεισ του κ. Δριβελϋγκα και του κ. Καλογιϊννη απϐ τον κ. Κατςιγιϊννη. 

Ένα τελευταύο ςε ςχϋςη με την τοποθϋτηςη του κ. Καρτϊλη που νομύζω ϐτι εύναι ςωςτό, 
δεν πρϐλαβα ςτο προηγοϑμενο χρϐνο να το αναφϋρω ςαν ϋνα επιμϋρουσ φυςικϊ θϋμα. 
Προςθϋτω και γιατύ μϐνο θεωροϑνται οι ΑΠΕ ϋργα που προςτατεϑουν το περιβϊλλον, ϋργα τα 
οπούα πρϋπει να γύνουν και αφοροϑν διαχεύριςη ςτερεών, υγρών αποβλότων προχωρημϋνα 
αδειοδοτημϋνα κ.τ.λ., δεν θα πρϋπει και αυτϊ να ϋχουν την ύδια μούρα για να μεύνουν πύςω και 
ξαναςχεδιαςτοϑν απϐ την αρχό; ασ ευχαριςτώ. 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΣΙΓΙΑΝΝΗ (Εκπρϐςωποσ Γραφεύου Κοινοβουλευτικόσ τόριξησ του Σ.Ε.Ε.): 
Κϑριε Πρϐεδρε, καταρχόν θα απαντόςω ςτην ερώτηςη του Προϋδρου κ. Δριβελϋγκα, ςχετικϊ με 



το αν το Σεχνικϐ Επιμελητόριο ϋχει μια γρόγορη λϑςη, ϐπωσ εύπε, για τη δϐμηςη. Γρόγορη λϑςη 
δεν μπορεύ να υπϊρξει. Εύναι γεγονϐσ ϐτι οι καθυςτερόςεισ ςτον πολεοδομικϐ ςχεδιαςμϐ 
ευθϑνονται για πϊρα πολλϋσ κακοδαιμονύεσ του χώρου ςτην Ελλϊδα.  

Η προώθηςη του πολεοδομικοϑ ςχεδιαςμοϑ, η επιτϊχυνςη του πολεοδομικοϑ 
ςχεδιαςμοϑ για εμϊσ εύναι ϋνα βαςικϐ ζητοϑμενο. Αυτό τη ςτιγμό και η προώθηςη των γενικών 
πολεοδομικών ςχεδύων ό ΦΟΑΠ ό των προεδρικών διαταγμϊτων ϋνταξησ και των πρϊξεων 
εφαρμογόσ, καθυςτεροϑν τρομακτικϊ. Εκεύ το Σεχνικϐ Επιμελητόριο ϋχει κατϊ καιροϑσ 
εκφρϊςει την ϊποψό του για το πώσ θα μποροϑςαμε με διϊφορεσ διορθώςεισ θεςμικοϑ 
χαρακτόρα να επιταχϑνουμε τον πολεοδομικϐ ςχεδιαςμϐ και ςε αυτϐ το ςημεύο, επειδό θα 
ξεφϑγουμε απϐ την κουβϋντα για το νομοςχϋδιο αν αρχύςουμε να λϋμε τισ προτϊςεισ μασ για 
πϊνω ςε αυτϐ, να προτεύνουμε -ϊλλωςτε θϋλει χρϐνο αυτϐ- κυρύωσ προσ τον κ. Καρτϊλη, να 
γύνει μια ςυνεδρύαςη τησ Επιτροπόσ Περιβϊλλοντοσ, να κληθοϑμε και να ςυζητόςουμε τισ 
προτϊςεισ του Σεχνικοϑ Επιμελητηρύου για την επιτϊχυνςη του πολεοδομικοϑ ςχεδιαςμοϑ ςτη 
χώρα. 

 Απϐ εκεύ και πϋρα, να θυμύςω ϐτι ςε ϋνα νομοςχϋδιο προ μηνών, το λεγϐμενο «Fast 
Track», που ειςηγόθηκε ο κ. Παμποϑκησ, ο Πρϐεδροσ του Σεχνικοϑ Επιμελητηρύου εύχε 
τεκμηριώςει  και εύχε καταθϋςει ςτα πρακτικϊ τουσ χρϐνουσ που ςϑμφωνα με την υφιςτϊμενη 
κατϊςταςη χρειαζϐμαςτε για να εντϊξουμε μια περιοχό ςτο ςχϋδιο πϐλησ. Σο ξαναλϋω, γιατύ 
όταν πραγματικϊ εντυπωςιακϐ: 229 μόνεσ. Με αυτοϑσ τουσ ρυθμοϑσ εύναι επϐμενο και το χώρο 
να μην μποροϑμε να προςτατεϑςουμε και αυτϋσ οι καθυςτερόςεισ να αποτελοϑν τη 
γενεςιουργϐ αιτύα για την αυθαύρετη δϐμηςη. 

 Άλλωςτε, μϋςα απϐ την εκπϐνηςη γενικών πολεοδομικών ςχεδύων ό ΦΟΑΠ, θα 
μποροϑςαν κϊποια πρϊγματα απϐ αυτϊ που περιγρϊφονται ςτο ςυγκεκριμϋνο νομοςχϋδιο να 
ςυμπεριληφθοϑν και να εκπονηθοϑν εκεύ και να εύμαςτε πιο αποτελεςματικού, χωρύσ να 
χρειαζϐμαςτε, τουλϊχιςτον για κϊποια απϐ αυτϊ, ιδιαύτερο νομοθϋτημα. 

 χετικϊ με την ερώτηςη του κ. Καλογιϊννη, για το ϊρθρο 21 παρϊγραφοσ 5 α΄ και 
νομύζω και β΄, για οικοδομικϋσ ϊδειεσ ό για αιτόςεισ για ϋκδοςη οικοδομικών αδειών μϋςα ςτα 
ϐρια Natura, που εκδύδονται ό εκτελοϑνται, ανϊλογα με την παρϊγραφο, εφϐςον δεν τύθεται ςε 
κύνδυνο η φυςιογνωμύα των ςυγκεκριμϋνων περιοχών. Αυτϐ και εμϋνα δεν μου γύνεται 
κατανοητϐ και ϋχω κϊποια νομοτεχνικό εμπειρύα. Θα ϋπρεπε να γραφτεύ ποιοσ εύναι αυτϐσ ο 
οπούοσ αποφαςύζει. Παρϊδειγμα, η αρχιτεκτονικό επιτροπό. Έτςι ϐπωσ εύναι διατυπωμϋνο εδώ, 
υπϊρχει μύα αςϊφεια. 

 Απαντώντασ ςτον κ. Σςοϑκαλη, ςχετικϊ με τη μεταβατικό διϊταξη, που εναλλακτικϊ 
πρϐτεινε η κυρύα Τπουργϐσ, αν θα υπόρχε η δυνατϐτητα προγενϋςτερησ ημερομηνύασ, θυμϊμαι 
ϐτι ςτο ν. 1337 ςαν ημερομηνύα για τον υπολογιςμϐ των ειςφορών του 1337, εύναι 
προγενϋςτερη η ημερομηνύα, ςχεδϐν ϋνασ χρϐνοσ πριν. 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΙΡΩΝΗ (Αντιπρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Σο λϐγο ϋχει ο κ. Βαβύζοσ. 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΒΙΖΟ (Εκπρϐςωποσ τησ Πανελλόνιασ Ένωςησ Βιοεπιςτημϐνων): Κϑριε 
Πρϐεδρε, ερωτόθηκα το υπονοοϑμενο που αφορϊ ςτισ αναθϋςεισ μελετών και παροχόσ 
υπηρεςιών που προβλϋπει ο νϐμοσ. Πρϊγματι, το ϊρθρο 17 περιϋχει διατϊξεισ, οι οπούεσ δεν 
ςυνϊδουν πλόρωσ με τισ διατϊξεισ του ν. 3316 περύ μελετών δημοςύου.  Προβλϋπει, δηλαδό, 
ανϊθεςη μελετών ςε οργανιςμοϑσ, ςε ειδικοϑσ κ.λπ.. Σο πρϐβλημα δεν εύναι να δώςουμε κϊπου 
μελϋτεσ, το πρϐβλημα εύναι ποιοσ θα κϊνει τισ μελϋτεσ και την εμπειρύα ϋχουμε απϐ αυτϐ το 
αντικεύμενο. Σο αντικεύμενο εύναι αρνητικϐ.  

Παρϊδειγμα, το Natura, το οπούο ανατϋθηκε με διϊφορα κριτόρια και διϊφορεσ 
διαδικαςύεσ, εκτϐσ του ν. 716 που ύςχυε τϐτε, ϋχει ςαν αποτϋλεςμα μη ακριβεύσ οριοθετόςεισ και 
μεταφυςικϋσ αντιλόψεισ περύ τησ φϑςησ. Φαρακτηριςτικϊ αναφϋρω την Κοιλϊδα του Αχελώου, 
ϐπου βρϋθηκε να ανατιναχθεύ ϋνα ϋργο εθνικόσ ςημαςύασ με κϊποιεσ παραδοχϋσ, οι οπούεσ 
αποδεύχθηκε απϐ εξειδικευμϋνεσ μελϋτεσ ϐτι δεν ύςχυαν. Αντύςτοιχα, η υπαγωγό περιοχών ςτο 
δύκτυο Natura 2000 ςτη Βραυρώνα Αττικόσ, που εύναι οικιςμϐσ του Πολυτεχνεύου. Ή τελευταύα, 



πρϐςφατα η υπαγωγό ςε ΖΕΠ των βουνών του βϊλτου, που αναφϋρει κϊποια εύδη, για τα οπούα 
δεν υπϊρχουν ςτοιχεύα που τεκμηριώνουν την παρουςύα τουσ, δεν υπϊρχει τύποτα. Παρϐλα 
αυτϊ, εντϊςςονται οι περιοχϋσ. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, περιοχϋσ αντύςτοιχησ ςημαςύασ, δεν 
εντϊςςονται.  

Αυτϐ εύναι αποτϋλεςμα μη τόρηςησ διαδικαςιών και κυρύωσ αναςφϊλειασ δικαύου ςτην 
προκειμϋνη περύπτωςη, ειδικϊ ςε ϐ,τι αφορϊ ςτην προςταςύα, διϐτι ϐταν φτϊνουμε ςτην 
προςταςύα πια, υπϊρχουν ςυγκεκριμϋνα, μετρόςιμα μεγϋθη. Προςτατεϑω ϐταν κϊνω κϊτι το 
οπούο πρϋπει να γύνει. Σο «κϊτι που πρϋπει να γύνει» ςημαύνει «πϐτε;», «ποϑ;», «πϐςο;». Σα 
«πϐτε;», «ποϑ;», «πϐςο;», δεν εύναι μεταφυςικϊ. Δεν εύναι «αγαπϊω τα πουλιϊ», εύναι «αγαπϊω 
το ςυγκεκριμϋνο πουλύ», «αγαπϊω τη ςυγκεκριμϋνη πυκνϐτητα ςτην περιοχό, που μπορεύ να τη 
ςυντηρόςει». Εύναι πϊρα πολϑ ςυγκεκριμϋνα πρϊγματα. Αυτϊ θϋλουν μελϋτεσ και ϋρευνεσ. Αυτό 
εύναι η αντύθεςη για την 3316. 

 Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, πρϋπει κϊποια ςτιγμό να δημιουργηθοϑν επαγγελματικϊ 
ςχόματα, τα οπούα μποροϑν να διεκπεραιώςουν αυτϋσ τισ δουλειϋσ. Ή τα θϋλουμε ό δεν τα 
θϋλουμε. Δεν εύναι δυνατϐν ο οποιοςδόποτε να εκπονεύ το οτιδόποτε. Θϋλει εμπειρύα ςε 
ςχόματα και τα λοιπϊ. Αυτϐ ςχετύζεται με το ϊρθρο 14. το ϊρθρο 14 εύναι ςυγκεκριμϋνο ϐτι 
πρϋπει να υπϊρχουν ςτοιχεύα, προκειμϋνου να ποϑμε εϊν επιτρϋπουμε ό δεν επιτρϋπουμε και 
αυτϐ μποροϑμε να ποϑμε ϐτι ξεκαθαρύζει τη διαδικαςύα και ϐχι να τρϋχει ο αδικοϑμενοσ ςτο 
υμβοϑλιο τησ Επικρατεύασ για να αποδεύξει το δύκιο του ό για να αντιμετωπύςει μια διούκηςη, η 
οπούα αυθαιρετεύ. 

