
  

k a f a n t a r i @ p a r l i a m e n t . g r  

2014 
ΤΟΜΕΑΣ: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 

ΡΥΠΑΝΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 
 
 

- 2014 -

 
 
 
 

Κοινοβουλευτική δράση  
της βουλευτίνας Χ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ 

 
ΤΟΜΕΑΣ: 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ – 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 

Χαρούλα (Χαρά) Καφαντάρη 

Βουλευτίνα ΣΥΡΙΖΑ 
Β’ Αθήνας 

kafantari@parliament.gr 
  



 

  



 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

Α. ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ – ΟΜΙΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  9 

1 Η αιθαλομίχλη είναι γέννημα-θρέμμα των μνημονιακών πολιτικών που επιβάλλει 
η συγκυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ Δελτίο Τύπου 11 

2 Θυσιάζεται στο βωμό της επανόδου της Τρόικα το «φιλέτο» του Ελληνικού 12 

3 Δήλωση σχετικά με τη νομιμοποίηση νεκροταφείων στην Α’ Ζώνη Προστασίας του 
Υμηττού 13 

4 Αίτημα ενημέρωσης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, σχετικά 
με την πορεία των ερευνών για υδρογονάνθρακες και άλλα συναφή ζητήματα 14 

5 Eισήγηση στην Ημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας για τον Θερμαϊκό 16 

6 Επίσκεψη στη Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβων του ΥΠΕΚΑ 23 

7 Αιγιαλός: Ξεπούλημα στα κάθε λογής συμφέροντα για να μη γίνουμε σοβιετικό 
κράτος! 24 

8 Χαρά Καφαντάρη: Άλλα λέει ο κ. Μανιάτης στις διεθνείς συναντήσεις και άλλα 
εφαρμόζει στο υπουργείο 26 

9 Δήλωση για την παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας 27 

10 Η προστασία των δασών επαφίεται στον πατριωτισμό των εθελοντών. Ο κ. 
Δένδιας σήκωσε τα χέρια ψηλά!  28 

11 Μεταλλαγμένα: Ακόμα ένας κρίκος στην επικίνδυνη και αντιπεριβαλλοντική 
πολιτική της κυβέρνησης 29 

12 Τη στιγμή που περισσότερο από το 1/3 της Ελλάδας βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο 
ερημοποίησης ή έχει ήδη ερημοποιηθεί, η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ συνεχίζει 
απτόητη την καταστροφική για το περιβάλλον μνημονιακή της πολιτική 31 

13 Περί μείωσης του ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης. 32 

14 Επανεμφάνιση του όζοντος στον Αττικό ουρανό 34 

15 “Αιτία πολέμου” το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό 35 

16 Μεγάλα λόγια από το ΥΠΕΚΑ, χωρίς Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική 
Αλλαγή η Ελλάδα 37 

17 «Η κλιματική αλλαγή η πιο ταξικά φορτισμένη μεταβολή του 21ου αιώνα» 38 

18 Υδρογονάνθρακες: Το νέο success story της κυβέρνησης; Τα επιστημονικά 
δεδομένα και οι υπερφίαλες εκτιμήσεις 39 

19 Χαρά Καφαντάρη: Οι νέοι ευρωπαϊκοί κλιματικοί στόχοι εξυπηρετούν μόνο το 
«λόμπι του άνθρακα» 41 

20 Να μην χαθεί και άλλος χρόνος, η Διεθνής Συνδιάσκεψη της Λίμα για την 
Κλιματική Αλλαγή πρέπει να πετύχει! 42 
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21 Η Χαρά Καφαντάρη στη Διεθνή Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή 43 

22 Μακρύς και δύσκολος ο δρόμος για την επίτευξη μιας δίκαιης συμφωνίας για την 
Kλιματική Aλλαγή, του χρόνου, στην επόμενη συνδιάσκεψη (COP21) στο Παρίσι – 
Η Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή στη Λίμα άφησε όλα σχεδόν τα 
θέματα ανοιχτά 44 

23 Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή στη Λίμα: Όλα σχεδόν τα 
θέματα ανοιχτά 45 

24 «Στο ίδιο έργο θεατές – Η αιθαλομίχλη και πάλι στον Αττικό ουρανό ανήμερα 
Χριστουγέννων», δήλωση της βουλευτή Β’ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ Χαράς Καφαντάρη 47 

  

Β. ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ κλπ (ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ) ΚΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ 49 

1 Σχετικά με την λήψη μέτρων αντιμετώπισης του φαινομένου της αιθαλομίχλης. 53 

2 Εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στα αστικά κέντρα. 59 

3 Αστοχίες στις μελέτες και στην κατασκευή / ελλειμματική και επικίνδυνη για τη 
Δημόσια Υγεία η λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης 67 

4 Ανησυχία και νέα ερωτηματικά για περιβαλλοντική ρύπανση στο ΧΥΤΑ Λιβαδειάς 91 

5 Κατεπείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων αντιδραστήρα της μονάδας 
Flexicoker του διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ 94 

6 Τοξική χωματερή στο Ασπρόπυργο 99 

7 Επανεμφάνιση του ραδιενεργού Καισίου στην ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης 105 

8 Η Λειτουργία και η ανάπτυξη του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου 
Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ/ ΙΓΜΕΜ) 115 

9 Ανεπαρκείς και στερούμενες τεκμηρίωσης οι εκτιμήσεις για το είδος των 
αποβλήτων που καταλήγουν σε ΧΑΔΑ του Δήμου Τανάγρας / Φόβοι για επιλογή 
αναποτελεσματικής μεθόδου αποκατάστασης 121 

10 Χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ΧΥΤΑ Φυλής. 129 

11 Προβληματική λειτουργία ΕΛΠΕ 138 

12 Σχετικά με το ζήτημα της καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας στη 
θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. 147 

13 Αδικαιολόγητη και επιζήμια για την οικονομία και τη δημόσια υγεία η διακοπή 
παραγωγής υποχλωριώδους νατρίου από τα Ελληνικά Πετρέλαια 159 

14 Άμεση διακοπή και επανεξέταση της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στην 
φθιώτιδας και Ευρυτανίας. 166 

15 Ετοιμότητα και υποχρεώσεις του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση. 179 

16 Αποτελέσματα δειγματοληπτικού ελέγχου στα στραγγίσματα του ΧΥΤΑ Λειβαδιάς 
και στι νερό των γεωτρήσεων ελέγχου 185 

17 Έρευνες μη Συμβατικών Υδρογονανθράκων στη Δ. Θράκη 187 

18 Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία Οδηγιών της ΕΕ και Διεθνών Συμβάσεων για 
την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών 193 

19 Ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/12 για την 
ασφάλεια υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου 198 

20 Διαγωνισμός για την προκήρυξη έργου συμβούλου για την προώθηση της 
ανάπτυξης του εθνικού πλούτου (υδρογονάθρακες). 206 

21 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Ε. Τανάγρας. 211 
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22 αντιδρά με τις εκμισθώσεις ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ στην περιοχή του δάσους της 
Στροφυλίας και τις χαρακτηρίζει ως καταστροφικές για το περιβάλλον της. 242 

23 Διασφάλιση της επάρκειας εφοδιασμού και παροχής φυσικού αερίου τον 
ερχόμενο χειμώνα. 253 

24 Θεσμικό πλαίσιο για έρευνες και εξορύξεις υδρογανθράκων. 257 

25 Συνδιάσκεψη κορυφής μετά απο πρόσκληση του Γ.Γ. του ΟΗΕ για δεσμεύσεις των 
κρατών στη μάχη ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή. 262 

26 Συμβάσεις για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων με τη διαδικασία 
/ανοικτής πόρτας/ (open door).  276 

27 Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ) 280 

28 Κύρωση της διεθνούς Σύμβασης /Minamata/ για την απαγόρευση της χρήσης 
υδραργύρου 284 

29 Παράνομη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων υδραργύρου 289 

30 Ενεργειακή ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας. 297 

31 Πόροι Πράσινου Ταμείου 302 

32 εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την καθυστέρηση της υλοποίησης του 
προγράμματος κατασκευής φυτεμένων δωμάτων. 308 

33 Προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για άμεση παραπομπή της Ελλάδας 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ατμοσφαιρική ρύπανση 327 

34 Νέος Οργανισμός ΥΠΕΚΑ και κατάργηση Τμήματος Κτιριοδομικών Προτύπων από 
Θεομηνίες 333 

35 Προτεινόμενο οργανόγραμμα του ΥΠΕΣ για τις Δασικές Υπηρεσίες και ειδικότερα 
για την κατάργηση των Δασονομείων 337 

36 Προς κατάργηση το Δασαρχείο Υμηττού; 343 
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Α. ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ – ΟΜΙΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται τα δελτία τύπου, οι ομιλίες και οι ανακοινώσεις κατά 

χρονολογική σειρά. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα links για αντίστοιχη πρόσβαση. 

α.α. Ημερομηνία  Θέμα  

1 11/01/2014 
Η αιθαλομίχλη είναι γέννημα-θρέμμα των μνημονιακών πολιτικών που 
επιβάλλει η συγκυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ Δελτίο Τύπου 

2 28/01/2014 Θυσιάζεται στο βωμό της επανόδου της Τρόικα το «φιλέτο» του Ελληνικού 

3 10/02/2014 
Δήλωση σχετικά με τη νομιμοποίηση νεκροταφείων στην Α’ Ζώνη 
Προστασίας του Υμηττού 

4 12/02/2014 
Αίτημα ενημέρωσης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, 
σχετικά με την πορεία των ερευνών για υδρογονάνθρακες και άλλα 
συναφή ζητήματα 

5 09/03/2014 Eισήγηση στην Ημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας για τον Θερμαϊκό 

6 31/03/2014 
Επίσκεψη στη Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβων του 
ΥΠΕΚΑ 

7 09/05/2014 
Αιγιαλός: Ξεπούλημα στα κάθε λογής συμφέροντα για να μη γίνουμε 
σοβιετικό κράτος! 

8 14/05/2014 
Χαρά Καφαντάρη: Άλλα λέει ο κ. Μανιάτης στις διεθνείς συναντήσεις και 
άλλα εφαρμόζει στο υπουργείο 

9 22/05/2014 Δήλωση για την παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας 

10 29/05/2014 
Η προστασία των δασών επαφίεται στον πατριωτισμό των εθελοντών. Ο κ. 
Δένδιας σήκωσε τα χέρια ψηλά!  

11 30/05/2014 
Μεταλλαγμένα: Ακόμα ένας κρίκος στην επικίνδυνη και 
αντιπεριβαλλοντική πολιτική της κυβέρνησης 

12 17/06/2014 

Τη στιγμή που περισσότερο από το 1/3 της Ελλάδας βρίσκεται σε υψηλό 
κίνδυνο ερημοποίησης ή έχει ήδη ερημοποιηθεί, η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ 
συνεχίζει απτόητη την καταστροφική για το περιβάλλον μνημονιακή της 
πολιτική 

13 20/06/2014 Περί μείωσης του ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης. 

14 25/06/2014 Επανεμφάνιση του όζοντος στον Αττικό ουρανό 

15 06/07/2014 “Αιτία πολέμου” το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό 

16 05/09/2014 
Μεγάλα λόγια από το ΥΠΕΚΑ, χωρίς Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής στην 
Κλιματική Αλλαγή η Ελλάδα 

17 23/09/2014 «Η κλιματική αλλαγή η πιο ταξικά φορτισμένη μεταβολή του 21ου αιώνα» 

18 29/10/2014 
Υδρογονάνθρακες: Το νέο success story της κυβέρνησης; Τα επιστημονικά 
δεδομένα και οι υπερφίαλες εκτιμήσεις 

19 29/10/2014 
Χαρά Καφαντάρη: Οι νέοι ευρωπαϊκοί κλιματικοί στόχοι εξυπηρετούν μόνο 
το «λόμπι του άνθρακα» 

20 01/12/2014 Να μην χαθεί και άλλος χρόνος, η Διεθνής Συνδιάσκεψη της Λίμα για την 
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http://kafantari.com/2014/01/20/%CE%B7-%CE%B1%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CF%87%CE%BB%CE%B7-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B8%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89/
http://kafantari.com/2014/01/20/%CE%B7-%CE%B1%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CF%87%CE%BB%CE%B7-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B8%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89/
http://kafantari.com/2014/02/08/%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CF%89%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80/
http://kafantari.com/2014/02/19/%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CE%BF/
http://kafantari.com/2014/02/19/%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CE%BF/
http://kafantari.com/2014/02/19/%CE%BF-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC%CE%B5%CE%B9-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85/
http://kafantari.com/2014/02/19/%CE%BF-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC%CE%B5%CE%B9-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85/
http://kafantari.com/2014/02/19/%CE%BF-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC%CE%B5%CE%B9-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85/
http://kafantari.com/2014/03/18/e%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1/
http://kafantari.com/2014/04/
http://kafantari.com/2014/04/
http://www.avgi.gr/article/2546888/aigialos-xepoulima-sta-kathe-logis-sumferonta-gia-na-mi-ginoume-sobietiko-kratos-
http://www.avgi.gr/article/2546888/aigialos-xepoulima-sta-kathe-logis-sumferonta-gia-na-mi-ginoume-sobietiko-kratos-
http://kafantari.com/2014/05/14/%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CE%BB%CE%AD%CE%B5%CE%B9-%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84/
http://kafantari.com/2014/05/14/%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CE%BB%CE%AD%CE%B5%CE%B9-%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84/
http://www.syriza.gr/article/id/56467/Dhlwsh-ths-CH.-Kafantarh-gia-thn-Pagkosmia-Hmera-biopoikilothtas:-Prostatepsteto-fysiko-ployto-ths-chwras.html#.VKzpznsspl8
http://kafantari.com/2014/05/29/%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%86/
http://kafantari.com/2014/05/29/%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%86/
http://kafantari.com/2014/06/10/%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1-%CE%AD%CE%BD/
http://kafantari.com/2014/06/10/%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1-%CE%AD%CE%BD/
http://kafantari.com/2014/06/23/%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-13-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5/
http://kafantari.com/2014/06/23/%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-13-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5/
http://kafantari.com/2014/06/23/%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-13-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5/
http://kafantari.com/2014/06/23/%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-13-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5/
http://kafantari.com/2014/06/23/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%86%CE%BA-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%AD/
http://kafantari.com/2014/07/11/%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%8C%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/
http://kafantari.com/2014/07/11/%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1/
http://kafantari.com/2014/09/06/%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b1-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%b5%ce%ba%ce%b1-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c/
http://kafantari.com/2014/09/06/%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b1-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%b5%ce%ba%ce%b1-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c/
http://kafantari.com/2014/10/08/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b7-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%ce%b7-%cf%80%ce%b9%ce%bf/
http://kafantari.com/2014/10/29/%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%bd%ce%b8%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-success-story-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7/
http://kafantari.com/2014/10/29/%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%bd%ce%b8%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-success-story-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7/
http://kafantari.com/2014/10/29/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%bf%ce%b9-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%ba%ce%bb%ce%b9/
http://kafantari.com/2014/10/29/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%bf%ce%b9-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%ba%ce%bb%ce%b9/
http://kafantari.com/2014/12/03/%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b7%ce%bd-%cf%87%ce%b1%ce%b8%ce%b5%ce%af-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82/


 

Κλιματική Αλλαγή πρέπει να πετύχει! 

21 04/12/2014 Η Χαρά Καφαντάρη στη Διεθνή Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή 

22 18/12/2014 

Μακρύς και δύσκολος ο δρόμος για την επίτευξη μιας δίκαιης συμφωνίας 
για την Kλιματική Aλλαγή, του χρόνου, στην επόμενη συνδιάσκεψη 
(COP21) στο Παρίσι – Η Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή 
στη Λίμα άφησε όλα σχεδόν τα θέματα ανοιχτά 

23 19/12/2014 
Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή στη Λίμα: Όλα σχεδόν τα 
θέματα ανοιχτά 

24 26/12/2014 
«Στο ίδιο έργο θεατές – Η αιθαλομίχλη και πάλι στον Αττικό ουρανό 
ανήμερα Χριστουγέννων», δήλωση της βουλευτή Β’ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ 
Χαράς Καφαντάρη 
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http://kafantari.com/2014/12/03/%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b7%ce%bd-%cf%87%ce%b1%ce%b8%ce%b5%ce%af-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82/
http://kafantari.com/2014/12/12/%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b5-2/
http://kafantari.com/2014/12/19/%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%8D%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BF-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80/
http://kafantari.com/2014/12/19/%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%8D%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BF-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80/
http://kafantari.com/2014/12/19/%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%8D%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BF-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80/
http://kafantari.com/2014/12/19/%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%8D%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BF-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80/
http://kafantari.com/2015/01/04/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba-2/
http://kafantari.com/2015/01/04/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba-2/
http://kafantari.com/2015/01/04/%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%af%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%bf-%ce%b8%ce%b5%ce%b1%cf%84%ce%ad%cf%82-%ce%b7-%ce%b1%ce%b9%ce%b8%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%af%cf%87%ce%bb%ce%b7-%ce%ba%ce%b1/
http://kafantari.com/2015/01/04/%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%af%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%bf-%ce%b8%ce%b5%ce%b1%cf%84%ce%ad%cf%82-%ce%b7-%ce%b1%ce%b9%ce%b8%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%af%cf%87%ce%bb%ce%b7-%ce%ba%ce%b1/
http://kafantari.com/2015/01/04/%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%af%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%bf-%ce%b8%ce%b5%ce%b1%cf%84%ce%ad%cf%82-%ce%b7-%ce%b1%ce%b9%ce%b8%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%af%cf%87%ce%bb%ce%b7-%ce%ba%ce%b1/


 

Η αιθαλομίχλη είναι γέννημα-θρέμμα των μνημονιακών πολιτικών 
που επιβάλλει η συγκυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

11/01/2014 

 

Είναι πια ξεκάθαρο σε όλους ότι η αιθαλομίχλη είναι γέννημα-θρέμμα των ανάλγητων και 
αφρόνων μνημονιακών πολιτικών που επιβάλλει η συγκυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. 