 Ένασ απϐ τουσ λϐγουσ αυτοϑσ εύναι, κατϊ την ϊποψό μασ, η αποτυχύα του 
πολεοδομικοϑ ςχεδιαςμοϑ. Σο περιβϊλλον ςτην προκειμϋνη περύπτωςη, όδη επύ υπουργύασ 
Σρύτςη, αντιμετωπύςτηκε ωσ κορνύζα. Σο ξϋρουν οι περιςςϐτεροι αυτϐ το πρϊγμα. Τπόρχε ϋνασ 
αρχιτεκτονικϐσ ςχεδιαςμϐσ, ο οπούοσ δεν ϋπαιρνε υπϐψη του τα φυςικϊ δεδομϋνα και δεν 
ϋπαιρνε υπϐψη τα φυςικϊ δεδομϋνα, διϐτι το κϐςτοσ των γεωτεχνικών, γεωλογικών, 
περιβαλλοντικών και λοιπών, όταν τϊξεισ μεγϋθουσ ανώτερο τησ αρχιτεκτονικόσ μελϋτησ και γι' 
αυτϐ δεν ϋγινε. Γι' αυτϐ δεν ϋχουν γύνει οι μελϋτεσ διαχεύριςησ των προςτατευϐμενων περιοχών, 
γι’ αυτϐ δεν ξϋρουμε τα ςτοιχεύα που μασ λεύπουν ςόμερα. Δεν εύναι δυνατϐν με τρεισ 
παρατηρόςεισ πεδύου να θεςμοθετοϑμε περιοχϋσ. Μα, προφανώσ υπϊρχουν ενδεύξεισ για την 
περιοχό, αλλϊ οι ενδεύξεισ δεν επαρκοϑν, για να βϊλουμε περιοριςμοϑσ ςτη δϐμηςη, για να 
βϊλουμε περιοριςμοϑσ ςτισ χρόςεισ ό για να επιτρϋψουμε χρόςεισ. 

 Οπϐτε μπαύνει και το ερώτημα για τισ ανεμογεννότριεσ που ελϋχθη προηγουμϋνωσ, τα 
ςυνοδϊ ϋργα. Σα ςυνοδϊ ϋργα ςε μια ανεμογεννότρια εύναι τησ τϊξησ των 250 ςτρεμμϊτων, με 
μια αξιοπρεπό πρϐςβαςη. Η κϊθε πλατφϐρμα εγκατϊςταςησ εύναι περύπου 55 επύ 60 μϋτρα ςυν 
οι κινόςεισ απϐ τη οδοποιύα κ.λπ.. Αυτϊ εύναι πϊρα πολϑ ςυγκεκριμϋνα και δεν μποροϑν να 
αντιμετωπύζονται με τρϐπο μεταφυςικϐ. Δεν εύναι μασ αρϋςει ό δεν μασ αρϋςει, εύναι ποιοσ εύναι 
ο περιοριςτικϐσ και ρυθμιςτικϐσ παρϊγοντασ ςε μια περιοχό, που καθορύζει τη δυνατϐτητα 
αποδοχόσ ό μη ϋργου. Όταν μιλϊμε για περιοριςτικοϑσ και ρυθμιςτικοϑσ παρϊγοντεσ, μιλϊμε 
ςυγκεκριμϋνα ςτην προκειμϋνη περύπτωςη για τουσ χαρακτηριςμοϑσ του ΓΟΚ.  Μπαύνει το 
θϋμα των οριςμών. Αν μπει θϋμα των οριςμών πια, μιλϊμε για οικοςϑςτημα κατϊ Bansley –
χρηςιμοποιώ επιςτημονικϐ ϐρο- δηλαδό μιλϊμε για την βλϊςτηςη με την υπερκεύμενη 
ατμϐςφαιρα  και το υποκεύμενο ϋδαφοσ ό μιλϊμε για κϊτι το μεταφυςικϐ, ςαν το οικοςϑςτημα, 
που δεν ϋχει ϐρια και εύναι ανοιχτϐ πανταχϐθεν; Μιλϊμε για βιοκοινϐτητεσ, δηλαδό, τη ζωό που 
υπϊρχει ςε αυτϐ το ςυγκεκριμϋνο χώρο, τον οπούο μποροϑμε να τον προςδιορύςουμε ςε 
αντιςτοιχύα με τουσ οριςμοϑσ, τον τϑπο των φυςικών οικοτϐπων τησ Οδηγύασ 9243 ό μιλϊμε 
για κϊτι ϊλλο; Αυτϊ πρϋπει να τα ϋχουμε ξεκϊθαρα. Αν ϋχουμε ξεκϊθαρα αυτϊ, μποροϑμε να 
δοϑμε πϐςα πουλιϊ χωρϊνε, η φϋρουςα ικανϐτητα, δηλαδό πϐςα ϊτομα ενϐσ εύδουσ ζουν ςε 
κϊθε περιοχό. Δεν μποροϑμε να μιλϊμε για πληθυςμοϑσ. Εύναι μεταφυςικό και ανϐητη η 
ερώτηςη. Απϐ την εποχό των Ρωμαύων, τουσ πληθυςμοϑσ δεν τουσ καταγρϊφαμε.  Δεν μποροϑν 
τα πουλιϊ να καταγρϊφουν ό τα λιοντϊρια να καταγραφοϑν ό οι λϑκοι να καταγραφοϑν κϊπου. 
Πρϋπει να υπϊρχουν  πυκνϐτητεσ. 



ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΙΡΩΝΗ (Αντιπρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Μιλϊμε για την προςταςύα τησ 
υφιςτϊμενησ βιοποικιλϐτητασ, αυτϐ που ϋχει η χώρα. 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΒΙΖΟ (Εκπρϐςωποσ τησ Πανελλόνιασ Ένωςησ Βιοεπιςτημϐνων): Πρϋπει 
να ξϋρουμε ποια εύναι, να την προςδιορύςουμε ποια εύναι, για να βϊλουμε τα ϐρια ϐτι αυτϐ απϐ 
εκεύ και πϋρα επιτρϋπεται, αυτϐ απϐ εκεύ και πϋρα απαγορεϑεται. Αυτό εύναι η ςυγκεκριμϋνη 
τοποθϋτηςη. 

 Με βϊςη αυτϊ τα δεδομϋνα μπαύνει και το θϋμα ϐτι ϋνασ οργανιςμϐσ, ο οπούοσ ϋχει 
αρμοδιϐτητεσ ςυγκεκριμϋνεσ ςτην περύπτωςη αυτό, εύναι η επιτροπό του 2000. αφώσ  
υπϊρχει η αναγκαιϐτητα τησ επιτροπόσ αυτόσ. Η επιτροπό αυτό προφανώσ για να αςκεύ τισ 
αρμοδιϐτητεσ τησ, δεν μπορεύ να εύναι μια τυχαύα μϊζωξη διαφϐρων ειδικών ό μη. Πρϋπει να 
ϋχει και αρμοδιϐτητεσ, οι οπούεσ θα απορρϋουν απϐ ςυγκεκριμϋνη διοικητικό λειτουργύα. Γι' 
αυτϐ προτεύνουμε να προϏςτανται ανώτατοι δημϐςιοι υπϊλληλοι. 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΙΡΩΝΗ (Αντιπρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Σο λϐγο ϋχει η κυρύα Νϊντςου. 
ΘΕΟΔΟΣΑ ΝΑΝΣΟΤ (Εκπρϐςωποσ WWF Hellas): Θα όθελα να πω ϐτι δεν κϊνουμε δύκη 
προθϋςεων. Ωσ οργϊνωςη εύναι αρχό μασ ϐτι δεν κϊνουμε ποτϋ δύκη προθϋςεων. Άρα 
οποιοιδόποτε θύχτηκαν απϐ κϊτι που δεν εύπα ό ενδεχομϋνωσ και να εύπα, ασ το επιςημϊνουν 
ώςτε να το πϊρω πύςω και να ζητόςω ςυγνώμη. 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΡΣΑΛΗ: Δεν κϊνετε δύκη προθϋςεων και το ςϋβομαι απολϑτωσ. 
Όταν ϐμωσ εκδύδετε μια ανακούνωςη αρκετϋσ οργανώςεισ και λϋτε ϐτι αν δεν ψηφιςτεύ ο νϐμοσ 
ϐπωσ κατατϋθηκε θα πρϐκειται περύ εθνικόσ κοινοβουλευτικόσ ντροπόσ, κϊνετε δύκη 
προθϋςεων. Δεν εύπα τύποτα ςτην παρϋμβαςη μου αλλϊ να προςϋξουμε να καλλιεργόςουμε ϋνα 
καλϐ κλύμα μεταξϑ μασ, να ςεβϐμαςτε ϐλοι ϐλουσ και κανϋνασ δεν αγαπϊ το περιβϊλλον 
περιςςϐτερο απϐ κϊποιον ϊλλον. Σουλϊχιςτον εγώ δεν επιτρϋπω ςε κανϋναν να πει ϐτι 
προςϋχει και αγαπϊ το περιβϊλλον περιςςϐτερο απϐ εμϋνα, που το ϋχω ςπουδϊςει, το 
θεραπεϑω και το διδϊςκω. 

ΘΕΟΔΟΣΑ ΝΑΝΣΟΤ (Εκπρϐςωποσ WWF Hellas): Νομύζω κ. Καρτϊλη ϐτι αυτϐ εύναι μια 
κρύςη που αφόνεται ςτον κϐςμο και μπορεύ κϊποιοσ να κϊνει αυτό την κρύςη. Εμεύσ δεν 
χαρακτηρύςαμε κανϋνα, δεν εύπαμε κανϋναν απατεώνα, δεν εύπαμε κανϋνα κλϋφτη. Επ’ αυτοϑ 
τοποθετοϑμε αυτό τη ςτιγμό. Θεωρώ ϐτι ϐντωσ η χθεςινό μασ ανακούνωςη όταν δριμεύα και 
πραγματικϊ βριςκϐμαςτε ςε μια κατϊςταςη τρομερόσ ανηςυχύασ, τουλϊχιςτον οι 
περιβαλλοντικϋσ οργανώςεισ και πολλού επιςτημονικού φορεύσ. 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΡΣΑΛΗ: Θα περύμενα να όταν ομούωσ δριμεύα για το θϋμα των 
ημιυπαύθριων αλλϊ δεν την κϊνατε. 

ΘΕΟΔΟΣΑ ΝΑΝΣΟΤ (Εκπρϐςωποσ WWF Hellas): Ακοϑςαμε τα εξ’ αμϊξησ χθεσ και 
νομύζω ϐτι αυτϊ εύναι που δεν τιμοϑν το Κοινοβοϑλιο και μη μου τη λϋτε τώρα για αυτόν την 
ανακούνωςη. Πραγματικϊ θεωρώ ϐτι εύναι λύγο υπερβολικϐσ ο αυτϐσ χαρακτηριςμϐσ. 

την ερώτηςη του κ. Δριβελϋγκα για το αν τα 20 ςτρϋμματα ό τα 30 ό τα 40 θα ϋλυναν 
το πρϐβλημα εμεύσ εύμαςτε υπϋρ τησ ολοκληρωτικόσ κατϊργηςησ τησ εκτϐσ ςχεδύου δϐμηςησ. 
Επειδό ϋχει όδη εντοπιςτεύ ωσ το βαςικϐτερο πρϐβλημα για τον ελληνικϐ φυςικϐ χώρο ο 
κατακερματιςμϐσ των βιοτϐπων που ςυμβαύνει απϐ την ακτοςχεδιοδϐμηςη, απϐ την 
διϊςπαρτη δϐμηςη χωρύσ κανϋναν ςχεδιαςμϐ και καμύα πρϐβλεψη, πραγματικϊ θεωροϑμε ϐτι 
αυτϐ τουλϊχιςτον μειώνει το πρϐβλημα. Αυτϐ ϊλλωςτε οφεύλει, με βϊςη την κοινοτικό 
νομοθεςύα, το ελληνικϐ κρϊτοσ και τα κρϊτη μϋλη να μειώςουν τισ απειλϋσ με οριζϐντιεσ 
ρυθμύςεισ για τισ περιοχϋσ του δικτϑου Natura 2000 και μετϊ να μπουν ςτισ ειδικϐτερεσ 
ρυθμύςεισ ςαν ομϊδεσ περιοχών, ενδεχομϋνωσ ανϊ ειδικό περιοχό με τα διαχειριςτικϊ ςχϋδια. 

Έθεςε επύςησ ϋνα θϋμα ο κ. Δριβελϋγκασ για τη διαβοϑλευςη. Δε θυμϊμαι πϐςο όταν η 
διαβοϑλευςη. Προφανώσ αν όταν μικρό εμεύσ εύμαςτε πϊντα υπϋρ του να δύνεται γενναύοσ 
χρϐνοσ για δημϐςιεσ διαβουλεϑςεισ. Νομύζω ϐτι αυτϐ το ϋχουμε εκφρϊςει πϊρα πολλϋσ φορϋσ. 
Για το πρϐγραμμα τησ χαρτογρϊφηςησ που κϊνουμε, το οπούο ϋθεςε η κυρύα Υαρμϊκη, εύναι 



ϋνα πρϐγραμμα το οπούο κϊνουμε με το Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ και τα 
αποτελϋςματα θα βγουν ςε περύπου δϑο μόνεσ. Εύναι χαρτογρϊφηςη για ολϐκληρη την 
επικρϊτεια, εύναι αλλαγϋσ καλϑψεων γησ με χρονοςειρϋσ απϐ αεροφωτογραφύεσ και δεύχνουν 
το τερϊςτιο πρϐβλημα που δημιουργεύται απϐ τη διϊςπαρτη δϐμηςη ςτην Ελλϊδα. Οι περιοχϋσ 
που προκρύνονται ωσ περιοχϋσ με το χειρϐτερο πρϐβλημα εύναι καταρχϊσ η Φαλκιδικό. Εύναι 
κρύμα που δεν εύναι εδώ ο κ. Δριβελϋγκασ. Θα ϊξιζε τϋτοια θϋματα να ςυζητηθοϑν κϊποια 
ςτιγμό απϐ το Κοινοβοϑλιο και θα ςασ τα ςτεύλουμε με το που θα βγει αυτϐ το πακϋτο. 
Νομύζουμε ϐτι εύναι πολϑ αξιϐλογη αυτό η δουλειϊ. 