Όπως προέκυψε και από τη σημερινή συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης προς τους κ.κ. 
Υπουργούς ΠΕΚΑ και Οικονομικών, σχετικά με τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου της αιθαλομίχλης, η κυβέρνηση -πλήρως υποταγμένη στις μνημονιακές επιλογές 
της- αρνείται να καταλάβει την ανθρωπιστική κρίση που πλήττει τους πολίτες της χώρας μας. 
Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, κ. Ι. Μανιάτης, παρέπεμψε το θέμα της μείωσης του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης στον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα, 
αρνούμενος οποιοδήποτε άλλο σχόλιο. Ο “αρμόδιος” δε Υπουργός Οικονομικών, με τη γνωστή 
αλαζονική του προσέγγιση, αρκέστηκε να στείλει ως απάντηση σε μια από τις κορυφαίες 
διαδικασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου, την από 27/12/2013 συνέντευξή του σε ΜΜΕ, στην 
οποία μάλιστα αρνήθηκε τη μείωση του ΕΦΚ με το αλήστου μνήμης επιχείρημα ότι έτσι “θα 
ευνοηθούν οι ιδιοκτήτες θερμαινόμενων πισίνων”. 

Ακόμα μια φορά η κυβέρνηση κάνει πως δεν καταλαβαίνει την ουσία της συζήτησης και, αντί 
να λάβει τα κατάλληλα εκείνα μέτρα που τελικά θα θεραπεύσουν το πρόβλημα της 
δημιουργίας της αιθαλομίχλης, σχεδιάζει «έκτακτα μέτρα» που τελικά είναι αποσπασματικά 
και, ως εκ τούτου, αναποτελεσματικά. 

Είμαστε αναγκασμένοι να επαναλάβουμε, ότι το μόνο άμεσο μέτρο που έπρεπε και πρέπει να 
λάβει η κυβέρνηση είναι η παροχή φθηνών, περιβαλλοντικά φιλικότερων καυσίμων στα 
νοικοκυριά για θέρμανση, με κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου 
θέρμανσης και μείωση της τιμής του φυσικού αερίου. Η συνέχεια του απαράδεκτου αυτού 
φορολογικού μέτρου φοβόμαστε ότι θα έχει σοβαρές συνέπειες στη δημόσια υγεία. 

Επίσης, υπενθυμίζουμε στον κ. Υπουργό ότι το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης των 
αστικών περιοχών, το οποίο δεν είναι σημερινό αλλά έχει μακρόχρονη ιστορία, λύνεται με τη 
λήψη συντονισμένων μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων μέτρων, όπως: 

 Άμεσα μέτρα κατάργησης υπέρογκων ειδικών φόρων και παροχής φθηνών, 
ποιοτικών και περιβαλλοντικά φιλικότερων καυσίμων. 

 Αλλαγή ενεργειακού μείγματος εις βάρος των ορυκτών καυσίμων, εξοικονόμηση 
ενέργειας και ενεργειακή θωράκιση κτιρίων. 

 Μέτρα που θα συνδυάζονται με δράσεις και πολιτικές που θα μειώνουν τη χρήση της 
κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, θα παρέχουν κίνητρα και φθηνό εισιτήριο για χρήση 
μαζικών μέσων μεταφοράς, θα βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής των πολιτών, θα 
προστατεύουν τους ελεύθερους χώρους και τα περιαστικά άλση και θα μειώνουν την 
αστική θερμική νησίδα. 

Η ανάληψη από την Ελλάδα της προεδρίας της Ε.Ε. βρίσκει τις πόλεις της πνιγμένες στην 
αιθαλομίχλη και τους πολίτες της δεινά χειμαζόμενους από την πολυεπίπεδη κρίση. Η 
αυθόρμητη ομολογία του κ. Μανιάτη ότι “δεν είναι εύκολο για το ΠΕΚΑ να εξασφαλίσει 40 εκ. 
ευρώ από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για τα ζητήματα της προστασίας της 
υγείας των ανθρώπων και της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης” είναι αποκαλυπτική 
για τους στόχους και τις προτεραιότητες αυτής της κυβέρνησης. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Χ. Καφαντάρη: Θυσιάζεται στο βωμό της επανόδου της Τρόικα το 
«φιλέτο» του Ελληνικού 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

08/02/2014 

 

Με αφορμή την προώθηση των διαδικασιών για την πώληση του Ελληνικού, η βουλευτής Β’ 
Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη δήλωσε τα εξής: «Η κυβέρνηση, εγκλωβισμένη στις 
μνημονιακές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει και σε αγαστή συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, 
θυσιάζει, στο βωμό της επανόδου της Τρόικα, το «φιλέτο» του Ελληνικού. Σύμφωνα μάλιστα 
με τα δημοσιεύματα του Τύπου, το ΤΑΙΠΕΔ, υπακούοντας ουσιαστικά στις απαιτήσεις των 
ενδιαφερομένων, έχει προβλέψει και τη δυνατότητα δημιουργίας καζίνο στο χώρο του πρώην 
αεροδρομίου. 

Σε μια χώρα που η κυβέρνηση με τις απερίσκεπτες και άφρονες πολιτικές της τελικά 
δημιουργεί μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα και πνίγει τους πολίτες της στην 
αιθαλομίχλη, προωθεί λύσεις που θα χειροτερεύσουν την ήδη επιβαρυμένη ποιότητα της 
ατμόσφαιρας του Λεκανοπεδίου. Προφανώς, θεωρεί ότι το περιβάλλον της πρωτεύουσας 
βελτιώνεται με το ξεπούλημα των ελεύθερων χώρων, της δημόσιας περιουσίας και την 
οικοδόμηση του χώρου του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Ίσως πάλι να υιοθετεί την 
πρόσφατη έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναγέννηση της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας βαφτίζοντας τα καζίνο σαν βαριά βιομηχανία. 

Ενόσω η κυβέρνηση μέσω του αρμόδιου υπουργού ΠΕΚΑ διακηρύσσει την προσήλωσή της 
στην επίτευξη των στόχων του περιορισμού των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής και της 
προστασίας του περιβάλλοντος, στην πράξη προωθεί λύσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση, 
με την τσιμεντοποίηση 6.200 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων στο πρώην αεροδρόμιο του 
Ελληνικού. Η καταστροφή του Αττικού Τοπίου δεν είναι επένδυση. Επένδυση στο μέλλον είναι 
η διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου με σεβασμό στην ιστορικότητα και στη μικρή 
κλίμακα, ο καθορισμός και η ανάδειξη των ακτογραμμών, η κατεδάφιση των αυθαίρετων 
κτισμάτων, η προστασία από τους καταπατητές και η ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε όλες 
τις παραλίες. 

Εναλλακτική πρόταση υπάρχει και είναι το σχέδιο δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου 
Υψηλού Πρασίνου, ένα έργο χαμηλού κόστους, άμεσης ανταπόδοσης και υψηλού κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού οφέλους, το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα και για το οποίο 
υπάρχει ήδη έτοιμη μελέτη του ΕΜΠ.» 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Δήλωση της Χ. Καφαντάρη σχετικά με τη νομιμοποίηση 
νεκροταφείων στην Α’ Ζώνη Προστασίας του Υμηττού 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

10/02/2014 

 

Η μνημονιακή κυβέρνηση, που εδώ και είκοσι μήνες κυβερνά κυρίως με Πράξεις Νομοθετικού 
Περιεχομένου και με τροπολογίες-πακέτα, ξανακτύπησε. 

Με άσχετη τροπολογία της τελευταίας στιγμής στο νομοσχέδιο ξεπουλήματος του ΑΔΜΗΕ 
(δίκτυα της ΔΕΗ) επέτρεψε τη νομιμοποίηση νεκροταφείων μέσα σε περιοχές υψηλής 
προστασίας  

Η εν λόγω φωτογραφική «ντροπολογία» αφορά και το δικό μας Υμηττό και ακυρώνει με τον 
πιο επώδυνο τρόπο στην πράξη το τελευταίο ΠΔ (187/ΦΕΚ Δ 16.6.11), με το όποιο υπήρξε 
επέκταση της Α’ Zώνης Προστασίας του, και το οποίο είχε θετικές κρίσεις από τα 
περιβαλλοντικά κινήματα, φορείς και μεγάλο μέρος της ΤΑ των περί τον Υμηττό όμορων 
Δήμων. 

Ο Υμηττός, ανάσα ζωής για το Λεκανοπέδιο της Αττικής, κινδυνεύει. Η περιβαλλοντική 
υποβάθμιση συνεχίζεται, ο κατήφορος δεν έχει τέλος, ενώ ανοίγει ο δρόμος για την 
εξυπηρέτηση παντοειδών συμφερόντων. 

Τι έχει να πει ο Υπουργός ΠΕΚΑ για το χαρακτηριστικό παράδειγμα του παράνομου και 
αυθαίρετου νεκροταφείου της Γλυφάδας, το οποίο οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου του 
έκριναν παράνομο, ενώ οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος έχουν υποβάλει πρόστιμο 103.000 
ευρώ και έχουν διατάξει την απομάκρυνσή του; 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει ενημέρωση για τις έρευνες για τους 
υδρογονάνθρακες 

 

Αίτημα πρόσκλησης για ενημέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, 
σχετικά με την πορεία των ερευνών για υδρογονάνθρακες και άλλα συναφή ζητήματα 

 

12/02/2014 

Προς τον 

Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου 

κ. Γεώργιο Βλάχο 

  

Κοινοποίηση 

Προς τον Πρόεδρο της Βουλής 

κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη 

Κύριε Πρόεδρε, 

Την 30.01.2014, από το γραφείο Τύπου του ΥΠΕΚΑ, εξεδόθη Δελτίο Τύπου, στο οποίο 
αναφέρεται ότι οι κ.κ. Ι. Μανιάτης, Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής και Ε. Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, 
προέβησαν σε δηλώσεις για την πορεία των ερευνών που έλαβαν χώρα σε περιοχές του Ιονίου 
Πελάγους και νοτίως της Κρήτης, αφού μάλιστα έχουν πλέον παραδοθεί τα αποτελέσματα των 
σεισμικών ερευνών. 

Παράλληλα, την ίδια ημέρα, σε ημερίδα που διοργανώθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ και 
άλλους φορείς, με τίτλο «Το ενεργειακό δίλημμα της χώρας – Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό» 
έγιναν σχετικές ανακοινώσεις από την πρόεδρο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας 
Υδρογονανθράκων κα Σ. Σταματάκη, καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 

Η κατάρτιση και υπογραφή των συμβάσεων για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, που 
προκηρύχθηκαν με τη διαδικασία open door για τις περιοχές Ιωαννίνων, Πατραϊκού και 
Κατακόλου έχει καθυστερήσει πολύ, και επιπλέον εμφανίζονται ειδήσεις και πληροφορίες για 
διαφωνίες μεταξύ της Πολιτείας και των επικείμενων συμβασιούχων, διαφωνίες μάλιστα εν 
πολλοίς απτόμενες δημοσιονομικών πολιτικών των κυβερνήσεων της επόμενης 25ετίας. 

Σε παλαιότερες δημόσιες δηλώσεις του ο κ. Μανιάτης αναφέρθηκε σε διαδικασίες εκχώρησης 
των περιοχών του Θερμαϊκού κόλπου και του κόλπου Ορφανού, για τις οποίες υπάρχει 
ενδιαφέρον από ξένες εταιρείες για την προώθηση επενδυτικών σχεδίων έρευνας και 
εξόρυξης υδρογονανθράκων. 

Επειδή πιστεύουμε ότι τα θέματα που άπτονται της έρευνας υδρογονανθράκων σε 
Ελληνικές περιοχές παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, 

Παρακαλούμε κύριε Πρόεδρε, 

Να προσκαλέσετε: 

- τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών κο Ε. Βενιζέλο, 

- τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κο Ι Μανιάτη 

- την καθηγήτρια του ΕΜΠ κα Σ. Σταματάκη, πρόεδρο της Ελληνικής Διαχειριστικής 
Εταιρείας Υδρογονανθράκων 

Για να ενημερώσουν την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου πάνω σε θέματα 
αρμοδιότητας τους, όπως: 

 Η πορεία των ερευνών σε Ιόνιο Πέλαγος και νοτίως της Κρήτης. 

 Η πορεία της παραχώρησης περιοχών με τη διαδικασία «open door». 
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 H πορεία της ανάλογης διαδικασίας για την περιοχή του Κατάκωλου. 

 Η πορεία για την παραχώρηση περιοχών στις περιοχές του Θερμαϊκού κόλπου και 
του κόλπου του Ορφανού. 

 Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που πιθανόν ανακύπτουν στις ως άνω περιοχές. 

 Τα πιθανά δημιουργούμενα προβλήματα λόγω της έντονης σεισμικότητας της 
περιοχής και μάλιστα υπό το πρίσμα της πρόσφατης δραστηριότητας της 
Κεφαλονιάς και σε περιοχές της Δ. Ελλάδας. 

  

Οι υπογράφοντες βουλευτές: 

 

Χαρά Καφαντάρη 

Δημήτρης Παπαδημούλης 

Απόστολος Αλεξόπουλος 

Ευαγγελία (Λίτσα) Αμμανατίδου-Πασχαλίδου 

Ευάγγελος Αποστόλου 

Ηρώ Διώτη 

Αφροδίτη Θεοπεφτάτου 

Δημήτρης Κοδέλας 

Ευγενία Ουζουνίδου 

Αθανάσιος Πετράκος 

Γιώργος Σταθάκης 

Νίκος Συρμαλένιος 
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Εισήγηση Χαράς Καφαντάρη στην Ημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας για 
τον Θερμαϊκό 

 

18/03/2014 

 

Στις στρατηγικές διαχείρισης παράκτιων υδάτων με αφορμή την περίπτωση του Θερμαϊκού 
Κόλπου, αναφέρθηκε η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθήνας, Χαρά Καφαντάρη, στην εισήγησή της, 
στην ημερίδα που διοργάνωσε την Κυριακή ο ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας με θέμα «Θερμαϊκός η θάλασσά 
μας». Ακολουθεί το πλήρες κείμενο: 

Η διαχείριση παράκτιων περιοχών σε χώρες όπως η Ελλάδα, που η ακτογραμμή της 
υπολογίζεται στα 16.000 χλμ περίπου, είναι ένας σημαντικός τομέας για την οικονομική ανά 
πτυξη και τη ζωή της χώρας. Έτσι και η διαχείριση του Θερμαϊκού κόλπου είναι μια σοβαρή 
δημόσια-κοινωνική υπόθεση. 

Ο Θερμαϊκός κόλπος αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα μοντέλου ανάπτυξης όλων των 
ακολουθούμενων μέχρι σήμερα πολιτικών των κυβερνήσεων του δικομματισμού και βέβαια 
της μνημονιακής συγκυβέρνησης. Ο κ Σαμαράς μιλά για ΑΝΑΠΤΥΞΗ χτίζοντας το νέο success- 
story, αλλά ποια ανάπτυξη; 

Την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, της κατασπατάλησης των φυσικών πόρων, 
της καταστροφής των όποιων συγκριτικών πλεονεκτημάτων αυτής της χώρας, όπως είναι οι 
ακτές της, τα παραθαλάσσια οικοσυστήματά της, οι θάλασσές της; Για τον ΣΥΡΙΖΑ η Ανάπτυξη 
οφείλει να είναι οικολογικά συμβατή και σύμφωνη με τις αρχές της αειφορίας. 

Ο Θερμαϊκός κόλπος είναι ο μεγαλύτερος κόλπος στο Αιγαίο Πέλαγος. Είναι κλειστός κόλπος 
με πλάτος που κυμαίνεται από τα 5 km στα βόρεια έως τα 50 km στα Νότια. Βρέχει τους 
νομούς της Πιερίας (δυτικά), Θεσσαλονίκης (βόρεια) και Χαλκιδικής στα ανατολικά [1]. 
Σύμφωνα με πάρα πολλούς ερευνητές αλλά και δημοσιογραφικά ρεπορτάζ [2-5], ο Θερμαϊκός 
κόλπος είναι από τα πιο ισχυρά ρυπασμένα οικοσυστήματα. 

Ο Θερμαϊκός είναι ένα οικοσύστημα που τροφοδοτείται με μεγάλες ποσότητες γλυκών νερών, 
από τους ποταμούς, Πηνειό, Αξιό, Αλιάκμονα, Λουδία και Γαλλικό, που εκβάλλουν σε αυτόν. 
Περικλειόμενος από περιοχές με μεγάλη γεωργική παραγωγή, βιομηχανική και τουριστική 
δραστηριότητα, αλλά ευρισκόμενος κοντά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, εκείνο της 
Θεσσαλονίκης δέχεται τα απόβλητα, επεξεργασμένα και μη, αστικών περιοχών, βιομηχανιών, 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οστρακοκαλλιεργειών, τουριστικών εγκαταστάσεων, αλλά και 
ρυπαντικών φορτίων από άλλες χώρες. Το αποτέλεσμα, υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων 
μετάλλων, κακή ποιότητα υδάτων και ευτροφισμός με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνο 
της «ερυθράς παλίρροιας» [6]. 

 

Ρύπανση και άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα Θερμαϊκού: 

Ο Θερμαϊκός κόλπος είναι μέρος της Μεσογείου θαλάσσης και ακολουθεί την ίδια, με αυτήν 
πορεία. Και η ίδια η Μεσόγειος θάλασσα είναι μια κλειστή θάλασσα, με αργούς ρυθμούς 
ανανέωσης των υδάτων της και με αυξημένη ρύπανση, ιδιαίτερα στις παράκτιες ζώνες[7]. 
Κύριοι παράγοντες ρύπανσης θεωρούνται η βιομηχανία, ο μεγάλος βαθμός αστικοποίησης της 
περιοχής και η γεωργική παραγωγή [7]. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της UNEP τα βασικά 
περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής δημιουργούνται από την ποιότητα και την ρύπανση 
των νερών και των ιζημάτων, των εκχυομένων βαρέων μετάλλων και ο ευτροφισμός. Η 
κατάσταση αναμένεται να χειροτερεύσει λόγω της αύξησης των αστικών πληθυσμών και των 
ανεπαρκών περιβαλλοντικών πολιτικών [7-8]. 

Ο Θερμαϊκός κόλπος, σαν ενιαίο σύνολο με τον κόλπο της Θεσσαλονίκης, είναι ένα πολύπλοκο 
οικοσύστημα που δέχεται ρυπαντικά φορτία από τους ποταμούς της περιοχής (Αξιός, 
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Αλιάκμονας, Λουδίας, Γαλλικός) που χύνονται σε αυτόν, αλλά και από τις τάφρους της 
περιοχής και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης [9]. Οι ποταμοί και οι αποστραγγιστικές τάφροι της 
περιοχής μεταφέρουν τα νερά από τις καλλιεργημένες εκτάσεις που τις διαρρέουν, που είναι 
πλούσιες σε θρεπτικά υλικά και τοξικά στοιχεία. Παράλληλα μεταφέρονται τοξικά και 
υπολείμματα φυτοφαρμάκων, όχι μόνο από περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης αλλά και από 
περιοχές της Ημαθίας και της Πιερίας, μέσω του Πηνειού. Τα λύματα της περιοχής 
(κατεργασμένα ή μη) αστικά και βιομηχανικά, χύνονται στο κόλπο κύρια από τις τάφρους της 
περιοχής, μια ανατολικά και μια δυτικά, από τις τάφρους που έχουν κατασκευαστεί από της 
ΕΥΑΘ. Επιπλέον ο Αξιός ποταμός που μεταφέρει μεγάλες ποσότητες γλυκού νερού και 
θρεπτικών υλικών, είναι διασυνοριακός ποταμός, που διαρρέει και την FYROM πριν εισέλθει 
στην Ελλάδα. Ο ποταμός αυτός μεταφέρει και το ρυπαντικό φορτίο της Π.Γ.Δ.Μ., αφού δεν 
υπάρχει καμιά συμφωνία, λόγω των γνωστών πολιτικών προβλημάτων, με την γείτονα χώρα 
[10]. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπολογίζεται ότι μόνο ο Αξιός ποταμός, μεταφέρει στην 
θάλασσα του Θερμαϊκού 11.800 t νιτρικών και 3.200 t φωσφορικών ετησίως [10]. 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής δεν σταματούν με την μεταφορά ρυπαντικών 
φορτίων στον κόλπο. Ο συνδυασμός των φυσικών παραγόντων, όπως η επίδραση των ανέμων 
και των ρευμάτων της περιοχής, με τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις συνεχίζει να επιδρά στην 
διαμόρφωση των ακτών της περιοχής. Η παλιά κατάσταση, δηλαδή της μεταφοράς των 
ιζημάτων προς τον κόλπο της Θεσσαλονίκης και το λιμάνι της , αναστράφηκε με τα έργα 
διευθέτησης της κοίτης του Αξίου που έγιναν στο παρελθόν [11]. Από την άλλη πλευρά, η 
αλλαγή της διαμόρφωσης των ακτών συνεχίζει [11-12], και παρατηρούνται φαινόμενα 
οπισθοχώρηση της ακτογραμμής και των δελταϊκών αποθέσεων του Αξιού [11] και διάβρωσης 
του πυθμένα. Φαινόμενο που εν πολλοίς οφείλεται και στην μείωση των φερτών υλικών του 
ποταμού, λόγω της συγκράτησης ιζημάτων από τα φράγματα ανάντι του Αξιού [11] [13]. 

Η κλιματική αλλαγή [14] αναμένεται να έχει ακόμα περαιτέρω επιδράσεις στην περιοχή, με 
κυριώτερες από αυτές: 

 Αλλαγή στις βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας 
αναμένεται μείωση των βροχοπτώσεων στην Αν. Ελλάδα κατά 20% και αύξηση τους 
κατά 30% στην Δ. Ελλάδα [15]. 

 Αύξηση της συχνότητας και σφοδρότητας ακραίων καιρικών φαινομένων, με μεγάλη 
βεβαιότητα στις προβλέψεις της IPCC [16]. 

 Αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Η μέση στάθμη ανόδου της παγκόσμιας στάθμης 
της θάλασσας υπολογίζεται σε 3cm την δεκαετία και αναμένεται να φθάσει το 
επίπεδο των 98 cm κατά το τέλος του αιώνα [16] [17]. Σε πολλές περιοχές, αναμένεται 
τα επίπεδα αυτά να είναι διαφορετικά [18] με τις επιπτώσεις σε πάρα πολλούς τομείς 
να επιβεβαιώνονται από πολλούς ερευνητές [19-20] και διεθνείς Οργανισμούς [7]. 

 

Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης 

Οι παράκτιες περιοχές, όπως και προαναφέραμε δέχονται σοβαρές πιέσεις από την 
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, έτσι και ο Θερμαϊκός, στο σύνολο του, δέχεται τις πιέσεις 
από την γεωργική, οικιστική και βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής. Ας υπενθυμίσουμε εδώ 
ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που τον περιβάλλει, είναι η δεύτερη σε πληθυσμό 
περιφέρεια της Ελλάδος (απογραφή 2011) και συνεισφέρει το 17% (με στοιχεία του 2009) του 
συνολικού ΑΕΠ της χώρας. 

Ο Θερμαϊκός αποτελεί πηγή οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας, αφού στις ακτές του 
συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής (Πιερία, 
Θεσσαλονίκη και Κασσάνδρα), το μεγαλύτερο μέρος (γύρω στο 72%) της ελληνικής 
παραγωγής οστράκων (με κύριο κέντρο την Χαλάστρα), διαθέτει το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης 
(με την ελεύθερη ζώνη), το Διεθνές αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ενώ διαθέτει ακόμα και 
παραγωγή αλατιού (που όμως μέσω ΤΑΙΠΕΔ σήμερα πάει για εκποίηση). Εδώ πρέπει να 
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σταθούμε στην μεγάλη εξάπλωση της οστρακοκαλλιέργειας στην περιοχή, αφού 
συγκεντρώνονται εδώ το 90% των μονάδων παραγωγής, κύρια μυδιών, ολόκληρης της χώρας. 
Δεν θα σας κουράσω εδώ με τα στοιχεία της πολύπαθης οστρακοκαλλιέργειας της περιοχής, 
αφού αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά σε όλους σας. 

Διαθέτει βέβαια και προστατευμένες περιοχής, όπως το Δέλτα του Αξιού, υγρότοπους και 
λιμνοθάλασσες (π.χ. Αγγελοχωρίου και Κίτρους) ή ο οικότοπος Ποσειδωνίας. Περίπου το 50% 
των παράκτιων υδάτων καλύπτονται από οικότοπους των οποίων είναι αναγκαία η προστασία 
(σύμφωνα με την συνθήκη Ramsar, ή το δίκτυο Natura). Τέλος πιέσεις δέχεται η 
βιοποικιλότητα της περιοχής από την εισβολή ξενικών ειδών, που έφθασαν είτε με την 
μετανάστευση των ειδών μέσω του Σουέζ (Λεσσεψιανοί μετανάστες) [21] είτε μέσω της 
ποντοπόρου ναυτιλίας και του έρματος (water ballast)[22]. 

 

Η διαχείριση της κατάστασης του Θερμαϊκού κόλπου και πολύπλοκη είναι και διασπασμένη. 
53 φορείς και υπηρεσίες δρουν στην περιοχή, με αρμοδιότητες που συχνά – πυκνά 
επικαλύπτονται. 

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης 

1α. Δ/νση Υδάτων. www.damt.gov.gr ,dydaton.lab.rcm.gr (Ευρωπαϊκή Οδηγία 60/2000, Νόμος 
3199/2003) 

1β. ΔΙΠΕΧΩ.www.damt.gov.gr , www.rcm.gr 

1γ. Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας/Τμήμα Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας.www.damt.gov.gr , www.rcm.gr 

2. Δ/νση Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού κόλπου του τέως ΥΜΑΘ. www.mathra.gr 

3. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Διεύθυνση περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, 
Διεύθυνση Αλιείας, Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης, Δ/νση Κτηνιατρικής ΠΕ Θεσσαλονίκης και 
όλες οι σχετικές υπηρεσίες των ΠΕ Κιλκίς, Ημαθίας, Πιερίας και Πέλλας.www.nath.gr 

4. ΕΥΔΕ Ύδρευσης-Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. www.eydeael.gr 

5. ΕΥΑΘ Α.Ε. www.eyath.gr 

6. ΕΥΑΘ Παγίων 

7.Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος 
Θεσσαλονίκης www.orth.gr 

8. Δήμος Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr 

9. Δήμος Κλαμαριάς www.kalamaria.gr 

10. Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη www.pilea.gr 

11. Δήμος Θέρμης www.dimosthermis.gr 

12. Δήμος Θερμαϊκού www.thermaikos.gr 

13. Δήμος Δέλτα www.echedoros.gr 

14. Δήμος Επανομής-Μηχανιώνας 

15. Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδος Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά www.goevthes.gr 

16. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, ΟΛΘ Α.Ε. www.thpa.gr 

17. Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, www.yen.gr /Λιμενικό Σώμα-
Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης/ τηλ. 2310 531645 

18. Φορέας Διαχείρισης του Δέλτα Αξιού www.axiosdelta.gr 

19. Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου/ Τμήμα Αιγιαλού/ τηλ. 2310 222381 

20. ΤΟΕΒ Χαλάστρας-Καλοχωρίου 

21. Τ.Ο.Ε.Β Αγίου Αθανασίου 

22. ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδος/Αεροδρόμιο Μακεδονία/ τηλ. 2310 417748 
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23. Σύνδεσμος μεταποιητών ροδάκινων Ημαθίας-Πέλλας 

24. Σύλλογος μυδοκαλλιεργητών Χαλάστρας 3 

25. Σύλλογος μυδοκαλλιεργητών Κυμίνων-Ημαθίας 

26. Σύλλογος μυδοκαλλιεργητών Πιερίας 

27. Σύλλογος Αλιέων Ν. Μηχανιώνας 

28. Σύλλογος Αλιέων Θεσσαλονίκης 

29. Σύλλογος Αλιέων Πιερίας 

30. Βιομηχανική Ζώνη Θεσσαλονίκης ΒΙΠΕΘ/ Βιομηχανικά λύματα www.sbbe.gr 

31. Αερολιμένας Θεσσαλονίκης www.thessalonikiairport.gr 

32. Υ.ΠΕ.Κ.Α –Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής/Κεντρική Υπηρεσία 
Υδάτων. www.ypeka.gr 

33. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. www.minagric.gr 

33α.Γενική Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών & Έρευνας/Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας 
Περιβάλλοντος 

33β. Διαχειριστική Αρχή/Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 

34. Υπουργείο Εξωτερικών (με αρμοδιότητα τα διασυνοριακά νερά, Αξιός). www.mfa.gr 

35. Υπουργείο Οικονομικών (με αρμοδιότητα στον αγιαλό). www.minfin.gr 

36. Υπουργείο Θαλασσίων Ερευνών (???) (με αρμοδιότητα στο Λιμενικό Σώμα) 

37. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας www.portal.tee.gr 

38. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.www.geotee.gr 

39. ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε- Εταιρεία Ανάπτυξης Αλιείας/ Ιχθυόσκαλα Θεσσαλονίκης με έδρα τη 
Μηχανιώνα.www.etanal.otenet.gr 

40. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./ Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων Σίνδος, Θεσσαλονίκη. www.nagref.gr τηλ.: 2310 
798144, 798790 

41. Σώμα Ειδικών Επιθεωρητών Περιβάλλοντος/Τομέας Β. 
Ελλάδος.www.minenv.gr , www.ypeka.gr 

42. Α.Π.Θ. 

43. ΑΤΕΙ 

44. Διαβαλκανικό Κέντρο περιβάλλοντος 

45. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

46. Λιμενικά Ταμεία 

47. ΒΙ.ΠΕ.Θ. 

48. ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε 

49. Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (Ε.Τ.Α) 

50. Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 

51. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 

52. Ένωση Ξενοδόχων Β. Ελλάδος 

53. Οργανισμός Τουριστικής Προβολής & Μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης 

54. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

55. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Πολεμικό Ναυτικό) 

56. Υπουργείο Εσωτερικών 

57. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Β. Ελλάδος 

58. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
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Πρέπει να υποσημειώσουμε εδώ ότι, ενώ, υπάρχουν τόσοι αρμόδιοι φορείς, κάποιων η 
συμμετοχή υποβαθμίζεται συστηματικά, ενώ άλλοι, όπως π.χ. η ΕΥΑΘ ή οι αλυκές, βρίσκονται 
υπό εκποίηση, κάτω από το ΤΑΙΠΕΔ και άλλοι, όπως ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου 
Θεσσαλονίκης, καταργούνται, ενώ το προσωπικό τους τίθεται σε διαθεσιμότητα και απόλυση. 
Η πολυδιάσπαση, η πολυνομία και η ύπαρξη τόσων φορέων, δυστυχώς δεν βελτιώνει την 
κατάσταση, γεγονός που έμμεσα επιβεβαιώνεται και από το Υπουργείο Μακεδονίας –Θράκης, 
σε απάντηση που έδωσε σε ερώτηση, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου [23] ή 
άμεσα από δημοσιογραφικά ρεπορτάζ [24] . Δυστυχώς, στο πλαίσιο των «μνημονιακών» 
υποχρεώσεων της κυβέρνησης, προφανώς στο πλαίσιο της επίτευξης του «πρωτογενούς 
πλεονάσματος», η μόνη ορατή βελτίωση, αυτή της συλλογής επιπλεόντων απορριμμάτων 
σταμάτησε, αφού σύμβαση για τα αντιρρυπαντικά σκάφη τέλειωσε το 2013 και ακόμα δεν 
έχει ανανεωθεί [25]. 

 

Στρατηγικές διαχείρισης παράκτιων περιοχών: 

Οι παράκτιες περιοχές αποτελούν σημαντικά οικοσυστήματα, πεδίο οικιστικής και τουριστικής 
ανάπτυξης, προσφέρουν δε σημαντικούς οικονομικούς πόρους στις περιοχές τους. Η 
προστασία τους δε πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ορθολογικού σχεδιασμού, βασισμένου σε 
στρατηγικές επιλογές κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, με άξονες την προστασία των 
ακτών, της βιοποικιλότητας και σεβασμό στην κοινωνία και τους πολίτες [26]. 

 

Α.- προστασία παράκτιων περιοχών: 

Επειδή, έχει διαπιστωθεί ότι η διάβρωση των ακτών, σε όλες τις περιπτώσεις, συνοδεύεται με 
την υποχώρηση της ίδιας της ακτογραμμής, σε βάρος της ίδιας της έκτασης του κράτους και 
στην Ελλάδα το ποσοστό της διάβρωσης είναι υψηλότερο από άλλες μεσογειακές χώρες, η 
αντιμετώπιση της διάβρωσης είναι και εθνικό ζήτημα, (το 30% των τουριστικών ακτών της 
χώρας μας συρρικνώνεται κατά 20 εκατοστά το χρόνο και σε μερικά σημεία μέχρι και ένα 
μέτρο το χρόνο). 

 Κύρωση από την Ελλάδα του Πρωτοκόλλου της Μεσογείου για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση παράκτιων περιοχών (ακόμα και για συμβολικούς λόγους) 

 Ανάγκη τροποποίησης του νόμου για τον αιγιαλό 

 Αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου με απλοποίηση της διαδικασίας, κατηγοριοποίηση και 
διαχωρισμός μεταξύ ήπιων και σκληρών μεθόδων, πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, 
καθορισμός προδιαγραφών των έργων και της αλληλεπίδρασής τους με το θαλάσσιο 
περιβάλλον 

 Τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων για τις σχετικές μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να μειωθούν οι χρόνοι για κάποια ήπια έργα σχετικά 
με τη διάβρωση των ακτών 

 Σύσταση διαχειριστικών επιτροπών (για το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού του 
παράκτιου χώρου) ανά περιφέρεια και συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε διάφορα 
επίπεδα στη λήψη αποφάσεων 

 

Β.- προσαρμογή και προστασία από τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής 

Επειδή, οι προβλέψεις για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας στη Μεσόγειο, για τον 
εικοστό πρώτο αιώνα, είναι περίπου 1 m κατά την IPCC [16]. Σήμερα, βάση των υπολογισμών 
περίπου το 45% κάθε χρόνο των φερτών υλών, που προσκομίζονται από τους ποταμούς προς 
τη Μεσόγειο, είτε κατακρατούνται από τα φράγματα είτε συλλέγονται από τις κοίτες των 
ποταμών για την αξιοποίησή τους ως άμμου και χαλικιού κάτι το οποίο προκαλεί και ένα 
σημαντικό έλλειμμα τέτοιων φερτών υλών στην ακτογραμμή. Επίσης, οι περιοχές των δέλτα 
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των ποταμών, λόγω της τοπογραφίας τους και της ευαίσθητης δυναμικής τους είναι πλέον 
ευπαθείς περιοχές, δηλαδή θα πιεστούν περισσότερο από την άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας. Μεταξύ των άλλων επιπτώσεων που έχει η διάβρωση στην ακτογραμμή, είναι η 
καταστροφή των επιφανειακών στρωμάτων του εδάφους κάτι το οποίο με τη σειρά του 
προκαλεί ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και απομείωση των αξιοποιήσιμων υδατικών 
πόρων. Επίσης, καταστρέφονται οι θίνες με αποτέλεσμα την ερημοποίηση και την 
καταστροφή της βιοποικιλότητας στις παράκτιες ακτές. Τέλος, οι ανθρωπογενείς υποδομές 
στο παράκτιο περιβάλλον επηρεάζουν το φαινόμενο της διάβρωσης και προβλέπεται ότι θα 
ενταθούν στο μέλλον. 

 Σύσταση διαχειριστικών επιτροπών (για το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού 
του παράκτιου χώρου) ανά περιφέρεια και συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε 
διάφορα επίπεδα στη λήψη αποφάσεων 

 Αναθεώρηση της πολιτικής για τις αμμοληψίες από ποταμούς και παραλίες λόγω των 
προβλημάτων που δημιουργούν σχετικά με τη διάβρωση των ακτών, Άρση 
προβληματικών διαδικασιών προστασίας, στις δημόσιες εκτάσεις με χρήση αιγιαλού 
που έχουν εισαχθεί με τον εφαρμοστικό νόμο 3986/2011 του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου (άρθρο 14). 