Η κυρύα Αυγερινοποϑλου ϋθεςε μια ςειρϊ απϐ πολϑ ςημαντικϊ ερωτόματα. Ο 
καθοριςμϐσ των περιοχών Natura πρϋπει, με βϊςη την κοινοτικό οδηγύα, να γύνει με βϊςη πολϑ 
ςυγκεκριμϋνα επιςτημονικϊ κριτόρια. Δεν ςυμμετεύχαμε ςτη διαδικαςύα, δεν θα όθελα να πω ς' 
αυτϐ το μεγϊλο ερώτημα αν μια περιοχό ϋπρεπε να μπει και κϊποια ϊλλη ϋχει μεύνει ϋξω. 
Προφανώσ πολλϋσ ϋχουν μεύνει ϋξω, ειδικϊ ςτη θϊλαςςα και αυτϐ το αντιμετωπύζει τώρα η 
ευρωπαώκό επιτροπό. Ακριβό καθοριςμϐ των ορύων των περιοχών Natura δεν ξϋρω να ςασ πω 
και νομύζω ϐτι το Τπουργεύο εύναι πιο αρμϐδιο για να απαντόςει. Σα ζητόματα εφαρμογόσ 
νομύζω εύναι το κορυφαύο ζότημα και πιςτεϑω ϐτι εδώ θα εύχε πολϑ μεγϊλη ςημαςύα να γύνει 
μια μεγϊλη κουβϋντα. Σα ϋθεςα ακροθιγώσ ςτη δικό μου ειςόγηςη αλλϊ πραγματικϊ μασ 
προκαλεύ μεγϊλη ανηςυχύα το πώσ θα εφαρμοςτεύ αυτϐ το ςπουδαύο νομοςχϋδιο, με ποιεσ 
υπηρεςύεσ. 

Με τουσ φορεύσ διαχεύριςησ τϋθηκε το ερώτημα πώσ θα δουλϋψουν. Αντιμετωπύζουν 
πραγματικϊ πολλϊ προβλόματα. Εμϊσ μασ πληγώνει ϐτι η δαςικό υπηρεςύα ϋχει αποδεκατιςτεύ 
γιατύ πϋρα απϐ τη διαφορϊ και ϐλα αυτϊ τα φαινϐμενα που τϋθηκαν απϐ πολλοϑσ βουλευτϋσ 
δικαύωσ, δεν νομύζω ϐτι αυτϐ μπορεύ να χαρακτηρύςει το ςϑνολο των δαςικών υπαλλόλων. 
Εμεύσ ξϋρουμε ϊπειρεσ περιπτώςεισ που ϋχουν κϊνει εξαιρετικό δουλειϊ και πραγματικϊ εμεύσ 
θα θϋλαμε να ςυνεχύςουν να την κϊνουν αυτό τη δουλειϊ. 

το ερώτημα του κ. Καλογιϊννη που όταν ϋνασ απϐ τουσ πιο ευαύςθητουσ, κατϊ την 
ϊποψό μασ, Τφυπουργοϑσ που πϋραςαν απϐ το Τ.ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε. και με τον οπούον εύχαμε μια πολϑ 
καλό ςυνεργαςύα, ρώτηςε για την ιερϊρχηςη των απειλών. Για μασ αυτϐ που προκϑπτει απϐ τη 
δουλειϊ που ϋχουμε κϊνει ςτην Ελλϊδα εύναι ϐτι ωσ μϋγιςτη απειλό θεωρεύται ο 
κατακερματιςμϐσ των βιοτϐπων. Η κλιματικό αλλαγό ακϐμα δεν ϋχει εκδηλωθεύ με δριμϑτητα, 
ϋρχεται. Γι' αυτϐ λϋμε ϐτι πρϋπει να την προλϊβουμε. Όςο για τα γενετικϊ τροποποιημϋνα, 
ϐντωσ, ϋχετε απϐλυτο δύκιο ϐτι λεύπει απϐ το κεύμενο μασ, εντοπύςατε ϋνα μεγϊλο κενϐ.  

Νομύζω και μετϊ όταν κϊποιεσ ερωτόςεισ πολϑ ςημαντικϋσ τησ κυρύασ ακορϊφα που 
ϋχουν ςχϋςη με το θϋμα των γενετικϊ τροποποιημϋνων. Προφανώσ ςτο ςημεύο που εύπατε για 
την δεϑτερη φορϊ και τρύτη υπϊρχει ϋνα ζότημα. Σο Τπουργεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ θα 
μποροϑςε να απαντόςει καλϑτερα γιατύ πϊρα πολλϋσ φορϋσ γιατύ η επιμϐλυνςη εύναι τυχαύα. 
Προφανώσ, λοιπϐν, αν αποδειχθεύ και δεϑτερη και τρύτη φορϊ ϐτι ςυμβαύνει ςτον ύδιο εκεύ 
υπϊρχει ςκοπιμϐτητα. Ενδεχομϋνωσ αυτό να εύναι η λογικό τησ ρϑθμιςησ. Όςο για την πρώτη 
διϊταξη που λϋει ϐτι εύναι ϐτι αςϑμβατη με την βιοποικιλϐτητα η επιμϐλυνςη απϐ γενετικϊ 
τροποποιημϋνουσ οργανιςμοϑσ για εμϊσ αυτϐ τα λϋει ϐλα. Εύναι δηλαδό μια διϊταξη που ϋχει 
ευταξύα με την ϋννοια ϐτι μπορεύ να δημιουργόςει νομολογιακοϑ κεκτημϋνο. Απϐ κει και πϋρα 
ϐλα τα αλλϊ για τουσ ελϋγχουσ, προφανώσ υπϊρχει τερϊςτιο θϋμα με τουσ ελϋγχουσ, δεν 
γύνονται οι ϋλεγχοι που ϋπρεπε να γύνουν και αυτϐ μασ προβληματύζει πϊρα πολϑ.  

Ο κ. Ζωύδησ ζότηςε να το κεντρύςουμε το ενδιαφϋρον με ϊλλα ζητόματα αλλϊ δεν εύναι 
ορθϐ. Νομύζω ϐτι αυτϊ που ϋθεςε εύναι και τα ςημαντικϐτερα. Αν θα λειτουργόςει αυτϐ το 
ςϑςτημα, πώσ θα εφαρμοςτεύ αυτϐ το ςϑςτημα, αν μποροϑν να υπϊρξουν βελτιώςεισ. 
Προφανώσ θα προκϑψει και ςτην πορεύα ϐτι μπορεύ να υπϊρξει και βελτύωςη. Για μασ αυτϐ το 
νομοςχϋδιο εύναι και μια καλό αρχό και θα θϋλαμε να το δοϑμε να μπαύνει ςε εφαρμογό και να 
γύνει αυτό η κουβϋντα εδώ. 

Ο κ. Σςοϑκαλησ ϋθεςε κϊποιο θϋμα με το αν θα μποροϑςαν να αναλϊβουν οι ΜΚΟ. Εμεύσ 
δε θϋλουμε να αναλϊβουμε τη δουλειϊ του κρϊτουσ. Αυτϐ προβλϋπεται ςτον νϐμο 2742 και 



ϋχετε απϐλυτο δύκιο ϐτι ύςχυςε αλλϊ δεν εφαρμϐςτηκε. Εμεύσ θα θϋλαμε η δαςικό υπηρεςύα να 
ςυνεχύςει να κϊνει τη δουλειϊ τησ. Και οι φορεύσ διαχεύριςησ ϋχουν επιδεύξει εξαιρετικϐ ϋργο και 
νομύζω ϐτι υπϊρχουν και περιοχϋσ, ϐπωσ για παρϊδειγμα η Πϊρνηθα. Συχαύνει ο πρϐεδροσ του 
τομϋα διαχεύριςησ να εύναι δαςικϐσ αλλϊ υπϊρχει πϊντα εξαιρετικό ςυνεργαςύα με το 
δαςαρχεύο και υπϊρχουν και ϊλλεσ τϋτοιεσ περιπτώςεισ. Αυτϐ θα θϋλαμε να δοϑμε να 
ςυμβαύνει.  

Για Κϊποια ζητόματα που ϋθεςε ο κ. Καντερϋσ για το θϋμα τησ αγϊπησ για το 
περιβϊλλον δεν ϋχω να πω πολλϊ, ϋχετε δύκιο. Προφανώσ εύμαι ςύγουρη ϐτι ϐλοι την 
μοιραζϐμαςτε και κανϋνασ δεν ϋχει το δικαύωμα να κρύνει την αγϊπη του ϊλλου για το 
περιβϊλλον. Για το θϋμα με τισ πλημμϑρεσ ςτην Αυςτραλύα ύςωσ παρεξηγόςατε αυτϐ που εύπα ό 
ύςωσ εγώ δεν το εύπε καθαρϊ. Δεν εύπα ϐτι ςυνϋβηςαν οι πλημμϑρεσ επειδό όταν αυτό η περιοχό 
χτιςμϋνη εκτϐσ ςχεδύου ό ϊτςαλα χτιςμϋνη. Αυτϐ που εύπε το Πολυτεχνεύο ςτο … εύναι ϐτι η 
δριμϑτητα τησ εκδόλωςησ αυτοϑ του φαινομϋνου και τα ανθρώπινα θϑματα οφεύλονται ςτο ϐτι 
με την εκτϐσ ςχεδύου ανϊπτυξη αυτόσ περιοχόσ, δεν ξϋρω πώσ ακριβώσ ϋγινε, ϋκλειςαν οι 
φυςικϋσ διϋξοδοι αυτοϑ του λεκανοπεδύου ςτο οπούο φαύνεται ϐτι εύναι χτιςμϋνο το …. Αυτϐ 
εύπα. Ανϋφερα απλώσ το πϐριςμα του Πολυτεχνεύου, δεν ϋχουμε κϊνει εμεύσ κϊποια μελϋτη. 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΙΡΩΝΗ (Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Σο λϐγο ϋχει ο κ. Βϊκκασ. 

ΜΙΦΑΗΛ ΒΑΚΚΑ (Πρϐεδροσ του Πανελλαδικοϑ υλλϐγου Εργαζομϋνων Υορϋων 
Διαχεύριςησ Προςτατευομϋνων Περιοχών): το ερώτημα που ϋθεςε η κ. Υαρμϊκη για το τι 
ακριβώσ κϊνουν οι εργαζϐμενοι ςτουσ φορεύσ διαχεύριςησ και πωσ διαφοροποιοϑνται με τισ 
δαςικϋσ υπηρεςύεσ, απαντώ ϐτι οι αρμοδιϐτητεσ των φορϋων διαχεύριςησ εύναι ςτον νϐμο 2742 
και ϋχουν κυρύωσ ςυντονιςτικϐ ρϐλο των εμπλεκομϋνων αρμοδύων υπηρεςιών για τα θϋματα 
του περιβϊλλοντοσ. Δυςτυχώσ δεν ϋχουν ςυγκεκριμϋνεσ αρμοδιϐτητεσ βϊςη του νομοθετικοϑ 
πλαιςύου, δεν ϋχουν αποκλειςτικϋσ και ςυγκεκριμϋνεσ αρμοδιϐτητεσ παρϊ μϐνο επικουρικϐ 
ρϐλο ςτισ αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ. Παρϐλα αυτϊ επιτελοϑν πολϑ ςημαντικϐ ϋργο, ϋχουν 
διαχειριςτικϐ ρϐλο ςτισ περιοχϋσ τουσ και μϋςω των γνωμοδοτόςεων που κϊνουν πριν απϐ τη 
χωροθ ϋτηςη και τη διαδικαςύα ϋγκριςησ περιβαλλοντικών ϐρων οποιουδόποτε ϋργου μϋςα 
ςτην προςτατευϐμενη περιοχό. Επύςησ, μϋςω τησ ενημϋρωςησ και τησ ευαιςθητοπούηςησ των 
επιςκεπτών, του κοινοϑ και μαθητικών ομϊδων τησ περιοχόσ με την ϋκδοςη ςυγκεκριμϋνου 
υλικοϑ. 

Μια πολϑ ςημαντικό δρϊςη, επύςησ, εύναι η επϐπτευςη τησ περιοχόσ. Δυςτυχώσ, δεν 
μποροϑμε να κϊνουμε φϑλαξη, γιατύ δεν ϋχουμε τϋτοιεσ αρμοδιϐτητεσ. Βϊςει του νϐμου, η 
φϑλαξη εύναι ςτισ καθ' ϑλη αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ. Εμεύσ κϊνουμε επϐπτευςη τησ περιοχόσ, 
καταγρϊφουμε το περιςτατικϐ, ενημερώνουμε τισ αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ, οι οπούεσ και 
επιλαμβϊνονται. Δυςτυχώσ, δεν ϋχουμε καταγγελτικϐ ρϐλο και αυτϐ εύναι ϋνα κενϐ. 