 Δημιουργία μηχανισμού ελέγχου καταπάτησης αιγιαλού 

 Ουσιαστική συνεργασία και συντονισμός μεταξύ υπηρεσιών, συναρμόδιων φορέων, 
υπουργείων (κοινές δράσεις, συμπληρωματικότητα) 

 Σχεδιασμός και λήψη μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, μείωση των 
συνεπειών από αυτήν, και ανάληψη ουσιαστικών πολιτικών για την διατήρηση της 
ανόδου της μέσης θερμοκρασίας της γης στα επίπεδα κάτω των 2οC, με μείωση των 
εκπομπών του θερμοκηπίου, με εθνικές μειώσεις, άνω του 50% μέχρι το 2030, με 
διείσδυση των ΑΠΕ σε ποσοστό άνω του 30%, την αύξηση της αποδοτικότητας και 
εξοικονόμηση της ενέργειας από τα κτίρια κλπ . 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι η άνοδος της θερμοκρασίας της γης από το 1950, 
υπολογίζεται ότι είναι της τάξης των 0,7 οC [16] και μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα δεν πρέπει 
να ξεπεράσει τα ανεκτά επίπεδα των 2οC, όπως ορίζονται και από το σύμφωνο που έγινε 
δεκτό κατά την Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή στην Κοπεγχάγη (2009) και 
επιβεβαιώθηκε από την Συνδιάσκεψη του Ντέρμπαν (2011). Δυστυχώς, σύμφωνα με νεώτερες 
έρευνες, διεθνών Οργανισμών, όπως η IPCC [14, 16], αν δεν ληφθούν άμεσα δραστικά μέτρα, 
η κατάσταση ξεφεύγει και υπολογίζεται η μέση άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη να 
φθάσει στα επίπεδα των 3,6οC [17]. Η άνοδος της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη, έχει 
βέβαια σαν συνέπεια την άνοδο της θερμοκρασίας των θαλασσών και των ωκεανών. Η άνοδος 
της θερμοκρασίας των θαλασσών θα έχει άμεση επίπτωση στην παραγωγή οστράκων στην 
περιοχή, αφού σύμφωνα με έρευνες τα μύδια της περιοχής βρίσκονται στα ανώτερα όρια του 
εύρους των θερμοκρασιών [19-20] που είναι κατάλληλα για αυτά, ενώ θα έχει και σοβαρές 
επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα της περιοχής [19] . 

 

Νεώτερες εξελίξεις – έρευνα υδρογονανθράκων. 

Οι ανθρωπογενείς και όχι μόνο, πιέσεις στην περιοχή αναμένεται να ενταθούν, λόγω των 
πολιτικών, που η παρούσα κυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, εφαρμόζει. Κύρια αιχμή των πολιτικών 
της, όπως είναι γνωστό, είναι η ιδεοληπτική, θα έλεγα, εμμονή της για ιδιωτικοποίηση των 
πάντων. Στο στόχαστρο της είναι η ιδιωτικοποίηση του διεθνούς αεροδρομίου Μακεδονία, η 
εκποίηση της αλυκής και της ΕΥΑΘ. Άραγε, οι ιδιώτες «επενδυτές» στους οποίους θέλει η 
κυβέρνηση να καταλήξει η ΕΥΑΘ θα αναγνωρίσουν τον σχεδιασμό της ΕΥΑΘ π.χ. για την 
δημιουργία ΚΕΛ (Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων) της ΒΙΠΕ Σίνδου; 

Παράλληλα, στο πλαίσιο δημιουργίας ακόμα ενός success story, η παρούσα κυβέρνηση θα 
ήθελε πολύ να παραδώσει σε πετρελαϊκές εταιρείες τον Θερμαϊκό (και τον κόλπο Ορφανού) 
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για έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων, χωρίς την απαραίτητη υποδομή και την 
αναγκαία περιβαλλοντική προστασία, ενός τόσο ευαίσθητου οικοσυστήματος όπως είναι ο 
Θερμαϊκός. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τα παραπάνω εκτεθέντα, συνάγεται ότι: 

1. Είναι ανάγκη να εγκαταλειφθούν, άμεσα, οι μνημονιακές επιλογές της κυβέρνησης και να 
σταματήσουν οι όποιες προσπάθειες ιδιωτικοποίησηςδημόσιων φορέων και οργανισμών 
και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. 

2. Πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα για την υλοποίηση προγραμμάτων προστασίας των 
ακτών από την διάβρωση, τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και υλοποίηση προγραμμάτων 
ουσιαστικής προστασίας του αιγιαλού. 

3. Τέλος, είναι ανάγκη, να προχωρήσει, η διακρατική συνεργασία για την προστασία των 
υδάτων του Αξιού από την ρύπανση της περιοχής των Σκοπίων, ώστε να μην έρχεται πλέον 
ανεξέλεγκτα στην Ελλάδα. 
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Επίσκεψη της Χ. Καφαντάρη στη Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής 
Ρύπανσης και Θορύβων του ΥΠΕΚΑ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

31/03/2014 

 

Η βουλευτής Β’ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη επισκέφτηκε την Παρασκευή 28 Μαρτίου 
2013 τη Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβων του ΥΠΕΚΑ. Στη συνάντηση 
που ακολούθησε με τον Δ/ντή και τους αρμόδιους τμηματάρχες ενημερώθηκε λεπτομερώς για 
τη δραστηριότητα των υπηρεσιών της Δ/νσης αυτής, των προγραμμάτων και των διαγωνισμών 
που βρίσκονται σε εξέλιξη και ξεναγήθηκε στα εργαστήρια μετρήσεων ρύπων, βαθμονόμησης, 
καθώς και στους χώρους καταγραφής δεδομένων του δικτύου σταθμών ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης. 

Από την επίσκεψη αυτή διαπιστώθηκε ότι η κυβέρνηση με τη μνημονιακή πολιτική της και την 
εφαρμογή των επιταγών της τρόικας, έχει αποψιλώσει το επιστημονικό και όχι μόνο 
προσωπικό των υπηρεσιών αυτών. Από την ενημέρωση προέκυψε ότι τα προγράμματα που 
τρέχουν, καθώς και οι εν εξελίξει διαγωνισμοί, κινδυνεύουν να μην ολοκληρωθούν κυρίως 
λόγω της έλλειψης ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. Επίσης, το υπάρχον προσωπικό 
υπερβαίνει τα όριά του, κάνοντας την ανάγκη φιλότιμο, για να μπορεί να ανταποκριθεί στις 
τρέχουσες ανάγκες μιας υπηρεσίας που συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
αέρα που αναπνέουμε καθημερινά, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά πανελλαδικά, με προσωπικό 
που δεν αρκεί να καλύψει όλες τις ώρες της ημέρας και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. 

Επιτακτική είναι η άμεση στελέχωση των υπηρεσιών αυτών με ειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό, ώστε να ολοκληρωθούν τα εν εξελίξει προγράμματα και διαγωνισμοί, και η 
πολιτεία με αξιόπιστα μετρήσιμα και επεξεργασμένα στοιχεία να μπορεί να χαράξει και 
εφαρμόσει άμεσα πολιτική για το θόρυβο, την καπνομίχλη και το φωτοχημικό νέφος που 
ταλαιπωρούν τους πολίτες κυρίως στις μεγάλες πόλεις, χειμώνα καλοκαίρι. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Αιγιαλός: Ξεπούλημα στα κάθε λογής συμφέροντα για να μη γίνουμε 
σοβιετικό κράτος! 

 

ΑΥΓΗ, 09/05/2014 

 

Αν νομίζετε ότι η Ελλάδα είναι αστική δημοκρατία δυτικού τύπου, κάνετε λάθος. Σύμφωνα με 
την κυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ (διά στόματος υπουργού κ. Χατζηδάκη) είναι μια σοβιετική 
δημοκρατία, ένα σοβιετικό κράτος. Αυτός εξάλλου είναι ο σοβαρός λόγος που πρέπει να 
ξεπουληθεί η παραλία σε κάθε είδους συμφέροντα, αυτός είναι ο σοβαρός λόγος που πρέπει 
να νομιμοποιηθούν τα αυθαίρετα και οι καταπατήσεις στον αιγιαλό. 

Ας πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Από τον Σουφλιά, που το 2009 έβγαλε το χωροταξικό 
σχέδιο για τον τουρισμό, δεχόμενος τα πυρά από κάθε πλευρά, μέχρι τον Σαμαρά, που 
εξήγγειλε την «αξιοποίηση» του παραλιακού μετώπου από τον Πειραιά έως το Σούνιο, 
στρώθηκε ο δρόμος. Κακοποιώντας κάθε έννοια που κρύβει η λέξη «μεταρρύθμιση», 
παραβιάζοντας βάναυσα κάθε έννοια συνταγματικής νομιμότητας, καταπατώντας την 
κατανομή των κυβερνητικών αρμοδιοτήτων, το υπουργείο Οικονομικών εισάγει σε 
διαβούλευση νομοσχέδιο, υλοποιώντας τις πιο ακραίες, στρεβλές και αντιπεριβαλλοντικές 
ιδεοληψίες των κ. Σαμαρά και Στουρνάρα περί «ανάπτυξης» μέσω της «αξιοποίησης» του 
αιγιαλού. Ο αρμόδιος υπουργός ΠΕΚΑ τι έχει άραγε να πει γι' αυτό; Πώς θα δικαιολογήσει το 
άδειασμα των δικών του χειρισμών, όταν από τη μία το υπουργείο του προωθεί -και ορθά- 
εκστρατεία για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων σε αιγιαλούς, με πόρους του Πράσινου Ταμείου, και 
από την άλλη ο υπ. Οικονομικών επιβάλλει την αντισυνταγματική νομιμοποίησή τους; Ο 
σημερινός αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου, με ποια διασταλτική 
ερμηνεία θα προσπαθήσει να μας πείσει ότι σημεία του νομοσχεδίου δεν αποτελούν βάναυση 
παραβίαση του άρθρου 24 του Συντάγματος της χώρας; 

Το νομοσχέδιο είναι ένα περιβαλλοντοκτόνο τέρας, αφού ανατρέπει τη μέχρι σήμερα εθνική 
και κοινοτική νομοθεσία για τους αιγιαλούς και τις παρόχθιες-παραλίμνιες εκτάσεις, καταργεί 
το συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών στην ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα και 
διαταράσσει τα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα. Πέρα από τα άλλα, το νομοσχέδιο 
προβλέπει την αντισυνταγματική νομιμοποίηση πάσης φύσεως αυθαίρετων κατασκευών και 
καταπατήσεων, το μπάζωμα της θάλασσας, την περίφραξη παραλιών και την ολοκληρωτική 
κατάληψη παραλιών από επιχειρηματικές εκμεταλλεύσεις (ξαπλώστρες, αναψυκτήρια, 
γήπεδα κ.λπ.), ενώ ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για τη δυνατότητα πώλησης των αιγιαλών 
μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. 

Tο πρώτο βήμα βέβαια έχει ήδη γίνει, διότι κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου «Πρόσβαση 
στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/Ε.Ε.), 
κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις», ψηφίστηκε και τροπολογία (άρθρο172) 
που αφορά μεταβίβαση των αιγιαλών επί της ουσίας στους όμορους ιδιοκτήτες, δηλαδή σε 
όσους γειτνιάζουν με αυτόν, άρα στους καταπατητές και φυσικά στους ξενοδόχους, ενώ τους 
παρέχει το δικαίωμα ακόμα και να επιχωματώσουν τη θάλασσα. 

Παρά την εκπεφρασμένη βούληση της παρούσας κυβέρνησης για την ανάπτυξη του 
τουρισμού, από τα έσοδα του οποίου υπάρχουν ελπίδες για κάποια ανάκαμψη, το παρόν 
νομοσχέδιο τελικά υπονομεύει τον τουρισμό μακροπρόθεσμα. Όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει επιστολή του WWF Ελλάδας. «Σε μία εποχή παγκόσμιας κρίσης, οι εκατομμύρια 
επισκέπτες της χώρας δεν έρχονται να δουν ούτε κατειλημμένες παραλίες, ούτε 
επιχωματωμένους θαλάσσιους χώρους ή κακότεχνες κατασκευές σε αποκλεισμένες ακτές». 

Η κυβέρνηση, τελικά, αγνοεί προκλητικά τους πάντες, ξεκινώντας από την υποεπιτροπή 
υδάτινων πόρων της Βουλής, στην οποία συμμετέχουν και δικοί της βουλευτές και της οποίας 
το πόρισμα ζητά την προστασία του αιγιαλού και των παράκτιων περιοχών. Αγνοεί την ανάγκη 
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κύρωσης από την Ελλάδα του Πρωτοκόλλου της Μεσογείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση 
παράκτιων περιοχών. Αγνοεί τους διεθνείς οργανισμούς, όπως την Επιτροπή Περιβάλλοντος 
του ΟΗΕ, που συνιστά την επέκταση της ζώνης προστασίας του αιγιαλού στα 100 μέτρα. 
Αγνοεί τις συστηματικές συστάσεις της IPCC (Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική 
Αλλαγή) για την επελαύνουσα κλιματική αλλαγή και την άνοδο της στάθμης από την 
παγκόσμια υπερθέρμανση. Αγνοεί την εμπειρία άλλων κρατών της Μεσογείου, όπως της 
Ισπανίας, που μετά την καταστροφή της παράκτιας ζώνης τους από την άναρχη δόμηση, 
προσπαθούν τώρα να απελευθερώσουν τις ακτές τους από την άκρατη τσιμεντοποίηση. Αντί 
όλων αυτών, η κυβέρνηση παραμένει δογματικά προσηλωμένη σε αποτυχημένα μοντέλα 
στρεβλής επιχειρηματικότητας και ασύδοτης ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Μετά την εκχώρηση 
του Αστέρα Βουλιαγμένης, του Ελληνικού, την έγκριση δύο νέων «σύνθετων τουριστικών 
καταλυμάτων» σε Μήλο και Τζιά, το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να νομιμοποιήσει αυθαίρετα 
και καταπατήσεις και να προωθήσει την ιδιωτικοποίηση των ακτών αίροντας τις όποιες, λίγες, 
διατάξεις προστασίας υπήρχαν. 

Για ακόμη μια φορά, είμαστε αναγκασμένοι να προειδοποιήσουμε ότι τέτοιου είδους 
νομοσχέδια είναι άκρως επικίνδυνα για τον εθνικό και πολιτιστικό μας πλούτο και κακοποιούν 
κάθε έννοια δημοκρατικής και συνταγματικής νομιμότητας. Δεσμευόμαστε να παλέψουμε με 
κάθε μέσο προκειμένου είτε να αποσυρθούν, είτε να μην εφαρμοστούν, καθώς σαν ΣΥΡΙΖΑ 
πιστεύουμε ότι η πολυθρύλητη ανάπτυξη έρχεται μόνο με την παραγωγική ανασυγκρότηση 
της χώρας, είναι ισόρροπη, αειφόρα και σέβεται τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον. 

  

* Η Χαρά Καφαντάρη είναι γεωλόγος - βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β' Αθήνας 

  

25



 

Χαρά Καφαντάρη: Άλλα λέει ο Μανιάτης στις διεθνείς συναντήσεις 
και άλλα εφαρμόζει στο υπουργείο 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

14.05.2014 

 

 Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η μνημονιακή συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ καταφεύγει στα τελευταία 
της επιχειρήματα, προσπαθώντας να ενισχύσει τις τελευταίες τις τελευταίες της εφεδρείες για 
να παρατείνει τον πολιτικό χρόνο επιβίωσης της. 

Διαστρεβλώνει την αλήθεια, κρύβοντας την ανυπαρξία των πολιτικών της σχεδιασμών και 
προσπαθεί να ξεγελάσει τους εταίρους μας στην ΕΕ με παραφουσκωμένα λόγια και φρούδες 
υποσχέσεις. 

Ποια η αλήθεια των λόγων του προεδρεύοντος αυτήν την εποχή στην ΕΕ υπουργού ΠΕΚΑ κου 
Μανιάτη στην Υπουργική Συνάντηση για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο 
της Ένωσης για την Μεσόγειο; Ποια είναι η συνέπεια των δηλώσεών του για την «ορθή 
διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων στην περιοχή της Αδριατικής» ή για την «Οδηγία-
Πλαίσιο για το Θαλάσσιο Περιβάλλον», ή για τη διατήρηση «Καλής Περιβαλλοντικής 
Κατάστασης» στα θαλάσσια ύδατα μέχρι το 2020 με τα έργα και τις πολιτικές της κυβέρνησης 
στην οποία μετέχει; 

Ο υπουργός ΠΕΚΑ αντί να προωθεί πολιτικές για μια ολοκληρωμένη διαχείριση των 
θαλάσσιων απορριμμάτων στην Μεσόγειο, αντί να προωθεί έργα για την προστασία της 
παράκτιας ζώνης της Μεσογείου, αντί να προωθεί ολοκληρωμένες πολιτικές για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αντί να προωθεί με σοβαρότητα την «γαλάζια 
ανάπτυξη», τελικά προωθεί περιβαλλοντοκτόνες πολιτικές και πολιτικές καταστροφής 
Μεσογείου. 

Τι σχέση αλήθεια μπορεί να έχει η προστασία της Μεσογείου και η διαχείριση των θαλάσσιων 
απορριμμάτων με την καταστροφή των χημικών της Συρίας στο κέντρο της; Τι σχέση με την 
«γαλάζια ανάπτυξη» και τη μάχη κατά της Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να έχει το νομοσχέδιο 
που προωθεί σε αγαστή συνεργασία με τον υπουργό Οικονομικών για το ξεπούλημα και την 
άκρατη τσιμεντοποίηση του συνόλου του αιγιαλού της χώρας; 

Καμιά. Είναι καιρός πλέον ο λαός να αντιληφθεί την διαστρέβλωση της αλήθειας και την 
αναντιστοιχία λόγων και έργων της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και να τους δείξει, επιτέλους 
την έξοδο. Οι κάλπες είναι κοντά. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Δήλωση της Χ. Καφαντάρη για την Παγκόσμια Ημέρα 
βιοποικιλότητας: Προστατέψτε το φυσικό πλούτο της χώρας 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

22/05/2014 

 

Ένα από τα πιο σοβαρά και λιγότερο γνωστά προβλήματα του πλανήτη είναι η μείωση με 
πρωτοφανείς, σε όρους γεωλογικής ιστορίας, ρυθμούς του αριθμού των ζωντανών ειδών του 
πλανήτη. Το κυρίαρχο, στεβλό μοντέλο ανάπτυξης αναζητά διαρκώς την οικονομική 
μεγέθυνση αγνοώντας την ανάγκη σύνδεσης της ανθρώπινης ευμάρειας με την επιβίωση όλων 
των ειδών και παρακάμπτοντας με καταστροφικές συνέπειες το περιβάλλον ως κεντρικό 
πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα βιοποικιλότητας (22 Μαΐου) είναι ιδιαίτερα αφιερωμένη στα 
νησιά και τα μοναδικής περιβαλλοντικής αξίας οικοσυστήματα που προσφέρουν σε ζωικά και 
φυτικά είδη. Το γεγονός αυτό μοιάζει σαν ειρωνία στην Ελλάδα, όπου δεν έχουν περάσει 
πολλές μέρες από την παρουσίαση ενός εκτρωματικού νομοσχεδίου από τη μεριά της 
κυβέρνησης, με το οποίο σχεδιάζονται ριζικές αλλαγές στη διαχείριση του αιγιαλού και 
εκποίηση των παραλιών της χώρας στα επιχειρηματικά συμφέροντα, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ.  

Μόλις χθες, ο Επίτροπος Οικονομικών της Κομισιόν Siim Kallas, αντικαταστάτης του Όλι Ρεν, σε 
σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή, αποκάλυψε με άνεση ότι το 
νομοσχέδιο που θα καταστρέψει για πάντα την ελληνική ακτογραμμή αποτελεί μνημονιακή 
υποχρέωση, την οποία η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να εφαρμόσει και μάλιστα 
άμεσα. 

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι οι μνημονιακές επιταγές δεν καταστρέφουν μόνο 
ανθρώπους, αλλά και το περιβάλλον. Το άκρως επικίνδυνο σχέδιο που προσπαθεί να 
προωθήσει η μνημονιακή συγκυβέρνηση για την «εκμετάλλευση» των παραλιών της χώρας 
μας δεν είναι παρά ένα ακόμα βήμα στην πορεία υλοποίησης μιας από τις πιο 
περιβαλλοντοκτόνες και επικίνδυνες πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί ποτέ στην Ελλάδα. Είναι 
η συνέχεια της καταστροφικής ιδεοληπτικής τύφλωσης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, που πρόθυμα 
επιμένουν στην εκχέρσωση του αρχαίου δάσους των Σκουριών και στη διάλυση της περιοχής 
για να εγκατασταθεί ένα καταστροφικό ορυχείο χρυσού, που επιμένουν να επιτρέπουν την 
εναπόθεση βιομηχανικών αποβλήτων σε πολλές περιοχές της χώρας, που προσπαθούν να 
πουλήσουν το νερό, που κατήργησαν την Τράπεζα Διατήρησης της Ελληνικής βιοποικιλότητας 
και τόσα και τόσα άλλα.  

Έχουμε από την πρώτη στιγμή σταθεί ενεργά στο πλευρό των πολιτών, των φορέων και των 
κινημάτων που μάχονται αποφασιστικά ενάντια σε αυτές τις πολιτικές. Η ανάπτυξη σε αυτόν 
τόπο δεν μπορεί να είναι παρά ισόρροπη, αειφόρα, με σεβασμό σε άνθρωπο και περιβάλλον. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη αντιπαραθέσει το δικό του ριζοσπαστικό, παραγωγικό, κοινωνικό και 
οικολογικό σχέδιο ανάπτυξης και αυτό σκοπεύει να εφαρμόσει, με αφετηρία τις κάλπες της 
επόμενης Κυριακής. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Χ. Καφαντάρη: Η προστασία των δασών επαφίεται στον πατριωτισμό 
των εθελοντών. Ο κ. Δένδιας σήκωσε τα χέρια ψηλά! 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

29/05/2014 

 

Από τα πλέον αρμόδια χείλη επιβεβαιώθηκε σήμερα στη βουλή η ανεπάρκεια του κρατικού 
μηχανισμού σε ό,τι αφορά την ετοιμότητά του ενόψει της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου. 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε η βουλευτής Β’ 
Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη σχετικά με το ζήτημα, ο υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. κος Ν. 
Δένδιας παραδέχθηκε με κυνισμό και ειλικρίνεια τις τεράστιες ελλείψεις του Πυροσβεστικού 
Σώματος σε υλικοτεχνική υποδομή, ενώ δήλωσε παντελή αδυναμία οιασδήποτε παρέμβασης, 
επικαλούμενος τη μνημονιακή οικονομική δυσπραγία. «Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι δεν θα 
υπάρξει πρόβλημα», σημείωσε χαρακτηριστικά. 

Αποκάλυψε δε πως η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων για 
την προστασία του δασικού μας πλούτου, θέτοντας ως βασικό δόγμα πυροπροστασίας τον 
εθελοντισμό! Έκανε λόγο για απόλυτη συνυπευθυνότητα όλων των Ελλήνων, αναθέτοντας 
ουσιαστικά τον ρόλο του πυροσβέστη στον απλό πολίτη και προκαταβάλλοντας εύσχημα την 
αδυναμία της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας. 

Επί της ουσίας, ο κ. Δένδιας δεν απάντησε σε καμιά από τις ερωτήσεις που του τέθηκαν: δεν 
απάντησε γιατί δεν έχουν εκδοθεί τα απαιτούμενα ΠΔ για τη λειτουργία του ΕΣΚΕ και της 
ΣΑΠΠ, δεν απάντησε για την ετοιμότητα των επίγειων και εναέριων μέσων, δεν απάντησε για 
το λόγο ενοικίασης πτητικών μέσων και τη μη ενίσχυση και ανανέωση του εθνικού εναέριου 
στόλου, δεν απάντησε για την κωλυσιεργία του διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών των 
οχημάτων του ΠΣ. Αρκέστηκε να πετάξει το μπαλάκι στους εθελοντές Έλληνες πολίτες. 

Για μία ακόμα φορά αναδεικνύεται η αντίληψη που έχει η μνημονιακή συγκυβέρνηση, τόσο 
για τον εθνικό δασικό πλούτο, όσο και για τους επαγγελματίες Έλληνες πυροσβέστες, που με 
αυτοθυσία και χωρίς την αρωγή του κράτους δίνουν ένα δύσκολο αγώνα υπαμοιβόμενοι. 
Ήταν αναμενόμενο πως μια κυβέρνηση που αποχαρακτήρισε εκατομμύρια δασικών εκτάσεων 
σε ένα βράδυ με μια άσχετη τροπολογία, που ετοιμάζεται να ξεπουλήσει παραλίες και δάση 
στο όνομα μιας στρεβλής και απατηλής ανάπτυξης, δεν επρόκειτο να δώσει ιδιαίτερη σημασία 
στην πρόληψη των καταστροφικών κάθε χρόνο πυρκαγιών, επικαλούμενη για μία ακόμη φορά 
τις μνημονιακές της υποχρεώσεις. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο πλευρό των πυροσβεστών που κάτω που αντίξοες συνθήκες δίνουν 
κάθε χρονιά ένα τιτάνιο αγώνα, καταφέρνοντας κάθε φορά στο μέτρο του δυνατού να 
προστατέψουν τα δάση της χώρας και καταγγέλλει την κυβερνητική δυσκαμψία, η οποία 
εκθέτει ανθρώπινο δυναμικό και φυσικό πλούτο σε κίνδυνο, κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο. 
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Χ. Καφαντάρη για μεταλλαγμένα: Ακόμα ένας κρίκος στην επικίνδυνη 
και αντιπεριβαλλοντική πολιτική της κυβέρνησης 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

30/05/2014 

 

«Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από δημοσιεύματα του τύπου, καθώς η κυβέρνηση δεν 
έκρινε σκόπιμο να ενημερώσει τον ελληνικό λαό σχετικά με ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, ότι 
ύστερα από πρωτοβουλία της Ελληνικής Προεδρίας τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν 
ομόφωνα στην καλλιέργεια μεταλλαγμένων, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών εντός 
των ορίων των κρατών της Ένωσης. Είναι ακατανόητο πως οι προεδρεύοντες, αυτή την εποχή, 
στην ΕΕ αρμόδιοι υπουργοί κ.κ. Βενιζέλος, Μανιάτης και Τσαυτάρης συναίνεσαν σε μια από τις 
πιο επικίνδυνες ίσως αποφάσεις, που απειλεί ευθέως την υγεία των ευρωπαίων πολιτών και 
την απαραίτητη περιβαλλοντική ισορροπία στο ευρωπαϊκό έδαφος. 

Η συναίνεση στην αμφιλεγόμενη αυτή συμφωνία, που ικανοποιεί μόνο τις πολυεθνικές 
εταιρείες μεταλλαγμένων, είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα των καταστροφικών 
περιβαλλοντοκτόνων πολιτικών που προωθεί η παραπαίουσα, πλέον, μνημονιακή 
συγκυβέρνηση των κ.κ. Σαμαρά και Βενιζέλου. Μια αλυσίδα που αρχίζει με την χωρίς 
αντίσταση αποδοχή, αν όχι επιδίωξη, της καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας στο 
κέντρο της Μεσογείου -με τις σοβαρές μελλοντικές επιπτώσεις να ελλοχεύουν- και συνεχίζεται 
με το ξεπούλημα του συνόλου σχεδόν των παραλιών της χώρας εν ονόματι της ανάπτυξης, τον 
αποχαρακτηρισμό εκατομμυρίων στρεμμάτων δασών, την έλλειψη στρατηγικής για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών από την Κλιματική Αλλαγή και τόσα άλλα. 

Με την τελευταία της απόφαση η κυβέρνηση αγνοεί και εναντιώνεται στη βούληση της 
συντριπτικής πλειονότητας του ελληνικού λαού, που δεν θέλει τα μεταλλαγμένα ούτε στο 
πιάτο ούτε στο χωράφι του. Αν μη τι άλλο, οι αρμόδιοι κ.κ. υπουργοί οφείλουν άμεσες 
απαντήσεις και εξηγήσεις για τα κίνητρα της απόφασής τους, σίγουρα πριν τις 12/06/2014, 
όταν και θα γίνει στο Λουξεμβούργο η σύνοδος των Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ που θα 
επικυρώσει τη σχετική απόφαση. Καλούμε, έστω και την ύστατη ώρα, την κυβέρνηση να 
αναιρέσει τις μέχρι τώρα αποφάσεις της και να αντιταχθεί σθεναρά στην υιοθέτηση της 
πρότασης αυτής. Καλούμε τους νεοεκλεχθέντες ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες, ώστε να ανατραπεί η σχεδιαζόμενη συμφωνία. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται σε σταθερή επαγρύπνηση, στο πλευρό των πολιτών και των 
οικολογικών κινημάτων που αντιδρούν. Το ζοφερό μέλλον που μας προετοιμάζουν δεν το 
θέλουμε. Μας αξίζει ένα μέλλον βασισμένο στην ισόρροπη αειφόρο ανάπτυξη, με σεβασμό 
στον άνθρωπο και το περιβάλλον.» 

- See more at: http://left.gr/news/h-kafantari-gia-metallagmena-akoma-enas-krikos-stin-
epikindyni-kai-antiperivallontiki-politiki#sthash.W0fqIjXM.dpuf 

«Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από δημοσιεύματα του τύπου, καθώς η κυβέρνηση δεν 
έκρινε σκόπιμο να ενημερώσει τον ελληνικό λαό σχετικά με ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, ότι 
ύστερα από πρωτοβουλία της Ελληνικής Προεδρίας τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν 
ομόφωνα στην καλλιέργεια μεταλλαγμένων, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών εντός των 
ορίων των κρατών της Ένωσης. Είναι ακατανόητο πως οι προεδρεύοντες, αυτή την εποχή, στην 
ΕΕ αρμόδιοι υπουργοί κ.κ. Βενιζέλος, Μανιάτης και Τσαυτάρης συναίνεσαν σε μια από τις πιο 
επικίνδυνες ίσως αποφάσεις, που απειλεί ευθέως την υγεία των ευρωπαίων πολιτών και την 
απαραίτητη περιβαλλοντική ισορροπία στο ευρωπαϊκό έδαφος. 

Η συναίνεση στην αμφιλεγόμενη αυτή συμφωνία, που ικανοποιεί μόνο τις πολυεθνικές 
εταιρείες μεταλλαγμένων, είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα των καταστροφικών 
περιβαλλοντοκτόνων πολιτικών που προωθεί η παραπαίουσα, πλέον, μνημονιακή 
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συγκυβέρνηση των κ.κ. Σαμαρά και Βενιζέλου. Μια αλυσίδα που αρχίζει με την χωρίς 
αντίσταση αποδοχή, αν όχι επιδίωξη, της καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας στο 
κέντρο της Μεσογείου -με τις σοβαρές μελλοντικές επιπτώσεις να ελλοχεύουν- και συνεχίζεται 
με το ξεπούλημα του συνόλου σχεδόν των παραλιών της χώρας εν ονόματι της ανάπτυξης, τον 
αποχαρακτηρισμό εκατομμυρίων στρεμμάτων δασών, την έλλειψη στρατηγικής για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών από την Κλιματική Αλλαγή και τόσα άλλα. 

Με την τελευταία της απόφαση η κυβέρνηση αγνοεί και εναντιώνεται στη βούληση της 
συντριπτικής πλειονότητας του ελληνικού λαού, που δεν θέλει τα μεταλλαγμένα ούτε στο 
πιάτο ούτε στο χωράφι του. Αν μη τι άλλο, οι αρμόδιοι κ.κ. υπουργοί οφείλουν άμεσες 
απαντήσεις και εξηγήσεις για τα κίνητρα της απόφασής τους, σίγουρα πριν τις 12/06/2014, 
όταν και θα γίνει στο Λουξεμβούργο η σύνοδος των Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ που θα 
επικυρώσει τη σχετική απόφαση. Καλούμε, έστω και την ύστατη ώρα, την κυβέρνηση να 
αναιρέσει τις μέχρι τώρα αποφάσεις της και να αντιταχθεί σθεναρά στην υιοθέτηση της 
πρότασης αυτής. Καλούμε τους νεοεκλεχθέντες ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες, ώστε να ανατραπεί η σχεδιαζόμενη συμφωνία. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται σε σταθερή επαγρύπνηση, στο πλευρό των πολιτών και των 
οικολογικών κινημάτων που αντιδρούν. Το ζοφερό μέλλον που μας προετοιμάζουν δεν το 
θέλουμε. Μας αξίζει ένα μέλλον βασισμένο στην ισόρροπη αειφόρο ανάπτυξη, με σεβασμό 
στον άνθρωπο και το περιβάλλον.» 
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Τη στιγμή που περισσότερο από το 1/3 της Ελλάδας βρίσκεται σε 
υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης ή έχει ήδη ερημοποιηθεί, η 
κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ συνεχίζει απτόητη την καταστροφική για το 
περιβάλλον μνημονιακή της πολιτική 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

23/06/2014 

 

«H γη ανήκει στο μέλλον». Αυτό είναι το κεντρικό σύνθημα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας 
Ερημοποίησης, με κεντρικό θέμα τη διάσωση της καλλιεργήσιμης γης από την ξηρασία και την 
έλλειψη νερού. 

H επιβίωση 1,5 περίπου δισεκατομμύριου ανθρώπων που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές 
εξαρτάται σήμερα από την περιορισμένη παραγωγή και διαθεσιμότητα νερού. Μίλαμε για 
περιοχές που η ξηρασία και η έλλειψη γλυκού νερού είναι ενδημικό φαινόμενο, με την 
κατάσταση να επιδεινώνεται συνεχώς από την Κλιματική Αλλαγή και την αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη. 

Ενώ το φαινόμενο της ερημοποίησης εντείνεται διαρκώς και αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Μεσογειακές χώρες και παρά τις 
συνεχείς προειδοποιήσεις ότι οι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι συνεχώς αυξάνονται, η 
συγκυβέρνηση, συνεπής στις μνημονιακές της «υποχρεώσεις», δεν λαμβάνει κανένα μέτρο 
πρόληψης ή αναστροφής της κατάστασης. Τη στιγμή που περισσότερο από το 1/3 της 
Ελλάδας βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης ή έχει ήδη ερημοποιηθεί, η κυβέρνηση 
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ συνεχίζει απτόητη την καταστροφική για το περιβάλλον μνημονιακή πολιτική. 

Θυσιάζει το φυσικό περιβάλλον στον βωμό του κέρδους, αποχαρακτηρίζει δάση, ξεπουλά το 
σύνολο των παραλιών και του αιγιαλού στο όνομα μιας ιδεοληπτικής ανάπτυξης, εκποιεί τη 
δημόσια περιουσία, σχεδιάζει με το σπάσιμο της ΔΕΗ την εκποίηση και των τεχνητών λιμνών 
της εταιρείας (όπως π.χ. της λίμνης Πλαστήρα), δεν προστατεύει τη γη υψηλής 
παραγωγικότητας, ενώ προωθεί δυστυχώς από την πίσω πόρτα την καλλιέργεια των 
μεταλλαγμένων, ακολουθώντας αποκλειστικά τις επιταγές της τρόικας και των μεγάλων 
συμφερόντων. 

Απέναντι στις καταστροφικές πολιτικές που ακολουθούνται, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τη διαχείριση 
των δημόσιων πόρων με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών του ανθρώπου και την 
προστασία του περιβάλλοντος, με την εφαρμογή μια σειράς μέτρων προσανατολισμένων στην 
προστασία των περιοχών που δεν έχουν ακόμα πληγεί και στη βελτίωση των ποιοτικών και 
ποσοτικών χαρακτηριστικών των ήδη υποβαθμισμένων περιοχών (ορθή γεωργική πρακτική, 
περιορισμός λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, ορθολογική διαχείριση υδάτων, υποστηρικτικά 
έργα εδαφών, αρδευτικά έργα, αποκατάσταση εδαφών, αντιπλημμυρικά έργα, ενημέρωση, 
προστασία παράκτιων περιοχών, κ.λπ.). 

Ο Γενικός γραμματέας των Η.Ε., με αφορμή τη σημερινή ημέρα, δήλωσε ότι «Η υποβάθμιση 
του εδάφους που προκαλείται ή επιδεινώνεται από την Κλιματική Αλλαγή δεν είναι μόνο ένας 
κίνδυνος για τη ζωή, αλλά και μια απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα.» Η αναγκαιότητα 
για τη μείωση των υπαρκτών αυτών κινδύνων μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη διεθνή 
συνεργασία για την επίτευξη μιας δίκαιης και φιλόδοξης συμφωνίας για την αναστροφή της 
Κλιματικής Αλλαγής, για την αποτροπή της αποδάσωσης και για την απομάκρυνση των 
κινδύνων από την ερημοποίηση. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  

31



 

Περί μείωσης του ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης… 

 

*Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Αυγή (20/06/2014) 

 

Πολλή συζήτηση γίνεται τελευταία γύρω από την… όψιμη πρόθεση της κυβέρνησης να 
μειώσει τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης. 