Με τισ δαςικϋσ υπηρεςύεσ, εμεύσ τουλϊχιςτον ςτην περιοχό μασ - δεν ξϋρω αν εύμαςτε η 
εξαύρεςη ό ο κανϐνασ - ϋχουμε πολϑ καλό ςυνεργαςύα. Θεωρώ ϐτι τισ περιςςϐτερεσ φορϋσ εύναι 
θϋμα ατϐμων και προςώπων που βρύςκονται ςτισ ςυγκεκριμϋνεσ θϋςεισ και αν ϋχουν διϊθεςη ό 
ϐχι να εργαςτοϑν ό να δουν ανταγωνιςτικϊ ϋναν φορϋα διαχεύριςησ και την αλληλοεπικϊλυψη 
αρμοδιοτότων που πολλϋσ φορϋσ μπορεύ να ςυμβαύνει.  

Κυρύα Αυγερινοποϑλου, ςε ϐ,τι αφορϊ την ευαιςθητοπούηςη τησ λειτουργύασ, θα 
απαντόςω ςυγκεκριμϋνα και αναλυτικϊ ςτο τϋλοσ, γιατύ ϋθεςε το θϋμα και ο κ. Καλογιϊννησ και 
ο κ. Ζωύδησ και ο κ. Σςοϑκαλησ, αν δεν κϊνω λϊθοσ. Απλώσ, ασ μην προςπερνϊμε εϑκολα το 
πρϐβλημα τησ χρηματοδϐτηςησ. Εύναι εξαιρετικϊ ςημαντικϐ. Όταν υπϊρχει χρηματοδϐτηςη ςε 
ϋναν φορϋα διαχεύριςησ για ϋναν ολϐκληρο χρϐνο αυτϐ αντιλαμβϊνεςτε τι επιπτώςεισ ϋχει αυτϐ 
ςτην λειτουργύα του. Δεν εύναι μϐνο ο φορϋασ τησ λύμνησ, που ανϋφερε ο κ. Καλογιϊννησ. Εύναι 
και απλϊ καθημερινϊ προβλόματα, ϐπωσ ϐταν κϐβουν τα τηλϋφωνα ό ϐταν δεν υπϊρχουν 
καϑςιμα. Εμεύσ ϋχουμε 4 οχόματα για τη φϑλαξη τησ περιοχόσ και αυτϊ δεν μπορεύ να κινηθοϑν 
γιατύ δεν ϋχουν καϑςιμα, καταλαβαύνετε ϐτι ϋνασ φορϋασ, για να ϋχει ςημαντικϐ ρϐλο ςτην 
περιοχό, πρϋπει να γύνει αποδεκτϐσ απϐ την τοπικό κοινωνύα, ειδικϊ ϐταν η τοπικό κοινωνύα 
ξαφνικϊ βλϋπει ϋναν φορϊ να κλεύνει για ϋναν ολϐκληρο χρϐνο. 



Ο προϒπολογιςμϐσ που ϋχει οριςτεύ για το ΕΠΑ και εύναι κοινϐσ για ϐλουσ τουσ φορεύσ 
διαχεύριςησ, ανϋρχεται ςτο ποςϐ των 4,7 εκατ. ευρώ. Μϋςα ςε αυτϐ εύναι ϐλα τα λειτουργικϊ 
ϋξοδα και εύναι αποκλειςτικό πηγό χρηματοδϐτηςησ για τουσ 28 φορεύσ διαχεύριςησ. Εύναι 
οριζϐντιο και δε διαφοροποιεύται ανϊλογα με την ϋκταςη του κϊθε φορϋα ό τισ ανϊγκεσ. 
Δηλαδό, μια προςτατευϐμενη περιοχό 200.000 ό 100.000 ςτρεμμϊτων ϋχει τον ύδιο 
προϒπολογιςμϐ με τη δικό μασ περιοχό, γιαπαρϊδειγμα, που ϋχει 2 εκατομμϑρια ςτρϋμματα.  

ΣΑΤΡΟ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Ερωτηθόκατε ποιοσ εύναι ο προϒπολογιςμϐσ των φορϋων 
διαχεύριςησ και εύπατε ϐτι εύναι 4,7 εκατ. ευρώ και εύπατε ϐτι εύναι ο ύδιοσ για ϐλουσ τουσ 
φορεύσ, ανεξϊρτητα απϐ την ϋκταςη που καλϑπτει, απϐ τισ ανϊγκεσ κ.λπ.. Ιςχυρύζομαι και το 
τεκμηριώνω αμϋςωσ, ϐτι αυτϐ εύναι αναληθϋςτατο. Καταρχόν, υπϊρχουν 225 εκατ. ευρώ για 
θϋματα βιοποικιλϐτητασ, που καλϑπτουν και τουσ φορεύσ, απϐ το επιχειρηςιακϐ πρϐγραμμα 
«Περιβϊλλον και Αειφϐροσ Ανϊπτυξη» την περύοδο 2007 - 2013. Δεϑτερον, εςεύσ καθορύζετε τον 
προϒπολογιςμϐ ςασ. Τποβϊλλετε τεχνικϐ δελτύο ςτο Τπουργεύο ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ, με το 
προςωπικϐ που ϋχετε, με τισ υποχρεώςεισ, με τισ δεςμεϑςεισ που ϋχετε, κ.λπ.. Αν ςυμβαύνει κϊτι 
ϊλλο, πεύτε το. 

ΜΙΦΑΗΛ ΒΑΚΚΑ: Σο ποςϐ των 4,7 εκατομμυρύων ευρώ μϋγιςτο για κϊθε φορϋα 
διαχεύριςησ, αναφϋρεται ρητϊ ςτην πρϐςκληςη υποβολόσ τεχνικοϑ δελτύου, που εξϋδωςε η 
διαχειριςτικό αρχό, για καθϋναν απϐ τουσ 28 φορεύσ και εύναι το μϋγιςτο για ϐλουσ τουσ φορεύσ 
διαχεύριςησ. Εύναι τα χρόματα τα οπούα θα εύναι, ςτην ουςύα, μϋχρι το 2015. 

ΣΑΤΡΟ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Μπορεύ κϊθε φορϋασ να ζητόςει επιπλϋον χρόματα. 
Εξαντλόςατε αυτϐ το ποςϐ; Μπορεύ αϑριο το πρωύ, αν το εξαντλόςατε, να ζητόςετε απϐ το 
Τπουργεύο να υποβϊλλετε ϋνα τεχνικϐ δελτύο και να πϊρετε πρϐςθετη χρηματοδϐτηςη. Σο 
κϊνατε; Ποϑ βρύςκεςτε; Δώςτε μασ ϋνα παρϊδειγμα. Για παρϊδειγμα, ο φορϋασ τησ Πύνδου 
πϐςα ϊτομα προςωπικϐ ϋχει, πϐτε προςλόφθηκαν, υπϐ ποιεσ διαδικαςύεσ, τι τεχνικϐ δελτύο 
υποβϊλατε και πϐτε, αν εγκρύθηκε, με ποιο πϐςο, ποια χρόματα ϋχετε μϋχρι ςόμερα 
απορροφόςει και τι δυνατϐτητεσ ϋχετε για επιπλϋον χρηματοδϐτηςη; 

ΜΙΦΑΗΛ ΒΑΚΚΑ: Σο ποςϐ το οπούο εγκρύθηκε και υπϋβαλε ο φορϋασ διαχεύριςησ τησ 
Πύνδου ανϋρχεται ςτα 3,9 εκατ. ευρώ. Σα ϊτομα που απαςχολοϑνται ςτο φορϋα διαχεύριςησ 
αυτό τη ςτιγμό εύναι 18, με ςϑμβαςη εργαςύασ οριςμϋνου χρϐνου. Οι διαδικαςύεσ με τισ οπούεσ 
προςλόφθηκαν εύναι οι ύδιεσ με τισ οπούεσ προςλόφθηκε το προςωπικϐ ςε ϐλουσ τουσ φορεύσ 
διαχεύριςησ μϋςω Α..Ε.Π.. Καταρχόν, τισ αποφϊςεισ για τισ εντϊξεισ ςτα τεχνικϊ δελτύα δεν τισ 
παύρνουν οι εργαζϐμενοι, αλλϊ τα διοικητικϊ ςυμβοϑλια και οι πρϐεδροι. Επύςησ, ωσ προσ το τι 
απορροφόςαμε μϋχρι ςτιγμόσ, εμεύσ δεν ϋχουμε χρηματοδοτηθεύ οϑτε με 1 ευρώ μϋςα ςτο 2010. 
Η απορρϐφηςη εύναι μϐνο λογιςτικό, δηλαδό εύναι, ςτην ουςύα, το τι χρωςτϊμε και ϐχι τι 
πραγματικϊ ϋχουμε απορροφόςει. 

Έλεγα ςτην κυρύα Αργυροποϑλου ϐτι εύναι πολϑ ςημαντικϐ, για να πετϑχουν οι φορεύσ 
διαχεύριςησ, να ϋχουν αποδοχό απϐ την τοπικό κοινωνύα και τα προβλόματα χρηματοδϐτηςησ 
καθιςτοϑν κϊτι τϋτοιο εξαιρετικϊ δϑςκολο ςε μια τοπικό κοινωνύα η οπούα ευθϑσ εξαρχόσ όταν 
επιφυλακτικό απϋναντι ςε αυτϐ το νϋο ςχόμα. 

Σα ςχϋδια διαχεύριςησ, που ανϋφερε ο κ. Καλογιϊννησ, τα ϋχουν ϐςοι φορεύσ ςυνϋταξαν 
χωρύσ ςυγκεκριμϋνεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ απϐ το Τπουργεύο, διϐτι το Τπουργεύο δεν ϋχει 
ςυγκεκριμϋνεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ ςϑνταξησ ςχεδύων διαχεύριςησ προςτατευϐμενων 
περιοχών, αλλϊ με πρϐτυπα που ϋχει εκδώςει το Ε.Κ.Β.Τ. και το WWF, αν δεν κϊνω λϊθοσ, 
προςπαθόςαμε να ςυντϊξουμε τα ςχϋδια διαχεύριςησ προςτατευϐμενων περιοχών, τα οπούα 
ορύζει ο νϐμοσ 2742. Δεν μποροϑμε εμεύσ να κϊνουμε κϊτι πιο ςυγκεκριμϋνο ςε αυτϊ, παρϊ μϐνο 
να τα εγκρύνουμε ωσ διοικητικϐ ςυμβοϑλιο. Αυτϊ που εύναι προγρϊμματα και μελϋτεσ που, ςτην 
ουςύα, εξειδικεϑουν ϋργα ό κατευθϑνςεισ για την επϐμενη πενταετύα εγκρύνονται, ϐπωσ λϋει ο 
νϐμοσ 2742, με κοινϋσ υπουργικϋσ αποφϊςεισ απϐ το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και κατϊ 
περύπτωςη τα αρμϐδια υπουργεύα. 



χετικϊ με τουσ κανονιςμοϑσ, πϊλι εδώ ϋγινε μια παρερμηνεύα. Δεν μιλϊω για τουσ 4 
κανονιςμοϑσ λειτουργύασ που πρϋπει να ϋχει, ωσ νομικϐ πρϐςωπο ιδιωτικοϑ δικαύου, για να 
ςυςταθεύ και να λειτουργόςει. Μύληςα και ϋκανα αναφορϊ για τουσ κανονιςμοϑσ που 
προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 16 του νϐμου 2742 και μιλϊμε για τουσ κανονιςμοϑσ διούκηςησ και 
λειτουργύασ τησ προςτατευϐμενησ περιοχόσ. Εύναι κανονιςμού οι οπούοι, για να εκδοθοϑν, 
απαραύτητη προϒπϐθεςη εύναι η ϑπαρξη προεδρικοϑ διατϊγματοσ, που προβλϋπει το ϊρθρο 21 
του νϐμου 1650. Εύναι κανονιςμού οι οπούοι, ςτην ουςύα, εύναι το εργαλεύο με το οπούο θα 
δουλϋψει ϋνασ φορϋασ διαχεύριςησ ςτο νομοθετικϐ πλαύςιο, ςε ϐ,τι αφορϊ, δηλαδό, την 
εξειδύκευςη και τον καθοριςμϐ αναγκαύων μϋτρων οργϊνωςησ και λειτουργύασ των 
προςτατευϐμενων αντικειμϋνων, τα οπούα ςτην ΚΤΑ χαρακτηριςμοϑ τησ περιοχόσ εύναι ςε 
πολλϋσ περιπτώςεισ γενικϊ και ορύζεται ϐτι θα εξειδικευτοϑν ςτον κανονιςμϐ διούκηςησ και 
λειτουργύασ. Αυτϐσ δεν υπϊρχει. 

Ωσ προσ την ερώτηςη του κ. Σςοϑκαλη, ϐςο αφορϊ τη βελτύωςη λειτουργύασ των 
φορϋων διαχεύριςησ και το ςυντονιςμϐ, η διϊταξη που υπϊρχει ςτο παρϐν ςχϋδιο νϐμου για τη 
δημιουργύα και ςϑςταςη υπηρεςύασ ςτο Τ.Π.Ε.Κ.Α. ςτη Γενικό Διεϑθυνςη Περιβϊλλοντοσ μασ 
καλϑπτει. Εύναι κϊτι το οπούο το εύχαμε ζητόςει απϐ την κυρύα Τπουργϐ. Θεωροϑμε ϐτι εύναι 
πϊρα πολϑ ςημαντικϐ να υπϊρχει μια υπηρεςύα ςτο Τπουργεύο η οπούα να αςχολεύται μϐνο με 
τουσ φορεύσ διαχεύριςησ προςτατευϐμενων περιοχών, διϐτι αυτό τη ςτιγμό κϊνουμε διϊφορα 
προγρϊμματα, βγϊζουμε monitoring, μελϋτεσ, αλλϊ αντύ να εύμαςτε ειδικού ςτο monitoring, 
ϋχουμε γύνει ειδικού ςτο να βγϊζουμε τισ μελϋτεσ για το monitoring. 

Κυρύα Υαρμϊκη, αςχολοϑμαςτε πϊρα πολϑ με τη γραφειοκρατύα, για να 
χρηματοδοτηθοϑμε, για να ςυντϊξουμε τεχνικϐ δελτύο, για να εγκριθεύ το τεχνικϐ δελτύο και με 
ϐλα αυτϊ τα οπούα που δε θα ϋπρεπε να ϋχουμε και ϐχι με το να εύμαςτε πραγματικϊ ϋξω ςτο 
περιβϊλλον. Κϑριε Καντερϋ, αυτόν τη ςτιγμό υπϊρχουν 28 ενεργού θεςμοθετημϋνοι φορεύσ 
διαχεύριςησ την Ελλϊδα και με προεδρικϐ διϊταγμα - αν κϊνω λϊθοσ, διορθώςτε με - νομύζω ϐτι 
εύναι 4. 

Κλεύνω με τη γενικό τοποθϋτηςη που ρώτηςε ο κ. ΖωϏδησ, η κυρύα Αυγερινοποϑλου, ο κ. 
Σςοϑκαλησ και ο κ. Καλογιϊννησ, ποια εύναι η ςυνολικό πρϐταςό μασ. Πρϋπει πρώτα να 
κλεύςουμε το θϋμα του νομοθετικοϑ πλαιςύου, δηλαδό να υπϊρχει Προεδρικϐ Διϊταγμα για 
κϊθε προςτατευϐμενη περιοχό, ϐπωσ, ςαφώσ, ορύζει ο νϐμοσ, να υπϊρχουν ςχϋδια διαχεύριςησ 
με ςυγκεκριμϋνεσ προδιαγραφϋσ που θα βγουν απϐ το Τπουργεύο και θα ακολουθοϑν οριζϐντια, 
για να γύνουν τα πενταετό ςχϋδια διαχεύριςησ και οι ετόςιεσ εκθϋςεισ αξιολϐγηςησ που 
απαιτοϑνται. Επύςησ, πρϋπει να γύνει ο κανονιςμϐσ διούκηςησ και λειτουργύασ τησ 
προςτατευϐμενησ περιοχόσ. Περιςςϐτερεσ αρμοδιϐτητεσ ςτουσ φορεύσ διαχεύριςησ νομικϊ ςτο 
καθεςτώσ που εύναι ςόμερα, θεωρώ ϐτι εύναι δϑςκολο να δοθοϑν, διϐτι πρϋπει πρώτα να δοϑμε 
τη λειτουργύα τουσ και μετϊ να γύνει αυτϐ. Δεϑτερο θϋμα, εύναι ο τακτικϐσ προϒπολογιςμϐσ και 
το τακτικϐ προςωπικϐ. Επιςημαύνω κϊτι που εύχαμε πει και ςτην ςυνϊντηςό μασ με την κυρύα 
Τπουργϐ ϐτι ςόμερα δεν υπϊρχει η υπϐςταςη τησ υπηρεςύασ του φορϋα διαχεύριςησ. Αυτό τη 
ςτιγμό ο φορϋασ διαχεύριςησ ϋχει προςλϊβει υπαλλόλουσ για την υλοπούηςη ενϐσ 
προγρϊμματοσ, του ΕΠΕΡΑ.  

Εύμαςτε ϋκτακτο προςωπικϐ και ϐπωσ λϋει ο κανονιςμϐσ προςωπικοϑ το ϋκτακτο 
προςωπικϐ καλϑπτει ϋκτακτεσ, πρϐςκαιρεσ ό ειδικϋσ λειτουργικϋσ ανϊγκεσ. Αυτό τη ςτιγμό, 
λοιπϐν, δεν υφύςταται η υπηρεςύα, οι διευθυντϋσ που θα ϋπρεπε να υπϊρχουν ςε μια υπηρεςύα 
και κϊνουμε τισ γνωμοδοτόςεισ, κυρύα Υαρμϊκη, χωρύσ ςτην ουςύα η υπηρεςύα διαχεύριςησ να 
μασ επιτρϋπει να κϊνουμε γνωμοδοτόςεισ, γιατύ εύναι μη επιλϋξιμη δαπϊνη και μασ το ϋχει 
δηλώςει. Σρύτον, και κλεύνω με αυτϐ, το ςχόμα με τα διοικητικϊ ςυμβοϑλια ςτουσ φορεύσ 
διαχεύριςησ, η ϊποψό μασ εύναι ϐτι ϋχει αποτϑχει. Ακοϑγεται ωραύο ςτα λϐγια και ςτα χαρτιϊ 
ϐτι υπϊρχει εκπροςώπηςη, ςυμμετοχό των φορϋων, αλλϊ ςτην ουςύα δεν υπϊρχει καμύα 
εκπροςώπηςη. Η εκπροςώπηςη θα υπόρχε, ενώ ο κϊθε εκπρϐςωποσ ενϐσ φορϋα θα ενημϋρωνε 
πριν το φορϋα τον οπούο εκπροςωπεύ για τα θϋματα, θα μετϋφερε τη θϋςη αυτοϑ του φορϋα 
ςτο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο και εν ςυνεχεύα θα πόγαινε ξανϊ πύςω ςτον φορϋα τον οπούο 
εκπροςωπεύ, για να μεταφϋρει τι ειπώθηκε και τι αποφαςύςτηκε ςε ϋνα φορϋα διαχεύριςησ. 



Αυτό τη ςτιγμό ϋχουμε μϐνο μεμονωμϋνα ϊτομα, τα οπούα ϊλλοτε ϋρχονται και ϊλλοτε δεν 
ϋρχονται ςτισ ςυνεδριϊςεισ διοικητικοϑ ςυμβουλύου και οι περιςςϐτεροι, κακϊ τα ψϋματα 
βαριοϑνται που ϋρχονται. Επύςησ, υπϊρχουν εκπρϐςωποι των υπουργεύων, οι οπούοι δεν ϋχουν 
ϋρθει και εύναι ϊφαντοι ςτουσ φορεύσ διαχεύριςησ για τουσ δικοϑσ τουσ λογικοϑσ λϐγουσ, διϐτι 
δεν τουσ καλϑπτονται τα ϋξοδα μετακύνηςησ – πρϊγμα το οπούο πϊει να αλλϊξει, την τελευταύα 
ςτιγμό – αλλϊ εύναι εκπρϐςωποι ςε πϋντε φορεύσ διαχεύριςησ ταυτϐχρονα και εμεύσ ςτην ουςύα 
λειτουργοϑμε χωρύσ εκπρϐςωπο των υπουργεύων. Σο ΤΠΕΚΑ δεν ϋχει εμφανιςτεύ ποτϋ.  

Σο ςχόμα, λοιπϐν, αυτϐ θα πρϋπει να αλλϊξει. Προτεύνουμε νομικϊ πρϐςωπα δημοςύου 
δικαύου να εύναι φορεύσ διαχεύριςησ με τακτικϐ προςωπικϐ και τακτικϐ προϒπολογιςμϐ, ϐπωσ 
ορύζει ο ν.2742 με 20 θϋςεισ επιςτημονικοϑ προςωπικοϑ και δϋκα διοικητικοϑ τακτικϐ. 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΙΡΩΝΗ (Αντιπρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Σο λϐγο ϋχει ο κ. Μπϐκαρησ. 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΟΡΚΑΡΗ (Πρϐεδροσ τησ Πανελλόνιασ Ένωςησ Δαςολϐγων Δημοςύων 
Τπαλλόλων): Λεύπει ο κ. Δριβελϋγκασ ϐπου θα του ϋλεγα ϐτι η δικό μασ ϋνωςη δεν ϋχει κανϋνα 
ςυνεταιριςμϐ, ϐπωσ επύςησ, δεν διακρύνει τουσ ςυνεταιριςμοϑσ. Σην ύδια γνώμη ϋχουμε ϐταν ο 
ςυνεταιριςμϐσ εύναι δημοςύων υπαλλόλων και την ύδια γνώμη ϋχουμε ϐταν ο ςυνεταιριςμϐσ 
εύναι οποιουδόποτε πολύτη. Όταν μιλϊμε για δϊςη ό δαςικϋσ εκτϊςεισ, αυτϊ προςτατεϑονται 
απϐ το ϑνταγμα. Επειδό, ϋκανε μια αναφορϊ ςτο δελτύο τϑπου που βγϊλαμε και ςτην 
ειςόγηςό μου ςόμερα, ςτο δελτύο τϑπου και ςτην ειςόγηςη λϋμε τα ύδια πρϊγματα. Σο δελτύο 
τϑπου εύναι μια ςελύδα και εύναι εϑκολο να το διαβϊςει κανεύσ και η ειςόγηςη θϋλει λύγο 
περιςςϐτερο χρϐνο. Και ςτα δϑο μιλϊμε για την κατϊργηςη τησ εκτϐσ ςχεδύου δϐμηςησ και 
μιλϊμε για την ςυμφωνύα μασ ϐτι δηλαδό, εύναι ϋνα πρώτο βόμα η ςυγκεκριμϋνη ρϑθμιςη που 
κϊνει το Τπουργεύο. Όςον αφορϊ την κυρύα Αυγερινοποϑλου, οι αναδαςώςεισ πρϋπει να εύναι 
αντικεύμενο μελϋτησ. Όταν εφαρμϐζεται μια δαςικό μελϋτη, εύναι ςωςτό και προβλϋπει τα εύδη, 
το χρϐνο, το φυτευτικϐ ςϑνδεςμο και τισ λεπτομϋρειεσ, για να εύναι επιτυχημϋνο το ϋργο. Άρα, 
λοιπϐν, πρϋπει να γύνεται απϐ ειδικοϑσ. Βεβαύωσ, οι μελϋτεσ αναδαςωτικών εργαςιών δεν εύναι 
ύδιεσ ςε ϐλεσ τισ περιπτώςεισ. την κυρύα Μανωλϊκου, η οπούα λεύπει, θα όθελα να πω ϐτι οι 
ρυθμύςεισ των πρώτων του νομοςχεδύου μασ βρύςκει ςϑμφωνουσ, διϐτι το καθεςτώσ 
προςταςύασ, εύτε εύναι εθνικϐ πϊρκο εύτε εύναι εθνικού δρυμού, θα πρϋπει να εύναι ιδιαύτερα 
αυςτηρϐ και ϋχω τη γνώμη ϐτι αυτϐ τον ϐρο τον εκπληρώνουν οι διατϊξεισ του νομοςχεδύου.  

Επαναλαμβϊνω ϐτι εύμαςτε υπϋρ τησ κατϊργηςησ τησ εκτϐσ ςχεδύου δϐμηςησ και ϐςον 
αφορϊ τη ρϑθμιςη του νομοςχεδύου, θεωροϑμε ϐτι εύναι ϋνα πρώτο θετικϐ βόμα. τον κ. 
Καραςμϊνη θα όθελα να πω ϐτι δϑο εύναι τα προβλόματα τησ ορεινόσ υπαύθρου, τα οπούα 
ςυνιςτοϑν το λεγϐμενο βαςικϐ πρϐβλημα. Σο ϋνα εύναι οι δαςωμϋνοι αγρού και το ϊλλο εύναι οι 
παρϊνομεσ εκχερςώςεισ για την ϊςκηςη αγροτικών δραςτηριοτότων, αλλϊ και το ϋνα και το 
ϊλλο θϋτουν τισ δαςικϋσ υπηρεςύεσ απϋναντι ςτουσ πολύτεσ. Σο πρϐβλημα των δαςωμϋνων 
αγρών, κ. Τπουργϋ, θα πρϋπει η πολιτεύα κϊποια ςτιγμό να το λϑςει και το πρϐβλημα των 
παρϊνομων εκχερςώςεων εύναι ϋνα θϋμα που θα αντιμετωπιςτεύ με τουσ δαςικοϑ χϊρτεσ που 
κϊποια ςτιγμό θα πρϋπει να γύνουν (οι δαςικού χϊρτεσ) και να δοϑμε τι επεμβϊςεισ ϋχουν γύνει 
ςτη δημϐςια περιουςύα ςτα δαςικϊ οικοςυςτόματα και να βρει η πολιτεύα τρϐπο ςτη ςυνϋχεια 
να τα θεραπεϑςει. 