Έχουμε ήδη την εμπειρία δύο χειμερινών περιόδων, μετά την απόφαση της μνημονιακής 
συγκυβέρνησης να εξισώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης με εκείνον 
του πετρελαίου κίνησης. Μια απόφαση που έγινε προσπάθεια εν πολλοίς να αιτιολογηθεί και 
να ακολουθηθεί στη βάση της υπαρκτής ανάγκης πάταξης του λαθρεμπορίου καυσίμων, το 
οποίο όμως δυστυχώς εξακολουθεί να οργιάζει. 

Η άστοχη επιβολή του μέτρου είχε χωρίς υπερβολή τραγικές συνέπειες, δημιουργώντας 
τεράστια προβλήματα στον χειμαζόμενο από τα μνημονιακά μέτρα ελληνικό λαό, ενώ 
παράλληλα έπληξε το περιβάλλον και την ποιότητα του αστικού ατμοσφαιρικού αέρα και 
επιδείνωσε τη δημόσια υγεία. 

Η πλειονότητα του ελληνικού πληθυσμού δεν κατάφερε να προστατευτεί από το κρύο, αφού, 
σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το 71% των πολυκατοικιών δεν προμηθεύτηκε καν 
πετρέλαιο θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο. Οι πολίτες αναζήτησαν εναλλακτικές πηγές 
θέρμανσης, χρησιμοποιώντας σε πολλές περιπτώσεις ακατάλληλα υλικά, ενώ παρατηρήθηκαν 
φαινόμενα λαθραίας υλοτόμησης, που αποψίλωσαν περαιτέρω περιαστικά δάση και άλση. Το 
φαινόμενο ενισχύθηκε από την ολιγωρία της κυβέρνησης να εκδώσει τις αναγκαίες οδηγίες 
και προδιαγραφές για καύσιμες ύλες από βιομάζα. 

Ευθέως συνδεόμενη με την αύξηση του ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης είναι η επανεμφάνιση 
του νέφους και της αιθαλομίχλης μετά από πολλά χρόνια στα αστικά κέντρα. Υπήρξαν μέρες 
και νύχτες που ξυπνήσαν μνήμες περασμένων εποχών, τότε που το νέφος κυριαρχούσε στον 
Αττικό ουρανό και οι δηλώσεις των τότε αρμόδιων υπουργών συνοψίζονταν στο αλήστου 
μνήμης «φέρτε μου έναν νεκρό από το νέφος». Η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του 
αστικού πληθυσμού ενισχύθηκε δε και από την ταυτόχρονη, σχεδόν, απελευθέρωση της 
πετρελαιοκίνησης στα αστικά κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης και την άρση της 
απαγόρευσης καύσης βιομάζας. 

Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία είναι σοβαρότατοι, εφόσον ακόμα και οι μικρές υπερβάσεις 
στις συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα ευθύνονται για σημαντικές βλάβες 
της υγείας, όπως προειδοποιούν διεθνείς φορείς (ΠΟΥ, ΕΕΑ κ.ά.). Παράλληλα, η κλιματική 
αλλαγή τροφοδοτείται και τροφοδοτεί την αύξηση των ρύπων, όπως το «κακό» όζον και η 
αιθάλη. 

Και εάν έστω για τη δημόσια υγεία δεν είναι ποτέ αργά, δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο και 
με τα τραγικά παράπλευρα θύματα της τουλάχιστον ανεύθυνης κυβερνητικής πολιτικής. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, σημειώθηκε αύξηση των 
αστικών πυρκαγιών από τα θερμαντικά σώματα και τζάκια, με ορισμένα από αυτά τα 
περιστατικά να καταλήγουν με τον χειρότερο τρόπο. 

Το πλέον εξοργιστικό είναι ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι του εισπρακτικού (κατά δήλωση 
Σταϊκούρα στη «Realnews», 20.1.2013) αυτού μέτρου κάθε άλλο παρά επετεύχθησαν -η 
έκθεση για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το α΄ τετράμηνο του 2014 ομολογεί 
την απώλεια 182 εκατ. Ούτε βέβαια πατάχθηκε το λαθρεμπόριο καυσίμων, όπως ομολογεί η 
γνωστή έκθεση ΟΟΣΑ, όπου αναφέρεται ότι το λαθρεμπόριο καυσίμων δεν αντιμετωπίστηκε, 
απλώς αντί να γίνεται με το πετρέλαιο κίνησης γίνεται με το πολύ φθηνότερο ναυτιλιακό 
(επιβαρύνοντας ταυτόχρονα επιπλέον την ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς το ναυτιλιακό 
πετρέλαιο περιέχει περισσότερο θείο). Μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση 
συστήματος εισροών-εκροών ούτε σε όλα τα πρατήρια, ούτε στις εγκαταστάσεις των 
ολιγάριθμων εταιρειών εμπορίας (φρόντισαν μάλιστα με τροπολογία σε πρόσφατο νόμο να 
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δώσουν παράταση για την εφαρμογή του μέτρου 24 μηνών) ούτε στις φορτηγίδες 
εφοδιασμού ναυτιλιακών καυσίμων. Και βέβαια, δεν θα πρέπει να αγνοείται το προς εξαγωγή 
καύσιμο, καθώς σε πολύ πρόσφατη έκθεση του ΓΛΚ ομολογείται, από τα πλέον αρμόδια χείλη, 
η κατάρρευση των εσόδων από τη μεγάλη πτώση στις πωλήσεις. 

Δύο χρόνια τώρα, η συγκυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί, τυφλωμένοι από τις 
μνημονιακές επιταγές και «υποχρεώσεις» που έχουν υπογράψει, δεν βλέπουν την 
πραγματικότητα. Αρκούνται σε ανήκουστες δικαιολογίες, όπως τη μεγάλη δήλωση, ανήμερα 
Χριστουγέννων, ότι στόχος τους δήθεν είναι «η αποτροπή κάποιων να μην χρησιμοποιούν το 
πετρέλαιο θέρμανσης για να θερμαίνουν τις πισίνες τους»! Ή ίσως περιμένουν να θυμηθούν 
το θέμα μόνο μετά από «εντολή Σαμαρά»! 

Δύο χρόνια τώρα, η μνημονιακή συγκυβέρνηση σχεδίασε και εκτέλεσε με παταγώδη αποτυχία 
κάποια αποσπασματικά και αναποτελεσματικά μέτρα, προσπαθώντας να «ξεγελάσει» τον 
ελληνικό λαό και τους Ευρωπαίους εταίρους. Εναλλακτικές λύσεις δεν υπάρχουν, αφού και η 
Eurostat επισημαίνει ότι μόνο το 2ο εξάμηνο του 2014 ακρίβυνε το ρεύμα κατά 20% στην 
Ελλάδα και η τιμή του φυσικού αερίου είναι υψηλή και φορτωμένη με φόρους. 

Δύο χρόνια τώρα, η παραπαίουσα εσχάτως κυβέρνηση Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ αρνείται να εφαρμόσει 
τις αρχές του Συντάγματος, που με το άρθρο 5 κατοχυρώνει το δικαίωμα στην προστασία της 
υγείας και με το άρθρο 21 ορίζει ότι το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών. 

Είναι επιτακτική η ανάγκη να καταργηθεί ΑΜΕΣΑ το μέτρο της εξίσωσης του ΕΦΚ πετρελαίου 
θέρμανσης με εκείνου της κίνησης, ώστε η τιμή του να επανέλθει τουλάχιστον στα επίπεδα 
του 2011 (0,90 ευρώ ανά λίτρο). Και σε ένα δεύτερο στάδιο θα πρέπει να παρακολουθείται η 
διεθνής τιμή του πετρελαίου, ώστε να ρυθμίζεται ανάλογα το ύψος του φόρου του 
πετρελαίου θέρμανσης προς όφελος του καταναλωτή. Όμοια, η τιμή του φυσικού αερίου για 
την οικιακή κατανάλωση θα πρέπει να απαλλαγεί από μεγάλο μέρος των φόρων που το 
βαρύνουν, ώστε να φθηνύνει ουσιαστικά. 

Αν η κυβέρνηση δεν μπορεί να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα και να καλύψει τις 
στοιχειώδεις ανάγκες του λαού μας για φθηνή θέρμανση και παροχή φθηνής ηλεκτρικής 
ενέργειας, μπορεί τουλάχιστον να φύγει. Να φύγει το συντομότερο, ώστε να ξαναβρεί αυτός ο 
κόσμος τα όνειρα του κι αυτός ο τόπος την ελπίδα. 

 

* Η Χαρά Καφαντάρη είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθήνας 
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Επανεμφάνιση του όζοντος στον Αττικό ουρανό 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

11/07/2014 

 

Τις πρώτες υπερβάσεις των ορίων των τιμών του όζοντος είχαμε αυτές τις μέρες στην Αθήνα, 
υπερβάσεις τις οποίες ακολούθησαν οι καθιερωμένες ανακοινώσεις των αρμόδιων 
υπουργείων ΠΕΚΑ και Υγείας, με τις γνωστές συστάσεις για τις ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού. 

Ενόψει των θερμών καλοκαιρινών μηνών, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι απευθύναμε 
εγκαίρως ερώτηση στον κ. υπουργό ΠΕΚΑ κο Μανιάτη (09/04/2014) σχετικά με τα 
προβλήματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που, όπως κάθε χρόνο, θα προκύψουν, ζητώντας 
ενημέρωση για το βαθμό ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, τόσο σε επίπεδο 
παρακολούθησης των τιμών όσο και λήψης των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης. Σκοπός της 
ερώτησης, πέραν την ενημέρωσης, ήταν η υπενθύμιση της ανάγκης προετοιμασίας των 
αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ σχετικά με τα χρόνια προβλήματα της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης που απασχολούν τον Ελληνικό λαό. 

Τις επόμενες ημέρες, με την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, οι υπερβάσεις των ορίων 
των τιμών του όζοντος θα πολλαπλασιαστούν. Το υπουργείο ΠΕΚΑ δεν μπορεί να παραμένει 
απλός καταγραφέας των περιπτώσεων υπέρβασης και να αρκείται σε συστάσεις. Είναι 
απολύτως απαραίτητο να έχουν γίνει ήδη τα εξής: 

· Να είναι έτοιμοι οι σταθμοί παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης (λειτουργική 
κατάσταση και υποδομή). 

· Να έχει γίνει η προμήθεια των ανταλλακτικών και των υλικών συντήρησης. 

· Να έχουν στελεχωθεί επαρκώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας οι αρμόδιες υπηρεσίες. 

Η απροθυμία του υπουργείου να απαντήσει ξεκάθαρα σε σχέση με τα συγκεκριμένα ζητήματα 
δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για το εάν έχει πραγματοποιηθεί ο,τιδήποτε από τα παραπάνω. 
Φαίνεται πως σκοπός του κ. υπουργού είναι η συνειδητή υποβάθμιση του προβλήματος. Ίσως 
να προσμένει και αυτός, όπως ο κος Δένδιας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών φέτος το 
καλοκαίρι, σε ένα θαύμα. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαράδεκτο τα σοβαρά προβλήματα της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης να αντιμετωπίζονται με επιπολαιότητα και να μετατρέπονται σε 
προβλήματα που διευθετούνται μέσω μιας απλής ενημερωτικής ανακοίνωσης. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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«Αιτία πολέμου» το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό 

 

*Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Αυγή, 06/07/2014 

 

Τελώντας σε κατάσταση πανικού, η μνημονιακή συγκυβέρνηση Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, υποταγμένη 
στις απαιτήσεις της τρόικας και αφού πρώτα έκλεισε τη Βουλή ελλείψει σοβαρών 
νομοσχεδίων προς ψήφιση (!), τρέχει τώρα, μέσα από τη διαδικασία των θερινών τμημάτων 
να ψηφίσει μια σειρά σημαντικότατες διατάξεις. Μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται 
νομοσχέδια «γενικής απορρύθμισης του χώρου», τα οποία καταργούν τους όποιους κανόνες 
χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, ενώ ταυτόχρονα η κυβέρνηση προωθεί τα νέα 
Ρυθμιστικά Σχέδια Αττικής (ΡΣΑ) και Θεσσαλονίκης (ΡΣΘ). Πρόσφατα ψηφίστηκε νόμος για τον 
πολεοδομικό σχεδιασμό και τις χρήσεις γης, ενώ σε διαδικασία συζήτησης στην αρμόδια 
επιτροπή της Βουλής, με τον χαρακτηρισμό του κατεπείγοντος, είναι και νομοσχέδιο για τον 
Τουρισμό. 

Όλα τα παραπάνω νομοθετήματα είναι ενταγμένα στην ίδια λογική και πλαίσιο -του 
Μεσοπρόθεσμου και των εφαρμοστικών νόμων- με κατεύθυνση την απλοποίηση ή και την 
κατάργηση της διαδικασίας των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και μελετών, ενώ δυστυχώς 
ανοίγουν τον δρόμο στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και την άνευ ορίων ενίσχυση 
του ιδιωτικού τομέα στο όνομα δήθεν της κάλυψης του δημόσιου χρέους. 

Με βάση τα παραπάνω, μόνο τυχαίο δεν είναι το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών 
για τους αιγιαλούς, η διαβούλευση του οποίου έληξε άρον άρον τον Μάιο εν μέσω θύελλας 
αντιδράσεων. Το εν λόγω νομοσχέδιο, που ετοιμάζεται πλέον να εισαχθεί στη Βουλή, 
τιτλοφορείται «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας» και αποτελεί 
πραγματικά «αιτία πολέμου». 

Πρώτα απ’ όλα, έχουμε το παράδοξο ένα φυσικό στοιχείο, όπως ο αιγιαλός, να προσδιορίζεται 
νομικά από το υπουργείο Οικονομικών. 

Ο αιγιαλός, οι παραλίες, οι όχθες λιμνών και ποταμών και οι παρόχθιες ζώνες αποτελούν 
συστατικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος και προστατεύονται συνταγματικά. 
Συγχρόνως αποτελούν ευπαθή οικοσυστήματα, τα οποία έχουν ανάγκη ιδιαίτερης προστασίας 
εξαιτίας των συνεχών και εκτεταμένων πιέσεων που δέχονται λόγω της οικονομικής 
ανάπτυξης. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (ακτές, παραλία, παράκτιο και παρόχθιο 
οικοσύστημα, που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο) κατοχυρώνεται από το άρθρο 24 του 
Συντάγματος και είναι υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίσει την ολοκληρωμένη διαχείρισή 
του, με βάση επιστημονικά κριτήρια και στηριζόμενο στην αρχή της αειφορίας. 

Θα πρέπει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι ήδη υφίσταται νόμος σχετικά με τον αιγιαλό 
(περί προστασίας και οριοθέτησης). Ο περί ου ο λόγος Ν. 2971/2001, σύμφωνα με την 
επιστημονική θεώρηση και τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία κρίσιμων παράκτιων 
ζωνών, θεωρείται οριακά επαρκής για την προστασία των ακτών. Αν εκκρεμεί κάτι στον εν 
λόγω νόμο, αυτό είναι η συμπλήρωσή του με προβλέψεις του νόμου για τη βιοποικιλότητα (Ν. 
3937/2011). 

Πολλές από τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις απηχούν μια γενικευμένη απροκάλυπτη 
παραγνώριση των φυσικών αγαθών, ιδιαίτερα των περιβαλλοντικών, για την ισόρροπη 
ανάπτυξη. Η κυβέρνηση με το εν λόγω νομοσχέδιο αγνοεί τους πάντες. 

Αγνοεί την ανάγκη κύρωσης από την Ελλάδα του Πρωτόκολλου της Μεσογείου για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται θέσπιση 
αδόμητης ζώνης τουλάχιστον 100 μέτρων για νέες κατασκευές (απόφαση Συμβουλίου 
2009/89/ΕΚ). Αγνοεί διεθνείς οργανισμούς, καθώς και τις συστάσεις της διακυβερνητικής του 
ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), που αφορούν την άνοδο της στάθμης της θάλασσας 
λόγω υπερθέρμανσης. Αγνοεί ακόμη την αρνητική εμπειρία κρατών της Μεσογείου όπως η 
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Ισπανία, η οποία σήμερα προσπαθεί να απελευθερώσει τις ακτές της από την άκρατη 
τσιμεντοποίηση που κατέστρεψε την παράκτια ζώνη της. 

Το εν λόγω νομοσχέδιο είναι ένα «περιβαλλοντοκτόνο τέρας», το οποίο ανατρέπει τη μέχρι 
τώρα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τους αιγιαλούς και τις παρόχθιες και παραλίμνιες 
εκτάσεις, διαταράσσει πιθανώς ανεπανόρθωτα τα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα, 
ενώ ταυτόχρονα καταργεί το συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών στην ελεύθερη πρόσβαση 
στη θάλασσα. 

Επίσης, προβλέπει μεταξύ άλλων την αντισυνταγματική νομιμοποίηση πάσης φύσης 
αυθαιρέτων κατασκευών και καταπατήσεων από επιχειρηματικά συμφέροντα, το μπάζωμα 
της θάλασσας, την περίφραξη και κατάληψη παραλιών από επιχειρηματικές εκμεταλλεύσεις 
(ξαπλώστρες, αναψυκτήρια, γήπεδα κ.λπ.) και ανοίγει τον δρόμο πώλησης των αιγιαλών μέσω 
του ΤΑΙΠΕΔ. 

Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, επειδή πολύς λόγος γίνεται για τον τουρισμό, τη «βαριά 
βιομηχανία» σύμφωνα με πολλούς της χώρας μας, ότι το ελληνικό τουριστικό προϊόν είναι 
αμιγώς πολιτιστικό και περιβαλλοντικό. Δεν είναι ούτε επιχειρηματικό, όπως του Ντουμπάι, 
ούτε αναψυχής και τζόγου, όπως του Λας Βέγκας. 