 τον κ. ΖωϏδη θα όθελα να πω ϐτι εύναι τρομερό η απϐςτελϋχωςη των δαςικών 
υπηρεςιών. Πρϐςφατα, κ. Τπουργϋ, εύδαν το φωσ τησ δημοςιϐτητασ οι οργανιςμού των 
αποκεντρωμϋνων διοικόςεων. Εκεύ, ςε ϐ,τι αφορϊ τισ δαςικϋσ υπηρεςύεσ, ςυγχωρϋςτε μου την 
ϋκφραςη για το επύπεδο τησ ςυζότηςησ, όταν ϋνασ τραγϋλαφοσ, διϐτι ςε πολϑ κρύςιμα 
δαςαρχεύα προβλϋπεται μια οργανικό θϋςη δαςολϐγου. Έτςι, λοιπϐν, δεν μπορεύ να αςκηθεύ 
οϑτε η δαςικό πολιτικό οϑτε η δαςικό προςταςύα. Εκεύνο που θα περιμϋναμε εμεύσ απϐ το 
Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ εύναι η παρϋμβαςό του ςτο Τπουργεύο Εςωτερικών, προκειμϋνου να 
διορθωθοϑν τα Προεδρικϊ Διατϊγματα ςτην ςωςτό κατεϑθυνςη, κ. Τπουργϋ.  

 Κϑριε Σςοϑκαλη, εμεύσ δεν αποκλεύουμε την ςυμμετοχό κοινωνικών ομϊδων, αλλϊ να 
γύνονται με διαφανεύσ ϐρουσ και προϒποθϋςεισ και να υπϊρχει ϋλεγχοσ απϐ δημϐςιεσ αρχϋσ. 
την ειςόγηςό μου πρϐτεινα και προτεύνω την ενοπούηςη ϐλων των φορϋων που αςχολοϑνται 



με το φυςικϐ περιβϊλλον, με τα φυςικϊ χερςαύα οικοςυςτόματα εύτε εύναι οι φορεύσ 
διαχεύριςησ εύτε εύναι δαςικϋσ υπηρεςύεσ. Σο προςωπικϐ αυτϐ μπορεύ να ενςωματωθεύ ςτισ 
δαςικϋσ υπηρεςύεσ και δεν εύναι ςυντεχνιακϐ αυτϐ που ςασ λϋω, διϐτι μποροϑμε να 
δημιουργόςουμε οραματικϊ μια Τπηρεςύα που να εύναι ςϑγχρονη και αποτελεςματικό, 
διεπιςτημονικϊ ςτελεχωμϋνη και χωρύσ κανϋνα ςυντεχνιαςμϐ. Αυτϐ ϋχω την εντϑπωςη ϐτι 
πρϋπει να το ςτηρύξουν ϐλεσ οι πτϋρυγεσ του κοινοβουλύου. τον κ. Βλϊχο θα όθελα να πω ϐτι 
δεν ϋχει γύνει το ϋργο που θα ϋπρεπε ςτισ δαςικϋσ υπηρεςύεσ, ϐμωσ, θα όταν πιο δύκαιο να 
αποδοθοϑν οι ευθϑνεσ εκεύ που πραγματικϊ ανόκουν. Δεν φταύνε οι δαςικού υπϊλληλοι ό οι 
δαςολϐγοι για το ϐτι τϋθηκαν οι δαςικϋσ υπηρεςύεσ ςτο περιθώριο, δεν φταύμε εμεύσ για την 
διϊλυςό τουσ και ςυνεπώσ, για την ελλειμματικό τουσ λειτουργύα. Δεν φταύμε εμεύσ ϐτι μϋχρι 
ςόμερα δεν ϋχουν γύνει δαςικού χϊρτεσ. Καταβϊλλει το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ μια αγωνιώδη 
προςπϊθεια να αναρτόςει ϋνα δαςικϐ χϊρτη. Πρϋπει κϊποια ςτιγμό να απεμπλακοϑν οι δαςικϋσ 
υπηρεςύεσ απϐ το βραχνϊ των πρϊξεων  χαρακτηριςμοϑ που ιςχϑει τριϊντα χρϐνια τώρα. Εμεύσ, 
οι δαςολϐγοι, θϋλουμε ςυμμϊχουσ τουσ Βουλευτϋσ του ελληνικοϑ κοινοβουλύου ςτην 
προςπϊθεια αυτό να αναδιοργανώςουμε τη δαςικό υπηρεςύα, να την κϊνουμε ςϑγχρονη και 
αποτελεςματικό και χωρύσ καμύα ςυντεχνιακό διϊθεςη. Ο κ. Καρτϊλησ ϋθεςε δϑο ερωτόματα 
ςτα οπούα μπορώ να απαντόςω. Σο ϋνα εύναι η τακτοπούηςη των ημιυπαύθριων ςε περιοχϋσ 
NATURA, για την οπούα η ϊποψό μου εύναι ϐτι και αυτό θα πρϋπει να ακολουθόςει την 
τακτοπούηςη που ακολουθόθηκε για τισ υπϐλοιπεσ περιοχϋσ. Μιλϊμε για κτύςματα που 
υπϊρχουν και δεν αλλϊζουν οϑτε οι ϐροι δϐμηςησ οϑτε η μορφό των κτιςμϊτων, αλλϊ 
τακτοποιεύται ϋνα θϋμα που, μϊλλον, ϋχει οικονομικϐ χαρακτόρα και αυτϐ αφορϊ το κρϊτοσ 
που νομύζω ϐτι ϋχει ανϊγκη εςϐδων.  

ε ϐτι αφορϊ την εγκϑκλιο για τα κριτόρια του οριςμοϑ του δϊςουσ που εκδϐθηκε απϐ 
το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ, κϑριε Τπουργϋ, εγώ θεωρώ ϐτι εύναι ατελόσ, διϐτι δεν πιϊνει ϐλα 
τα θϋματα και ουςιαςτικϊ κλεύνει μϐνο δϑο χαρακτηριςτικϊ, την ελϊχιςτη επιφϊνεια που 
απαιτεύται και το ποςοςτϐ δαςοκϊλυψησ που ουςιαςτικϊ εξυπηρετεύ το ϋργο των δαςικών 
χαρτών. Άποψό μου εύναι ϐτι το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ ςτα πλαύςια τησ αναθεώρηςησ τησ 
δαςικόσ νομοθεςύασ, πρϋπει να λϑςει το θϋμα του οριςμοϑ διεξοδικϊ και τεχνικϊ με μεγαλϑτερη 
πληρϐτητα. 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΙΡΩΝΗ (Αντιπρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ):  

Σο λϐγο ϋχει η κυρύα Μαλοϑπα.    

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΙΡΩΝΗ (Αντιπρϐεδροσ): Σον λϐγο ϋχει η κυρύα Ελϋνη Μαλοϑπα, 
εκπρϐςωποσ τησ Σρϊπεζασ Γενετικοϑ Τλικοϑ του Εθνικοϑ Ιδρϑματοσ Αγροτικόσ 
Έρευνασ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) 

ΕΛΕΝΗ ΜΑΛΟΤΠΑ:  

ε ςχϋςη με την ερώτηςη τησ κυρύασ Λιώτη, αν και εύναι πολϑ μεγϊλο το θϋμα, 
θα δώςω μερικϋσ ορθϋσ πρακτικϋσ τισ οπούεσ ακολουθοϑμε ςτο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Μύα απϐ 
αυτϋσ εύναι ϐτι ςτο Βαλκανικϐ Βοτανικϐ Κόπο Κρουςύων διατηροϑμε παλιϐ γενετικϐ 
υλικϐ οπωροφϐρων ειδών, το οπούο εύναι και ςε ϋκθεςη για να το βλϋπουν οι 
επιςκϋπτεσ αλλϊ και ταυτϐχρονα εύναι υλικϐ το οπούο ςαν εμβϐλια μπορεύ να δοθεύ ςε 
ϐςουσ θϋλουν να το χρηςιμοποιόςουν. Αντύςτοιχα, διατηροϑμε παραδοςιακϐ υλικϐ, το 
οπούο προϋρχεται απϐ διϊφορεσ περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ ςτισ οπούεσ καλλιεργοϑςαν π.χ. 
τα ξυλϊγγουρα, τα μικρϊ ντοματϊκια, ϐπωσ εύναι η αντορύνη που ανϋφερε η κυρύα 
Λιώτη, το οπούο εύναι ϋνα μακροχρϐνιο πρϐγραμμα τησ Σρϊπεζασ του Σμόματοσ 
Λαχανοκομύασ ςτο Κϋντρο Γεωργικόσ Έρευνασ Βϐρειασ Ελλϊδασ ςτη Θϋρμη. Σι ςημαύνει 
αυτϐ; Ότι διατηροϑμε το υλικϐ των παλιών παραδοςιακών ποικιλιών υπϐ μορφό 
ςπερμϊτων, αυτϐ καλλιεργεύται και ταυτϐχρονα αξιολογεύται για να μπορεύ να 
χρηςιμοποιηθεύ ςε περύπτωςη καλλιϋργειασ, η οπούα ςε ϊλλεσ περιπτώςεισ υφύςταται, 
ςε ϊλλεσ περιπτώςεισ μπορεύ να γύνει. Σαυτϐχρονα, ςυμμετϋχουμε ςτο ευρωπαώκϐ 



δύκτυο για την προςταςύα των φυτογενετικών πϐρων, το οπούο εύναι μύα ευρωπαώκό 
πλατφϐρμα επικοινωνύασ, ςτην οπούα ςυμμετϋχουν ερευνητϋσ με ςτϐχο την προςταςύα 
αυτών των παραδοςιακών ποικιλιών. Ένα ερώτημα που ετϋθη ςτην τελευταύα 
ςυνϊντηςη που εύχαμε ςαν ομϊδα εργαςύασ ςτην Πορτογαλύα όταν ϐλεσ αυτϋσ οι 
τοπικϋσ παραδοςιακϋσ ποικιλύεσ ςε εθνικϐ επύπεδο να γραφοϑν ςε ϋναν εθνικϐ 
κατϊλογο χωρύσ να περϊςουν απϐ μακρϐχρονη διαδικαςύα αξιολϐγηςησ. Αυτϐ, λοιπϐν, 
ςημαύνει ϐτι υπϊρχουν, θεςμοθετοϑνται, διατηροϑνται κι επομϋνωσ, αντύςτοιχα, 
μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν. ε ςχϋςη τώρα με την ερώτηςη τησ κυρύασ Μανωλϊκου, 
η οπούα ϋχει δύκιο. Η Σρϊπεζα Γενετικοϑ Τλικοϑ υπϊρχει ςτη Θϋρμη τησ Θεςςαλονύκησ 
και γύνεται τα τελευταύα χρϐνια μια μακρϐχρονη ζϑμωςη ςε ςχϋςη με το πώσ θα γύνει 
μια Εθνικό Σρϊπεζα Υυτογενετικών Πϐρων. Ποϑ θα ανόκει; Πωσ θα λειτουργεύ; Απϐ 
ποϑ, ύςωσ, θα χρηματοδοτεύται; Ποιοι θα ςυμμετϋχουν; το διϊςτημα αυτϐ δεν υπϊρχει 
πρϊγματι αρκετϐ ερευνητικϐ προςωπικϐ και γύνονται υποδομϋσ, δεν λειτουργοϑν. 
Μπορώ να πω ϐτι υπϊρχει ϋνα μικρϐ πρϐβλημα ςτη ςυνεργαςύα μεταξϑ του 
Τπουργεύου, των αρμϐδιων αρχών και του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., το οπούο καλϐ εύναι να λυθεύ 
γρόγορα για να μπορϋςει να λειτουργόςει μύα Εθνικό Σρϊπεζα Υυτογενετικών Πϐρων 
που καλϑτερα θα το ονϐμαζα Εθνικϐ Κϋντρο Υυτογενετικών Πϐρων, ςτο οπούο θα 
μποροϑςαν να υπαχθοϑν οι Βοτανικού Κόποι και οι Σρϊπεζεσ Γενετικοϑ Τλικοϑ, ϋτςι 
ώςτε οι φυτογενετικού πϐροι πλϋον να διατηροϑνται ςε μορφό ςπερμϊτων, ζωντανών 
ειδών και να μποροϑν να αξιοποιηθοϑν καλϑτερα. ε ςχϋςη με την ερώτηςη του κυρύου 
Καντερϋ για τισ προτϊςεισ τησ εμπορικόσ αξιοπούηςησ. Κι εδώ θα δώςω μύα ορθό 
πρακτικό, την οπούα ϋχουμε κϊνει. Να μιλόςω για μύα μεγϊλη κατηγορύα, η οπούα εύναι 
τα αρωματικϊ και φαρμακευτικϊ φυτϊ, τα αυτοφυό. Αυτϊ μϋςα απϐ διαδικαςύεσ 
κοινών ερευνητικών ϋργων, τα οπούα ςυγχρηματοδοτόθηκαν απϐ την ιδιωτικό 
πρωτοβουλύα και την Γενικό Γραμματεύα Έρευνασ και Σεχνολογύασ, δώςανε ςαν 
αποτϋλεςμα πρωτϐκολλα αναπαραγωγόσ και καλλιϋργειασ πολλών αρωματικών ειδών. 
Μϋχρι τώρα ϋχουμε τϋτοια παραδεύγματα ςτην Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ, 
ϐπου ϋχουμε τα πρωτϐκολλα αναπαραγωγόσ και καλλιϋργειασ, τουλϊχιςτον δϋκα 
τϋτοιων. Να ςασ πω το φαςκϐμηλο, το τςϊι του βουνοϑ, το μελιςςϐχορτο. Και αυτϐ θα 
μποροϑςε, ϐμωσ, να επεκταθεύ ςε ϐλη την Ελλϊδα και να γύνει εμπορύα αυτών των 
ειδών. Βϋβαια, αυτϐ ςημαύνει αντύςτοιχα, και για αυτϐ το κϊνουμε, προςταςύα των 
ειδών τα οπούα λυμαύνονται ϐλοι ϐςοι τα ςυλλϋγουν απρϐςκοπτα απϐ τη φϑςη. 
Αντύςτοιχα, βϋβαια, υπϊρχει το δύκαιο εμπϐριο, το οπούο δεν ξϋρω αν υλοποιεύται ςτην 
Ελλϊδα, ϋχω την εντϑπωςη ϐτι δεν υλοποιεύται, τουλϊχιςτον δεν ϋχει υποπϋςει ςτη 
δικό μου αντύληψη, που ςημαύνει ϐτι θα μποροϑν αυτού, οι οπούοι κατϋχουν αυτοφυώσ 
αυτϊ τα εύδη να ϋχουν περιςςϐτερα δικαιώματα ςτην καλλιϋργειϊ του κι επύςησ απϐ τα 
προώϐντα, τα οπούα προκϑπτουν απϐ αυτϊ τα εύδη ϋνα ποςοςτϐ να γυρύζει πύςω εύτε 
ςτην χώρα, η οπούα το κατϋχει, εϊν πρϐκειται για εκμετϊλλευςη ςτο εξωτερικϐ, εύτε 
ςτην περιοχό, εύτε ςτο χωριϐ αντύςτοιχα. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι θα μπορϋςουμε να 
δώςουμε bonus ςε εκεύνεσ τισ ορεινϋσ μειονεκτικϋσ περιοχϋσ, τισ λεγϐμενεσ, ϐπου 
μποροϑν να καλλιεργηθοϑν αυτϊ τα εύδη ό να επιςτρϋψουν ποςοςτϊ που θα τουσ 
δώςουν τη δυνατϐτητα να λειτουργόςουν. Αυτό εύναι η ωφϋλεια που προκϑπτει. Αυτϐ 
που πρϋπει να προςϋξουμε εύναι ϐτι υπϊρχουν τα SITES, δηλαδό αυτϋσ εύναι κατηγορύεσ 
ειδών τα οπούα αυςτηρϊ δεν μποροϑμε να εμπορευθοϑμε. Απϐ τα ελληνικϊ εύδη εύναι οι 
ορχιδϋεσ, οι ςτρεμπϋργκεσ, τα γκαλϊνθουσ. Βϋβαια, με ϋκπληξη εύδα ϐτι δεν υπϊρχουν 
πολϑ ςημαντικϋσ κατηγορύεσ ειδών, τα οπούα κινδυνεϑουν και θα όθελα εδώ να δεύτε 
την δυνατϐτητα ςε ςυνεργαςύα με μασ, πωσ μποροϑμε να εμπλουτύςουμε αυτϊ τα 
παραρτόματα των SITES που λειτουργοϑν ςτην Ευρώπη και με δικϊ μασ εύδη, ενώ 
αντύςτοιχα ϋχουν τα παραρτόματα ϐλα αυτϊ τα εύδη τα οπούα βλϋπετε ςτα φυτώριϊ 



ςασ ϐταν βγαύνετε και δεν βλϋπετε ςημαντικϊ ελληνικϊ εύδη. Μποροϑν να 
εμπλουτιςτοϑν τα παραρτόματα και με τϋτοια εύδη και μϋςα απϐ ειδικϋσ κατηγορύεσ και 
ςυνθόκεσ να μποροϑμε πλϋον να εμπορευθοϑμε ϐλα μασ τα εύδη γιατύ εμεύσ εύμαςτε τησ 
λογικόσ «use it or loose it». Αν χρηςιμοποιόςεισ κϊτι θα το χϊςεισ, θα το προςτατεϑςεισ 
ταυτϐχρονα ϐμωσ μϋςα απϐ την αειφορικό αξιοπούηςό του. Ευχαριςτώ! 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΙΡΩΝΗ (Αντιπρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Ευχαριςτοϑμε την κυρύα 
Μαλοϑπα. Αν θϋλει ο Τπουργϐσ να πϊρει τον λϐγο και να εκθϋςει τισ απϐψεισ του για ϐςα 
ακοϑςτηκαν και απϐ τουσ φορεύσ και απϐ τουσ ερωτώντεσ βουλευτϋσ…  

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΕΣΟ (Εκπρϐςωποσ του «Εθνικοϑ Ιδρϑματοσ Αγροτικόσ Έρευνασ» 
(ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)): υγγνώμη για τη διακοπό. Επειδό δεν ϋτυχε να τοποθετηθώ ςτην αρχό, εύμαι κι 
εγώ ςτϋλεχοσ του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., βϋβαια εκπροςωπώ τα δϑο δαςικϊ Ινςτιτοϑτα.  

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΙΡΩΝΗ (Αντιπρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Σο ϐνομϊ ςασ, παρακαλώ;  

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΕΣΟ (Εκπρϐςωποσ του «Εθνικοϑ Ιδρϑματοσ Αγροτικόσ 
Έρευνασ» (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)): Καρϋτςοσ Γιώργοσ λϋγομαι, δαςολϐγοσ, ερευνητόσ του 
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Δϑο παρατηρόςεισ μϐνο θα όθελα να κϊνω.  

Σο ϋνα αφορϊ το ϊρθρο 17 του νομοςχεδύου, που αναφϋρεται ςτην απογραφό 
τησ βιοποικιλϐτητασ. Ξϋρουμε ϐτι παλιϐτερα λειτουργοϑςε ςτη Δαςικό Τπηρεςύα η 
«Εθνικό Απογραφό Δαςών». Δυςτυχώσ, καταργόθηκε το 1998, αν δεν κϊνω λϊθοσ. 
Όλεσ οι ευρωπαώκϋσ χώρεσ ϋχουν εντϊξει τισ απογραφϋσ τησ βιοποικιλϐτητασ ςτισ 
εθνικϋσ απογραφϋσ δαςών. Δυςτυχώσ, ςε εμϊσ αυτϐ δεν ϋχει γύνει.  

Κϊνω μια πρϐταςη, λοιπϐν, να επαναςυςταθεύ η «Εθνικό Απογραφό Δαςών», 
ώςτε  να ϋχουμε και ςτατιςτικϊ δεδομϋνα για το τι δϊςη ϋχουμε και πώσ εξελύςςονται 
αυτϊ. Δυςτυχώσ ϋχει ςταματόςει η τελευταύα απογραφό τη δεκαετύα του ’80 και τώρα 
δεν ϋχουμε δεδομϋνα τουλϊχιςτον για τα δϊςη. Και να ενταχθοϑν ϐλεσ αυτϋσ οι 
προςπϊθειεσ απογραφόσ μϋςα ςτην «Εθνικό Απογραφό Δαςών».  

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΙΡΩΝΗ (Αντιπρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Νομύζω ϐτι με τουσ 
νϋουσ δαςικοϑσ χϊρτεσ αυτϐ θα αντιμετωπιςθεύ… 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΕΣΟ (Εκπρϐςωποσ του «Εθνικοϑ Ιδρϑματοσ Αγροτικόσ 
Έρευνασ» (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)): Δεν ϋχει ςχϋςη με τουσ δαςικοϑσ χϊρτεσ. Η «Εθνικό Απογραφό 
Δαςών» ϋχει ςχϋςη με ςτατιςτικϊ δεδομϋνα που λαμβϊνονται απϐ ςταθερϊ 
φωτοςημεύα, ςε ϐλο το επύπεδο τησ χώρασ, και εκτιμϊ το πϐςα δϊςη ϋχουμε και το πώσ 
εξελύςςονται αυτϊ ςτο βϊθοσ του χρϐνου. Δεν ϋχει ςχϋςη με τουσ δαςικοϑσ χϊρτεσ. Οι 
δαςικού χϊρτεσ ϋχουν ςχϋςη καθαρϊ με τα ϐρια των δαςών.  

Και μια ϊλλη παρατόρηςη: επειδό ϋχουμε πολλϋσ φορϋσ αςχοληθεύ με ςχϋδια 
διαχεύριςησ εθνικών δρυμών ό προςτατευϐμενων περιοχών κ.λπ., για την εκτϐσ ςχεδύου 
δϐμηςη - επειδό πολλϋσ φορϋσ το ϋχουμε κϊνει και νομύζω ϐτι εύναι μια μϋθοδοσ αρκετϊ 
τεκμηριωμϋνη, η οπούα θα μποροϑςε να εφαρμοςτεύ γενικϐτερα - εύχαμε προτεύνει, ςτισ 
ςημαντικϐτερεσ περιοχϋσ για τη διατόρηςη τησ βιοποικιλϐτητασ, ϐπωσ προβλϋπονται 
απϐ τα ςχϋδια διατόρηςησ, ϐπου υπϊρχουν διεκδικόςεισ τϐςο ιδιοκτηςιών, ϐςο και 
δυνατϐτητεσ δϐμηςησ ό επϋκταςησ διαφϐρων οικιςτικών δραςτηριοτότων, εύχαμε 
προτεύνει την ενύςχυςη των όδη καταρρεϐντων οικιςμών ςτισ γειτνιϊζουςεσ περιοχϋσ 
των προςτατευομϋνων περιοχών. Εύναι ϋνα μϋτρο που θα μποροϑςε να επεκταθεύ, 
δηλαδό το πολεοδομικϐ ςχϋδιο των οικιςμών αυτών, και να δοθοϑν, εν εύδει 
αναδαςμοϑ, εκτϊςεισ ύςησ αξύασ, που διεκδικοϑνται μϋςα ςτισ περιοχϋσ εύτε «Νatura», 
εύτε τισ προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ.  



ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΙΡΩΝΗ (Αντιπρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Ευχαριςτοϑμε, κϑριε Καρϋτςο. 
Σον λϐγο ϋχει ο κϑριοσ Τπουργϐσ.  

ΝΙΚΟΛΑΟ ΗΥΟΤΝΑΚΗ (Αναπληρωτόσ Τπουργϐσ Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ και 
Κλιματικόσ Αλλαγόσ): Κυρύεσ και κϑριοι ςυνϊδελφοι, νομύζω ϐτι ϋγινε μια κατϊθεςη απϐψεων 
απϐ φορεύσ, που ο καθϋνασ ςτον τομϋα του ϋχει διαμορφωμϋνη ϊποψη. Εκεύνο που ϋχει πολϑ 
μεγϊλη ςημαςύα εύναι ϐτι η ςυζότηςη πϊντα ςε αυτϋσ περιπτώςεισ, ϐταν ςυζητϊμε θϋματα που 
αφοροϑν την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, πολλϋσ φορϋσ δεν μπαύνουμε ςτην ουςύα του ϐλου 
θϋματοσ, η ευαιςθηςύα εύναι ϋνασ κοινϐσ ςτϐχοσ, πιςτεϑω για ϐλουσ τουσ Έλληνεσ, αλλϊ ο 
καθϋνασ ϋχει και την οπτικό γωνύα κϊτω απϐ την οπούα το βλϋπει.  

Πολλϋσ φορϋσ μπορεύ να πει ϐτι προςωποποιεύται, με την ϋννοια ϐτι η θϋςη την οπούα 
παύρνει ϋχει να κϊνει και με τη δικό του οικονομικό δυνατϐτητα και πώσ βλϋπει αυτϐσ το 
μϋλλον το δικϐ του ό τησ οικογϋνειϊσ του και ϊρα, ανϊλογα τοποθετεύται. Αυτϐ εύναι μια 
αλόθεια. Όμωσ, πρϋπει να ποϑμε ϐτι η ευαιςθηςύα των πολιτών θα όταν ακϐμη μεγαλϑτερη αν 
οι πολύτεσ γνώριζαν το τι ςημαύνει για τον καθϋνα απϐ αυτοϑσ και κυρύωσ για τη χώρα μασ, για 
τουσ Έλληνεσ πολύτεσ, η ϋννοια «προςτατεϑω το περιβϊλλον». «Προςτατεϑω το περιβϊλλον» 
δεν ςημαύνει ϐτι εύμαι υπϋρ, εύμαι ευαύςθητοσ, αλλϊ αυτϐ αφορϊ τον διπλανϐ και ϐχι το δικϐ 
μου το χώρο.  