Η καταστροφή του τοπίου δεν είναι επένδυση. Επένδυση στο μέλλον είναι η διαμόρφωση της 
παραλίας και του αιγιαλού με σεβασμό στην ιστορικότητα και τη μικρή κλίμακα, ο καθορισμός 
και η ανάδειξη των ακτογραμμών, η κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων, η προστασία 
από τους καταπατητές, η ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις παραλίες. 

Η αξία των ακτών της Ελλάδας δεν αφορά μόνο τα πολύτιμα τοπία για τα εκατομμύρια των 
τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα για να την απολαύσουν. Αφορά και τις κρίσιμες 
υπηρεσίες που προσφέρουν οι ακτές για την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση και την 
αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων που ελλείψει φυσικής προστασίας απαιτούν 
πολυδάπανες και αμφίβολης αποτελεσματικότητας λύσεις. 

Στον αντίποδα της νέας αυτής κυβερνητικής χίμαιρας, κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικό είναι 
το κίνημα που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται για τη σωτηρία των παραλιών και του αιγιαλού 
ενάντια στο εν λόγω εκτρωματικό νομοσχέδιο. Επιστημονικοί φορείς, σύλλογοι, επιμελητήρια, 
μη κυβερνητικές οργανώσεις εκφράζουν με κάθε τρόπο την αντίθεσή τους και οργανώνουν τις 
αντιδράσεις τους. 

Σημαντικό ρόλο παίζουν σε αυτή την κατεύθυνση η διαδικτυακή προβολή του ζητήματος, η 
συλλογή υπογραφών (περί τις 200.000 μέχρι σήμερα), οι ακτιβισμοί και οι δράσεις 
ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα, όπως και η ανεξάρτητη δράση «240 χλμ. για τον αιγιαλό». 

Αντί επιλόγου αξίζει να αναφερθεί δειγματοληπτικά, καθώς η συνισταμένη όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων είναι κοινή, η αντίρρηση του Συνηγόρου του Πολίτη, που με σχετική 
επιστολή στον νέο υπουργό κ. Χαρδούβελη ζητάει την επανεξέταση του ν/σ για τους 
αιγιαλούς. Η Ανεξάρτητη Αρχή μεταξύ άλλων αναφέρει ότι το εν λόγω ν/σ μαζί με τα υπό 
διαβούλευση «Ρυθμίσεις κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου» και «Επίλυση ιδιοκτησιακών 
διαφορών μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών» δημιουργούν βάσιμα την αίσθηση ότι αμιγώς 
χρηματοοικονομικά κριτήρια υπερισχύουν της πρωταρχικής ισορροπίας μεταξύ ανάπτυξης και 
περιβαλλοντικής προστασίας. 
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Μεγάλα λόγια από το ΥΠΕΚΑ, χωρίς Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής στην 
Κλιματική Αλλαγή η Ελλάδα 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

05/09/2014 

  

Σε ημερίδα που διοργανώθηκε από ανάδοχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα τον σχεδιασμό 
μιας εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα 
παραβρέθηκε χθές Πέμπτη 04/09 η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθήνας Χαρά Καφαντάρη. Στην 
ημερίδα συμμετείχαν επιστημονικοί φορείς, υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΕΚΑ, καθηγητές 
πανεπιστημίου, αντιπρόσωποι ΜΚΟ κ.α. 

Μετά το τέλος των εργασιών η Χαρά Καφαντάρη δήλωσε: 

«Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες της ΕΕ που δεν έχει προχωρήσει ακόμη στην εκπόνηση 
μιας εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, παρότι γεωγραφικά 
ανήκει σε μια από τις πιο ευπαθείς περιοχές της Μεσογείου. Τη στιγμή που υπάρχουν έντονες 
διεργασίες παγκοσμίως, και εν όψει της σε επίπεδο κορυφής Διεθνούς Συνδιάσκεψης για τo 
κλιμα στις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, η πατρίδα μας δεν έχει ένα γενικό πλάνο για την 
προσαρμογή διάφορων τομέων στις επιπτώσεις της Κλιματική Αλλαγής, τομέων όπως η 
γεωργία και τα δάση, οι παράκτιες δραστηριότητες, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, τα 
χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα. 

Είναι επιτακτική η ανάγκη η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ να αντιμετωπίσει το ζήτημα με τη 
δέουσα σοβαρότητα και να εναρμονίσει την πολιτική του ρητορεία –ότι εργάζεται στην 
κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης- με τη 
νομοθετική πρακτική του. Τα τελευταία νομοσχέδια που έφερε στη Βουλή το ΥΠΕΚΑ (για τον 
πολεοδομικό σχεδιασμό, για τη δασική πολιτική, για τους αιγιαλούς κ.λπ.) μόνο ως 
περιβαλλοντοκτόνα μπορούν να χαρακτηριστούν και απέχουν πολύ από έναν ολοκληρωμένο 
σχεδιασμό εθνικής στρατηγικής και δράσεως. 

Η εξάρτηση της Ελλάδας από το φυσικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά κρίσιμη για να αγνοηθεί 
ακόμα και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και το ΥΠΕΚΑ οφείλει άμεσα να προχωρήσει μέσα 
από διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός 
Εθνικού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή.» 

 

 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Χ. Καφαντάρη: «Η κλιματική αλλαγή η πιο ταξικά φορτισμένη 
μεταβολή του 21ου αιώνα» 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

23/09/2014 

Η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθηνών Χ. Καφαντάρη, με αφορμή τη σημερινή ειδική σύνοδο 
του ΟΗΕ για το κλίμα, δήλωσε τα εξής: 

 

Στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη κτυπά σήμερα κυριολεκτικά η καρδιά της γης. Εκεί, όπου 
θα πραγματοποιηθεί μία από τις σημαντικότερες συνδιασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών για την 
Κλιματική Αλλαγή. Η ειδική Σύνοδος διοργανώνεται με πρωτοβουλία του γ.γ. του ΟΗΕ Μπαν 
Κι-Μουν, τη στιγμή που είναι επιτακτικότερη από ποτέ η ανάγκη να καταστεί δυνατή ως το 
2015 μία διεθνής συμφωνία-διάδοχος του πρωτοκόλλου του Κιότο. 

Ήδη, το περασμένο Σαββατοκύριακο, εκατομμύρια κόσμου συγκεντρώθηκαν σε περίπου 2.600 
διαδηλώσεις σε 159 χώρες για να απαιτήσουν άμεση δράση, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας 
πρωτοβουλίας διαδηλώσεων πριν από την ειδική σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για 
το κλίμα. 

Δυστυχώς οι προσδοκίες δεν είναι υψηλές, από τη στιγμή που Κίνα και Ινδία, η 1η και η 3η 
χώρα αντίστοιχα σε εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου παγκοσμίως, θα απέχουν. Την ίδια 
στιγμή, η Ε.Ε., που φιλοδοξούσε να παίξει ηγετικό ρόλο, έχει υποταχθεί στις επιθυμίες των 
μεγάλων λόμπι του περισσότερου άνθρακα, αναβάλλει μέχρι την Άνοιξη την επικύρωση των 
δεσμεύσεων του ΕΚ για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% μέχρι το 2050. Την 
ίδια στιγμή στην Ελλάδα, που δεν διαθέτει ακόμη Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική 
Αλλαγή, η κυβέρνηση -πειθήνια και παγιδευμένη στις μνημονιακές υποχρεώσεις της- 
προφανώς με εντολή Σαμαρά – Βενιζέλου αρνείται να αρθρώσει αυτόνομο λόγο και 
καλύπτεται πίσω από τις “Ευρωπαϊκές” επιλογές, σχεδιάζει μια στρεβλή και 
περιβαλλοντοκτόνο ανάπτυξη, που ποτέ όμως δεν έρχεται. 

Η Κλιματική Αλλαγή όμως είναι εδώ και επελαύνει. Ο πλανήτης, η ατμόσφαιρα και οι ωκεανοί 
έχουν θερμανθεί, η ερημοποίηση προχωρεί, τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνονται σε 
συχνότητα, η παγκόσμια μέση στάθμη της επιφάνειας των θαλασσών έχει ανέβει και οι 
συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου συνεχώς αυξάνονται ραγδαία. 

Η Κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την ανθρωπότητα, του 21oυ αιώνα, 
αποτελώντας την πιο ταξικά φορτισμένη μεταβολή, τις συνέπειες της οποίας ήδη πληρώνουν 
οδυνηρά φτωχοί λαοί, αλλά ακόμα και φτωχοί πολίτες που κατοικούν σε εύρωστες οικονομικά 
χώρες. 

 Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλες τις πτυχές οργάνωσης της παγκόσμιας 
οικονομίας, αλλά και της κοινωνικής πραγματικότητας, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση να 
αναχαιτίσουμε τις περαιτέρω συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Η δράση μας έχει ήδη 
αργήσει. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Υδρογονάνθρακες: Το νέο success story της κυβέρνησης; Τα 
επιστημονικά δεδομένα και οι υπερφίαλες εκτιμήσεις 

 

*Αναδημοσίευση από την Εφημερίδα Ελευθεροτυπία (29/10/2014) 

Της Χαράς Καφαντάρη, γεωλόγου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθήνας 

 

Η κυβέρνηση επανειλημμένα προσπαθεί να στήσει ένα μύθο, ένα success story σε σχέση με 
την έρευνα και εξόρυξη των υδρογονανθράκων. Αναλώνεται σε συνεχείς προσπάθειες 
καλλιέργειας μύθων και ιστοριών για θησαυρούς και πακτωλούς κοιτασμάτων 
υδρογονανθράκων, τροφοδοτώντας και αναζωπυρώνοντας τις συζητήσεις με διαρροές 
απόρρητων εκθέσεων, υπερφίαλες εκτιμήσεις, που πολλές στερούνται επιστημονικού 
ερείσματος, ενώ γίνεται ουσιαστικά μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης 
από τα μνημόνια και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική Βουλή κύρωσε, μετά από άκρως αντιδημοκρατικές 
διαδικασίες, χωρίς δηλαδή να έχει προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση και συζήτηση, τις 
συμβάσεις «ανοικτής πόρτας», για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων σε τρεις περιοχές 
της Δ. Ελλάδας (Κατάκολο, Πατραϊκός και Ιωάννινα). Τώρα, δε, «τρέχει» προκήρυξη για άλλα 
23 οικόπεδα, θαλάσσια και χερσαία. 

Δεν σταματά όμως εδώ. Ενώ υποχρηματοδοτούνται τα πανεπιστήμια και η έρευνα στη χώρα 
μας και είναι υπό απόλυση οι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων, η κυβέρνηση 
διασπαθίζει τα όποια μελλούμενα έσοδα από τις εξορύξεις, εξαγγέλλοντας νέα 
πανεπιστημιακά τμήματα, και αφήνει την ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων να γίνει μέσω 
του «ταμείου γενεών», που θεσμοθέτησε με σχετικό νόμο πέρυσι το καλοκαίρι, έπειτα από 
μια δεκαετία. Ο αρμόδιος υπουργός, υπερβάλλοντας εαυτόν, μιλά για πατριωτικό καθήκον. 
Αλλά πατριωτικό καθήκον σήμερα είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η 
διασφάλιση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 
και όχι οι υποσχέσεις για έσοδα που θα έρθουν, αν έρθουν, ύστερα από πολλά χρόνια. 

Για παράδειγμα, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), που συντάχθηκε 
το 2011 και δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2012, βάσει της οποίας κυρώθηκαν και οι εν 
λόγω συμβάσεις, δεν έχει επικαιροποιηθεί με βάση την τεχνολογική εξέλιξη, η οποία έχει 
προχωρήσει σημαντικά μέχρι σήμερα. Σοβαρό ζήτημα είναι επίσης η έλλειψη 
περιβαλλοντικών όρων, που προβλέπονται από την Οδηγία 30/2013, την οποία η χώρα μας 
δεν έχει ακόμη ενσωματώσει, ενώ δεν έχει προχωρήσει στην κύρωση του Πρωτοκόλλου της 
Βαρκελώνης, που υπογράφηκε το 1994 και αφορά την προστασία της Μεσογείου από τη 
ρύπανση και από τις εξορύξεις στην υφαλοκρηπίδα. Παρόμοια, δεν πρέπει να παραβλέπουμε 
επίσης ότι οι εξορύξεις πετρελαίου και υδρογονανθράκων είναι από εκείνες τις διαδικασίες 
που επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κλιματική αλλαγή, στον τομέα των ανθρωπογενών 
παρεμβάσεων. 

Ενα μεγάλο θέμα επίσης είναι και η φορολογία. Είναι, όμως, καθοριστικό το ότι έχουμε 
«εξασφαλίσει» από τις χαμηλότερες φορολογίες. Οταν ακόμη και η Συρία έχει γύρω στο 
28,5%, η Αλγερία 38,5%, εμείς «εξασφαλίσαμε» 20% συν 5% για τις τοπικές κοινωνίες. 

Δεν είμαστε αντίθετοι ως ΣΥΡΙΖΑ στην έρευνα και στην αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου. 
Είμαστε αντίθετοι στα «success stories», τα οποία πάνε αυτή τη στιγμή να δημιουργηθούν, 
όταν θα ξέρουμε όντως εάν υπάρχουν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα τουλάχιστον έπειτα από 
οκτώ χρόνια. Μακρύς ο δρόμος που πρέπει να ακολουθηθεί, με λεπτομερείς γεωλογικές και 
γεωχημικές έρευνες, μέχρις ότου έρθει η εποχή να στηθούν τα ερευνητικά γεωτρύπανα. Η 
βεβαιότητα επιτυγχάνεται από τη στιγμή που έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και γίνονται 
γνωστά όλα τα φυσικοχημικά και γεωλογικά στοιχεία. Εάν όλα τα στοιχεία είναι γνωστά, τότε 
σε συνδυασμό με την εκτίμηση του κόστους ανόρυξης, του κόστους μεταφοράς και των 
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τρεχουσών τιμών οδηγούν στην εκμεταλλευσιμότητα ή όχι μιας συγκέντρωσης 
υδρογονανθράκων. Μέσα στο πλαίσιο ενός σύγχρονου ενεργειακού σχεδιασμού και των 
στρατηγικών επιλογών σταδιακής απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, θα μπορούσε να 
προχωρήσει η αξιοποίησή τους, πάντα βέβαια ύστερα από ουσιαστικό, δημοκρατικό διάλογο 
με τις τοπικές κοινωνίες και χωρίς να εμπλέκεται με λαϊκισμούς σχετικά με την αποπληρωμή 
του χρέους και τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων. 

Βέβαια, με την εν λόγω κυβέρνηση δεν υπάρχει προστασία του δημόσιου συμφέροντος, 
προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μια 
άλλη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση με πυρήνα τον ΣΥΡΙΖΑ και τους συμμάχους του. 

Μοντέλο αναπτυξιακό της χώρας δεν είναι το μοντέλο των εξορύξεων υδρογονανθράκων. 
Μοντέλο αναπτυξιακό της χώρας είναι, πρώτα απ’ όλα, η ανάπτυξη με σεβασμό στο 
περιβάλλον, με σεβασμό στα οικοσυστήματα, είναι η ανάπτυξη με νέες ενεργειακές 
τεχνολογίες, η αξιοποίηση ουσιαστικά των πλεονεκτημάτων της χώρας μας, των ΑΠΕ και η 
αλλαγή του ενεργειακού μείγματος. 
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Χαρά Καφαντάρη: Οι νέοι ευρωπαϊκοί κλιματικοί στόχοι εξυπηρετούν 
μόνο το «λόμπι του άνθρακα» 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

29/10/2014 

 

Μετά από πολύμηνη κυοφορία, η απερχόμενη υπό τον Μπαρόζο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
κατάφερε να εγκρίνει τους νέους κλιματικούς στόχους για την Ε.Ε. Οι στόχοι αυτοί 
περιλαμβάνουν: Την κατά 40% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την «κατ’ 
ελάχιστο» διείσδυση των ΑΠΕ κατά 27%, καθώς και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και 
εξοικονόμηση ενέργειας, εθελοντικά, κατά 30%. 

Η ανακοίνωση των νέων, μέχρι το 2030 κλιματικών στόχων, που θα αντικαταστήσουν τους 
γνωστούς στόχους του 20-20-20 μέχρι το 2020, παρά την εκπεφρασμένη θέληση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι προϊόν συμβιβασμού,που έρχεται μετά από πολλές 
αντιρρήσεις τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου, όσο και του βέτο που έβαλαν η Πολωνία και οι 
άλλες χώρες του Visegrad. 

Συμβιβασμού, που μόνο στόχο έχει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των λόμπυ του 
άνθρακα και των κοντόφθαλμων πολιτικών, χωρίς δεσμευτικούς κανόνες και σχέδια μείωσης 
των εκπομπών. 

Ακόμα μια φορά, επιλέγονται πολιτικές που επιτρέπουν την αύξηση της καύσης άνθρακα, 
επιβραβεύοντας τις μεγάλες χώρες με εκατοντάδες εκατομμύρια δωρεάν δικαιωμάτα ρύπων 
και αφήνοντας τις πολιτικές μείωσης των εθνικών εκπομπών αερίων ρύπων, σε εθελοντικές 
προσπάθειες και στις «καλές υπηρεσίες» της οικονομικής ύφεσης και την μείωσης της 
κατανάλωσης! 

Η Κλιματική Αλλαγή είναι παρούσα και δίνει σχήμα, μορφοποιώντας πια, το μέλλον. Μέχρι 
σήμερα, στον 20ο αιώνα έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση της παγκόσμιας μέσης 
θερμοκρασίας κατά 0.8ο C, με τα δύο τρίτα της αύξησης αυτής να έχει σημειωθεί από το 1975 
και μετά. Μέχρι το 2050 αναμένεται ταχεία και ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας της γης, 
που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Όπως είναι γνωστό, οι 
συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής, θα είναι η εμφάνιση θερμότερων και ξηρότερων θερινών 
εποχών (είναι κατανοητό ότι οι αστικές περιοχές θα είναι θερμότερες), η αύξηση της 
σφοδρότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς και η άνοδος της στάθμης της 
θάλασσας. 