Εγώ φϋρνω ϋνα παρϊδειγμα, ςτο οπούο η ευθϑνη εύναι καθαρϊ τησ πολιτεύασ, εύναι του 
κρϊτουσ και η πολιτεύα ςόμερα ϋχει να επιλϋξει μεταξϑ δϑο πραγμϊτων. Ασ ποϑμε τα νηςιϊ, ό θα 
γύνουν κϊποια ςτιγμό ϐλα ϐπωσ ςτη Μϑκονο, αλλϊ ϐχι ςε αυτϐ το επύπεδο καταςκευόσ, γιατύ 
δεν υπϊρχουν παντοϑ εκατομμυριοϑχοι, δηλαδό θα χτιςτεύ το ςϑμπαν, ό θα πρϋπει να δοϑμε τι 
θα κϊνουμε. Τπϊρχουν κϊποιεσ φωνϋσ πολιτών και ϐχι μϐνο, ακϐμα και ϊλλων ςυμφερϐντων, 
που λϋνε, μα ξϋρεισ, αν καταργόςεισ την εκτϐσ οικιςμοϑ δϐμηςη, ουςιαςτικϊ δημιουργεύσ 
υπεραξύα ςε αυτϐν που ϋχει καταςκευϊςει. Αν δεύτε τουσ χϊρτεσ τησ Μυκϐνου το 1945, το νηςύ 
εύναι γεωργικό γη, αμπϋλια, χωρϊφια, ϋχει τον πυρόνα προςδιοριςμϋνο τησ χώρασ και ϋχει ςτην 
ϊνω μεριϊ αγροτικϋσ κατοικύεσ. Αν το δεύτε το 1965, εύκοςι χρϐνια μετϊ, βλϋπετε την αρχό. 
Όταν το δεύτε το 1985 και το δεύτε και το 2005 δεν υπϊρχει ελεϑθερη γη, δϑο λϐφοι ϋχουν 
μεύνει. Σο θϋμα ποιο εύναι; Επειδό ϋτςι θα ςυμβεύ, ο οικιςμϐσ τησ Μυκϐνου το 1945 όταν μια 
κουκύδα ςτο χϊρτη πϊνω ςτο νηςύ. Δηλαδό, επύ 5.000 χρϐνια που το κατοικοϑςαν ϊνθρωποι 
όταν ϋτςι και εμεύσ, μϋςα ςε ςαρϊντα χρϐνια, το κτύςαμε ϐλο. Μεγϊλωςαν οι ανϊγκεσ μασ; Όχι 
βϋβαια. Τπϊρχει μια πλεονεξύα.  

Για μϋνα, εύναι ςημαντικϐ ϐτι απϐ τουσ ϋξι φορεύσ που ακοϑςτηκαν, ϋχω καταγρϊψει 
περύπου τισ απϐψεισ του κϊθε φορϋα και οι πϋντε απϐ τουσ ϋξι τϊχθηκαν υπϋρ τησ κατϊργηςησ 
και δεν τϊχθηκαν με τισ προϒποθϋςεισ που λϋμε, ξϋρετε, να γύνουν αυτϊ και εκεύνα. Εδώ, 
φϊνηκε καθαρϊ και δεν ϋχει να κϊνει με το φορϋα διαχεύριςησ τον δικϐ ςασ, φϊνηκε καθαρϊ και 
απϐ αυτϊ που εύπε ο κ. Καλογιϊννησ και απϐ αυτϊ που και εμεύσ ξϋρουμε, ϐτι εδώ ϋφτιαξε το 
κρϊτοσ, ϋδωςε τη δυνατϐτητα να βγει ϋξω απϐ τη λογικό τη δημοςιοϒπαλληλικό, ϋφτιαξε τουσ 
φορεύσ διαχεύριςησ για τισ προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ και βλϋπουμε ϐτι αυτού οι φορεύσ που 
ϋπρεπε να μεριμνόςουν, να φτιϊξουν τισ μελϋτεσ, να οργανώςουν και να ωριμϊςουν τισ 
νομοθετικϋσ πρωτοβουλύεσ και ςτη ςυνϋχεια να ϋρθουν και να γύνουν πρϊξη, δεν τισ κϊνουνε, 
ζητϊνε να γύνουν απϐ το κρϊτοσ. Σο 1998 ςε αυτό την αύθουςα ϋγινε πολϑ μεγϊλη ςυζότηςη για 
τισ περιοχϋσ NATURA. 

ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ (Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): Να τισ καταργόςετε κϑριε 
Τπουργϋ. 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΗΥΟΤΝΑΚΗ (Αναπληρωτόσ Τπουργϐσ Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ και 
Κλιματικόσ Αλλαγόσ): Δεν εύπα αυτϐ, κϑριε Πρϐεδρε. Για τισ περιοχϋσ NATURA ϋγινε πολϑ 
μεγϊλη ςυζότηςη εδώ και ϐταν πειςτόκαμε ϐλοι γιατύ δεν μποροϑςαμε να κϊνουμε 
διαφορετικϊ, γιατύ μασ ϋλεγε η Ε.Ε. ϐτι αυτϋσ εύναι οι περιοχϋσ NATURA, ϋτςι προςδιορύζονται, 
αυτϐ θα κϊνετε και κϊναμε εμεύσ αυτϐ, ϊλλεσ χώρεσ βϊλανε παραπϊνω και ϊλλεσ βϊλανε 
λιγϐτερο. Αυτό εύναι η χώρα μασ, ϋχει την ομορφιϊ τησ και εκ των πραγμϊτων και ϐπωσ όταν 
διατυπωμϋνη ουςιαςτικϊ η εντολό τησ Οδηγύασ ϋγινε αυτϐ.  



Πϋραςαν 13 χρϐνια. Δεν εύδα καμύα τοπικό αυτοδιούκηςη απϐ κανϋνα μϋροσ των 
περιοχών αυτών. Μη μου πεύτε ϐτι δεν εύχαν χρόματα. Σο κϊθε πρϐγραμμα του κϊθε δόμου 
εύναι αρκετϊ εκατομμϑρια. Ότι δεν εύχε ασ ποϑμε να δώςει 50.000, 30.000, να κϊνει μια 
πρϐταςη μϋςα ςε ϐλα αυτϊ τα χρϐνια, να το φτιϊξει ϋτοιμο το Προεδρικϐ Διϊταγμα, να το βϊλει 
και ςτη διαβοϑλευςη ςτην κοινωνύα του και μετϊ να το φϋρει και να πει πϊρτε το κϑριε 
Τπουργϋ, ϐποιοσ όταν αυτϐσ, τησ Κυβϋρνηςησ τησ δικόσ μασ, τησ προηγοϑμενησ τησ προ 
προηγοϑμενησ, δεν το κϊνουν, γιατύ πολλού, δυςτυχώσ, ςου λϋνε ϊςτο, εντϊξει, εύμαςτε 
καλυμμϋνοι, γιατύ εγώ να μαλώςω με τον διπλανϐ μου, με τον παραδύπλα, με τα δημοτικϊ 
ςυμβοϑλια. Αυτϐ εύναι ϊςχημο πρϊγμα. Δεν ςυμβαύνει πουθενϊ. 

Θα ςασ πω μια αλόθεια. Ξϋρετε πϐςοι ϋρχονται και ζητϊνε, πϊρτε τα εςεύσ ςτο 
Τπουργεύο και φτιϊξτε τα και να φϑγουν απϐ εδώ γιατύ δεν βρύςκουμε ϊκρη; Αυτϐ εύναι 
δημοκρατύα; Δημοκρατύα εύναι και η υπευθυνϐτητα. Δεν εύναι ϐταν βροϑμε τα δϑςκολα, παρ' το 
κεντρικό εξουςύα, την βαρϊμε αυτό και ϐπου εύναι τα εϑκολα εύναι δικϊ μασ. 13 χρϐνια μετϊ, η 
ευθϑνη να ολοκληρώςουν τισ μελϋτεσ, να ϋρθουν να προτεύνουν τα ΠΔ τισ ΚΤΑ κ.λπ., δεν ϋχει 
γύνει τύποτα.  

Σι κϊνει ςόμερα το κρϊτοσ με αυτϐ εδώ το νομοςχϋδιο; Αυτϐ που κϊνει πϊντα. Πιο 
δηλαδό; Επειδό δεν μπορεύ να γύνει αυτϐ και να τισ εύχεσ ϋτοιμεσ ςε ϐλεσ τισ περιοχϋσ και αλλοϑ 
να ϋχει πϋντε ςτρϋμματα, ϐτι θα ϋδειχνε η μελϋτη τϋλοσ πϊντων ανϊλογα με την ιδιομορφύα, 
ανϊλογα με ϐλεσ αυτϋσ τισ ιδιαιτερϐτητεσ που ϋχει η δικό μασ χώρα, αλλοϑ θα όταν 10, αλλοϑ 
30, αλλοϑ 40, αλλοϑ τύποτα και αντύ λοιπϐν να βρύςκεςαι εκεύ που ϋπρεπε να βρεθεύσ, επειδό 
δεν μπορεύσ να βρεθεύσ και επειδό μετϊ απϐ λύγο θα ϋρθει η Ε.Ε. και θα ςου κϊνει το ύδιο που 
ϋκανε με τα ςκουπύδια και τα απορρύμματα και εςϑ να πρϋπει να απολογηθεύσ, λεσ κϊνω ϋνα 
ενδιϊμεςο μϋςο, δεν κϊνεισ τύποτε ϊλλο. Μπορεύ, ϐμωσ, αυτϐ το ενδιϊμεςο μϋςο, αϑριο να ϋρθει 
και να αλλϊξει. Πώσ θα αλλϊξει; Επειδό κατ ιςχϑουν τα ειδικϊ διατϊγματα, γιατύ παραπϋμπει. 
Θα το δοϑμε. Σϐτε μπορεύ να ςυμβεύ. Και βρύςκεισ αυτόν την ενδιϊμεςη λϑςη. Δηλαδό, να εύςαι 
καλυμμϋνοσ προσ τα ϋξω. Αυτϐ κϊνουμε, αυτό εύναι η πραγματικϐτητα. Η παραπληροφϐρηςη 
που εύπεσ πρϐεδρε ϐτι υπϊρχει, υπϊρχει και πϊντοτε υπόρχε. Άμα ανατρϋξεισ ςτα πρακτικϊ του 
1998, θα δεισ τι γινϐταν και τϐτε. Δεν υπόρχαν υποτύθεται λεπτομερεύσ προδιαγραφϋσ. 

Εγώ, θϋλω να πιςτεϑω ϐτι οι προςπϊθειεσ δυςτυχώσ εύναι επώδυνεσ, ανεξϊρτητα ποια 
κυβϋρνηςη εύναι ςτην εξουςύα, γιατύ αυτϐ το ςϑςτημα διούκηςησ τησ Ελλϊδασ ϋχει μια πυραμύδα 
και εγώ πολλϋσ φορϋσ και ςασ το λϋω ειλικρινϊ, ςόμερα εύναι μια Κυβϋρνηςη του ΠΑ.Ο.Κ. και 
ϋχω την αύςθηςη ϐτι εύμαςτε 200-300 μπροςτϊ και δεν ξϋρω πϐςοι απϐ πύςω και ϐλοι οι ϊλλοι 
οι οπούοι παρακολουθοϑν λϋνε τι κϊνουν αυτού. Αυτό εύναι η αύςθηςη και αυτϐ ςυμβαύνει 
πϊντοτε ιςτορικϊ. Αυτϐ πρϋπει κϊποτε να αλλϊξει, δηλαδό η ςυμμετοχό, η προςπϊθεια, η 
παραγωγό, δεν αφορϊ μϐνο αυτοϑσ που εκλϋξαμε κϊποια ςτιγμό και τα περιμϋνουμε ϐλα απϐ 
αυτοϑσ. Έχουμε βαθμύδεσ ςτη διούκηςη. Πρϋπει ϐχι μϐνο να πιϋζουν ϐλεσ, αλλϊ να λειτουργοϑν 
ϐλεσ. Αυτό εύναι η αλόθεια. 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΙΡΩΝΗ (Αντιπρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ): τη ςημερινό ςυζότηςη 
ολοκληρώθηκε η ακρϐαςη των εξωκοινοβουλευτικών φορϋων. Θα ςυνεχύςει η επιτροπό την 
Σρύτη ςτισ 14.30 η ώρα με τη ςυζότηςη και την επεξεργαςύα του νομοςχεδύου ςτα ϊρθρα. την 
αρχό τησ ςυνεδρύαςησ θα γύνει ψόφιςη επύ τησ αρχόσ. 

το ςημεύο αυτϐ γύνεται η γ΄ ανϊγνωςη του καταλϐγου των μελών τησ Επιτροπόσ. 
Παρϐντεσ όταν οι Βουλευτϋσ κ. κ. 

Σϋλοσ και περύ ώρα 20:55΄ λϑθηκε η ςυνεδρύαςη. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ                                Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

      ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ                              ΑΘΑΝΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ  