Η Ελλάδα, προσδεδεμένη στο άρμα των μνημονιακών επιλογών της συγκυβέρνησης ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ, χωρίς Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, ανενημέρωτη, κατεδαφίζει 
καθημερινά, την όποια περιβαλλοντική νομοθεσία, ξεπουλά «έναντι πινακίου φακής» 
δημόσια αγαθά, «χαρίζει» δημόσιες εκτάσεις και περιουσία, ενώ αρνείται ακόμα και την 
ύστατη στιγμή, να επικυρώσει διεθνείς περιβαλλοντικές νομοθεσίες και ευρωπαϊκές οδηγίες. 

Δυστυχώς, ακόμα μια φορά οι ιθύνοντες της Ε.Ε. αδιαφορούν για το μέλλον και αδυνατούν να 
ξαναπάρουν την πρωτοπορία της διεθνούς κοινότητας στην μάχη κατά της Κλιματικής 
Αλλαγής. Υποβαθμίζουν συνειδητά την διεθνή Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή στην 
Λίμα του Περού, προσπαθώντας να «πριμοδοτήσουν» την αντίστοιχη του Παρισιού. 

Είναι ανάγκη, λοιπόν, να ανθίσει μια νέα πολιτική. Μια πολιτική με κύριους άξονες την 
ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας, ώστε έγκαιρα να επιτευχθεί μια δίκαιη, νομικά 
δεσμευτική και φιλόδοξη συμφωνία για την αναστροφή της Κλιματικής Αλλαγής και την 
αποτροπή των συνεπειών της. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  
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Να μην χαθεί και άλλος χρόνος, η Διεθνής Συνδιάσκεψη της Λίμα για 
την Κλιματική Αλλαγή πρέπει να πετύχει! 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

03/12/2014 

 

Δήλωση της Χαράς Καφαντάρη εν όψει της έναρξης της COP20 στη Λίμα του Περού 

 

Σήμερα 01/12/2014 αρχίζει στη Λίμα, πρωτεύουσα του Περού, η COP20, η Διεθνής 
Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή. Η Συνδιάσκεψη γίνεται σε ένα κλίμα συνειδητής 
υποβάθμισης του αγώνα ενάντια στις συνέπειες της ανθρωπογενούς Κλιματικής Αλλαγής από 
όλα τα μέρη, και αναμένεται, ακόμα μια φορά, να τελειώσει με ευχολόγια και πενιχρά 
αποτελέσματα. 

Η συνειδητή υποβάθμιση της σημασίας των συνδιασκέψεων για την Κλιματική Αλλαγή 
προσφέρει στις άβουλες κυβερνήσεις περισσότερο χρόνο υποταγής στα lobby των ορυκτών 
καυσίμων, τα οποία με τη σειρά τους συνεχίζουν απρόσκοπτα τις συνηθισμένες 
περιβαλλοντοκτόνες πρακτικές τους. Κράτη που υπήρξαν πάλαι ποτέ πρόμαχοι του αγώνα 
ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή και τη μείωση των συνεπειών της, βρίσκονται σήμερα 
διαιρεμένα, ακολουθώντας το καθένα το δικό του οικονομίστικο μοντέλο, ονειρευόμενα 
εμπορικές κυριαρχίες και ενεργειακή αυτάρκεια βασισμένη στο σχιστολιθικό αέριο ή την 
αύξηση της χρήσης άνθρακα και ακόμα περισσότερων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι 
πολιτικές ηγεσίες, τυφλωμένες από τις αντιπεριβαλλοντικές πολιτικές τους καταδικάζουν 
μεγάλα τμήματα του παγκόσμιου πληθυσμού να ζουν στη φτώχεια, την εξαθλίωση, την πείνα, 
τους λοιμούς, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την ενεργειακή ένδεια και να βρίσκονται έρμαια 
της μανίας των στοιχείων της φύσης. 

Η Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή της Λίμα, γίνεται σε ένα κομβικό χρονικό 
σημείο και πρέπει να πετύχει. Θα είναι το πρώτο βήμα στην προετοιμασία μιας νέας μεγάλης 
οικουμενικής συμφωνίας, νομικά δεσμευτικής και φιλόδοξης να συμπεριλάβει όλους τους 
ρυπαντές του πλανήτη, που αναμένεται να συζητηθεί του χρόνου, στη Συνδιάσκεψη του 
Παρισιού. Ενεργοί πολίτες, κοινωνικά και οικολογικά κινήματα, επιστήμονες, έχουν 
κινητοποιηθεί, όπως αποδείχθηκε και στη μεγαλειώδη πορεία που έγινε τον Σεπτέμβριο στην 
Νέα Υόρκη. Οι λαοί μίλησαν, οι κυβερνήσεις θα τους ακούσουν; 

Είναι ανάγκη λοιπόν να ανθίσει μια νέα πολιτική. Μια πολιτική με κύριους άξονες την 
ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας, ώστε, έγκαιρα, να επιτευχθεί μια δίκαιη, νομικά 
δεσμευτική και φιλόδοξη συμφωνία για την αναστροφή της Κλιματικής Αλλαγής και την 
αποτροπή των συνεπειών της. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Η Χαρά Καφαντάρη στη Διεθνή Συνδιάσκεψη για την Κλιματική 
Αλλαγή 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

12/12/2014 

 

Η Χαρά Καφαντάρη, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθήνας και μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 
Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, αναχωρεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου για τη Λίμα του 
Περού, όπου, ως μέλος της αντιπροσωπείας της Ελληνικής Βουλής, θα συμμετάσχει στην 20η 
Διεθνή Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP 20). 

Η Συνδιάσκεψη αυτή αποτελεί ουσιαστικά προπαρασκευαστική συνάντηση, στο δρόμο για μια 
συνολική και νομικά δεσμευτική συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή, ώστε να είναι έτοιμη 
για επικύρωση σε ένα χρόνο στο Παρίσι, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών. 
Παρότι οι τελευταίες εξελίξεις, με την ανακοίνωση των μελλοντικών περιβαλλοντικών στόχων 
ΗΠΑ και Κίνας, αφήνουν ένα μικρό παράθυρο αισιοδοξίας, εντούτοις για μία ακόμα φορά η 
Συνδιάσκεψη ξεκινά με πολύ χαμηλές προσδοκίες. Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις σε κρίσιμα 
ενεργειακά σταυροδρόμια ανά την υφήλιο, καθώς και η αναζήτηση νέων αγορών μέσα στο 
διεθνές περιβάλλον της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης έχουν αποσύρει το ζήτημα της 
Κλιματικής Αλλαγής από την ατζέντα των κυβερνήσεων. Από το 2008 και μετά οι προσπάθειες 
για δεσμευτικές συμφωνίες, που θα υποχρεώνουν τα κράτη του Βορρά, αλλά και τις γρήγορα 
αναπτυσσόμενες χώρες του Νότου σε μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου, μένουν 
άκαρπες. Ήδη, από τις πρώτες μέρες της Συνδιάσκεψης, εκδηλώνονται διαφωνίες μεταξύ ΗΠΑ 
και ΕΕ, για το εάν οι αποφάσεις για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα είναι 
δεσμευτικές για όλα τα μέρη ή προαιρετικές. 

Η χώρα μας προσέρχεται στη Συνδιάσκεψη σαν μία από τις λίγες χώρες της ΕΕ που δεν έχουν 
εκπονήσει, ακόμα, Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. Παρά τα μεγάλα 
λόγια και τις διακηρύξεις του ΥΠΕΚΑ, το περιβάλλον και οι πολιτικές για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα, είναι έρμαια μνημονιακών επιλογών. Η 
συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ κατεδαφίζει καθημερινά την όποια περιβαλλοντική νομοθεσία, 
ξεπουλά «έναντι πινακίου φακής» δημόσια αγαθά, «χαρίζει» δημόσιες εκτάσεις και 
περιουσία, ενώ αρνείται ακόμα και την ύστατη στιγμή, να επικυρώσει διεθνείς 
περιβαλλοντικές νομοθεσίες και ευρωπαϊκές οδηγίες. 

Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για αλλαγή πολιτικής, είναι η ώρα να χαράξει η ελπίδα για 
σωτηρία της Ανθρωπότητας. Υπάρχει ακόμα δυνατότητα να αποφύγουμε την καταστροφική 
υπερθέρμανση του πλανήτη, με ριζική αλλαγή του σημερινού παραγωγικού και 
καταναλωτικού προτύπου και με ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλες τις 
πτυχές οργάνωσης της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά και της κοινωνικής πραγματικότητας. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Μακρύς και δύσκολος ο δρόμος για την επίτευξη μιας δίκαιης 
συμφωνίας για την Κλιματική Αλλαγή, του χρόνου, στην επόμενη 
συνδιάσκεψη (COP21) στο Παρίσι – Η Διεθνής Συνδιάσκεψη για την 
Κλιματική Αλλαγή στη Λίμα άφησε όλα σχεδόν τα θέματα ανοιχτά 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

18/12/2014 

 

Η Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή τέλειωσε τα ξημερώματα του περασμένου 
Σάββατου στη Λίμα του Περού. Μετά από δύο εβδομάδες συνομιλιών και διαπραγματεύσεων 
τα φώτα έσβησαν και οι αντιπροσωπείες των συμμετεχόντων αναχώρησαν για τις πατρίδες 
τους, όμως, για ακόμα μια φορά, τα αποτελέσματα της Συνδιάσκεψης για το Κλιμα ήταν πολύ 
μακριά από τα επιθυμητά. 

Δυστυχώς, για ακόμα μια φορά, οι κυβερνήσεις των κρατών εμφανίστηκαν εντελώς 
απρόθυμες να αποδεχθούν τις αναγκαίες προτάσεις και απέτυχαν να κατανοήσουν έστω τις 
προειδοποιήσεις της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας ή να ακούσουν τη θέληση των 
λαών του πλανήτη μας. Για ακόμα μια φορά, αποδείχθηκαν άβουλες και ανίκανες να 
αποδεσμευτούν από τα lobbies των ορυκτών καυσίμων. 

Η Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή στη Λίμα του Περού άφησε ανοιχτά σχεδόν 
όλα τα θέματα, παραπέμποντας σε μια συνολική συμφωνία τον επόμενο Δεκέμβριο στο 
Παρίσι. 

Δεν γεφυρώθηκε το χάσμα μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν τις δεσμευτικές μειώσεις και 
εκείνων που θέλουν τις «εθελοντικές δεσμεύσεις». 

Δεν γεφυρώθηκαν επίσης οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των οικονομικά ισχυρών και των 
αδύναμων χωρών, αφού τα οικονομικά κονδύλια που έχουν συγκεντρωθεί, παρά την 
ανέλπιστα γενναία συνεισφορά της Αυστραλίας στο ταμείο για την αποζημίωση των 
φτωχότερων χωρών, κρίνονται ανεπαρκή και απέχουν πολύ από τους τεθέντες στόχους. 

Μοναδικό θετικό σημείο ίσως να είναι οι σχετικές δεσμεύσεις των ΗΠΑ, σε μια απόπειρα, για 
πρώτη φορά, να μπουν ενεργά στο παιχνίδι των διαπραγματεύσεων, προσπαθώντας, μάλιστα 
να τραβήξουν και την Κίνα, ώστε να συμμετέχουν σε μια κοινή προσπάθεια. 

Δυστυχώς, η Κλιματική Αλλαγή είναι παρούσα, με τα στοιχεία πλέον να είναι συντριπτικά. Η 
συχνότητα των σφοδρών ακραίων καιρικών φαινομένων έχει αυξηθεί, ενώ το 2014, είναι το 
θερμότερο έτος για την Ευρώπη εδώ και 5 αιώνες. 

Ας ελπίσουμε ότι η χλιαρή συμφωνία της Λίμα, εκτός από αναγκαία, θα αποδειχθεί και ικανή 
για να ανοίξει τον δρόμο για την αποδοχή μιας δίκαιης, παγκόσμιας, νομικά δεσμευτικής 
συμφωνίας που θα καλύπτει όλους τους ρυπαντές του πλανήτη. Ο δρόμος προς την επόμενη 
Διεθνή Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή τον Δεκέμβριο του 2015, στο Παρίσι, είναι 
μακρύς και δύσκολος. Ο αγώνας είναι διαρκής, καθώς η πολυτέλεια για σπατάλη χρόνου έχει 
χαθεί προ πολλού. Είναι ανάγκη η μάχη για την σωτηρία της Ανθρωπότητας από την Κλιματική 
Αλλαγή να περάσει στα χέρια περιβαλλοντικών οργανώσεων, ενεργών πολιτών και κινημάτων, 
είναι ανάγκη να γίνει υπόθεση όλων μας, πριν να είναι αργά. 

Μόνο η λαϊκή δράση μπορεί να εγγυηθεί την προσπάθεια για τη σωτηρία όλων. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  
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Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή στη Λίμα: Όλα 
σχεδόν τα θέματα ανοιχτά 

 

Αναδημοσίευση από την Εφημερίδα «ΑΥΓΗ» (19.12.2014) 

Της Χαράς Καφαντάρη, γεωλόγου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθήνας 

 

Η Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή τέλειωσε τα ξημερώματα του περασμένου 
Σαββάτου στη Λίμα του Περού. Μετά από δύο εβδομάδες συνομιλιών και διαπραγματεύσεων 
τα φώτα έσβησαν και οι αντιπροσωπείες των συμμετεχόντων αναχώρησαν για τις πατρίδες 
τους, όμως, για ακόμα μια φορά, τα αποτελέσματα της Συνδιάσκεψης για το κλίμα ήταν πολύ 
μακριά από τα επιθυμητά. 

Η Συνδιάσκεψη στη Λίμα υποβαθμίστηκε, συνειδητά, από όλους. Ακόμα και o OHE, στην 
προσπάθειά του να εκμαιεύσει «γενναίες δεσμεύσεις» από τους μεγάλους ρυπαντές, 
συνέβαλε, άθελά του, στην περαιτέρω υποβάθμιση της Συνδιάσκεψης και δεν αξιοποίησε όσο 
θα έπρεπε τις πρωτοφανείς κινητοποιήσεις εκατομμυρίων λαού, στη Νέα Υόρκη, τον 
περασμένο Σεπτέμβριο, που συνέπεσαν με την ειδική σύνοδο κορυφής για την Κλιματική 
Αλλαγή. 

Στη Λίμα, η Συνδιάσκεψη δεν κατάφερε να κάμψει τις αντιπεριβαλλοντικές πολιτικές των 
ισχυρών κρατών. Δυστυχώς, για ακόμα μια φορά, οι κυβερνήσεις των κρατών εμφανίστηκαν 
εντελώς απρόθυμες να αποδεχθούν τις αναγκαίες προτάσεις και απέτυχαν να κατανοήσουν, 
έστω, τις προειδοποιήσεις της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας ή να ακούσουν τη 
θέληση των λαών του πλανήτη μας. Για ακόμα μια φορά, αποδείχθηκαν άβουλες και ανίκανες 
να αποδεσμευτούν από τα lobbies των ορυκτών καυσίμων. 

Η Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή στη Λίμα του Περού άφησε ανοιχτά σχεδόν 
όλα τα θέματα, παραπέμποντας σε συνολική συμφωνία τον επόμενο Δεκέμβριο στο Παρίσι. 

Οι διαφορές ωστόσο που θα πρέπει να ξεπεραστούν είναι πολλές και, κρίνοντας από τη 
συμπεριφορά των αντιπροσωπειών τις τελευταίες είκοσι μέρες, δυσεπίλυτες. Η πρώτη μεγάλη 
αντίθεση που αναδείχθηκε στη Συνδιάσκεψη της Λίμα, και μάλιστα από την πρώτη μέρα, ήταν 
εκείνη μεταξύ των οικονομικά ισχυρών και των «αδύναμων» χωρών. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
οι ταχέως αναπτυσσόμενες Ινδία και Κίνα, που είναι οι 1η και 3η αντίστοιχα χώρες – 
παγκόσμιοι ρυπαντές, συνεπικουρούμενες από άλλες χώρες των BRICS, ζητούν να 
παραμείνουν, όπως συνέβη και με το Πρωτόκολλο του Κυότο, έξω από τις ρυθμίσεις της νέας 
συμφωνίας και να συνεχίσουν να θεωρούνται «υπό ανάπτυξη» χώρες, ώστε να απαλλαχθούν 
από ενδεχόμενες δεσμευτικές υποχρεώσεις. Το αδιέξοδο του παραπάνω αιτήματος είναι 
προφανές, καθώς αγνοεί το γεγονός ότι οι χώρες αυτές εμφανίζουν στις μέρες μας τη μέγιστη 
καταγραφόμενη ατμοσφαιρική ρύπανση στον πλανήτη, καθώς και ότι και οι ίδιες πλήττονται 
καθημερινά από τις συνέπειες της Κλιματικές Αλλαγής. 

Στην υπόλοιπη ατζέντα της Συνδιάσκεψης, δεν γεφυρώθηκε το χάσμα μεταξύ των προτάσεων 
της Ε.Ε., που υποστηρίζουν τις δεσμευτικές μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και εκείνων των ΗΠΑ, που προτείνουν «εθελοντικές δεσμεύσεις», ενώ σημαντική διαφορά 
ανέκυψε και στο θέμα της κατάλληλης μεθοδολογίας ελέγχου των μειώσεων εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, θέμα που παρέμεινε ανοικτό. 

Ένα ακόμα σημείο τριβής καταγράφηκε στο θέμα του «πράσινου ταμείου», το οποίο έχει 
συσταθεί για τη βοήθεια των ανίσχυρων οικονομικά χωρών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
τις συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής και να προσαρμοστούν σε αυτήν. Τα κονδύλια που 
έχουν συγκεντρωθεί, παρά την ανέλπιστα γενναία συνεισφορά της Αυστραλίας και την 
έκτακτη συνεισφορά της Ε.Ε. και της Γερμανίας, κρίνονται τουλάχιστον ως ανεπαρκή και 
σίγουρα απέχουν πολύ από το να πλησιάσουν τους τεθέντες, από τις προηγούμενες 
συνδιασκέψεις, στόχους των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 
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Μοναδικό θετικό σημείο ίσως να είναι η προσπάθεια των ΗΠΑ, για πρώτη φορά, να μπουν 
ενεργά στο παιχνίδι των διαπραγματεύσεων, με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου τους στις 
εργασίες της Συνδιάσκεψης. Συγχρόνως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί μέσω της διμερούς 
συμφωνίας με την Κίνα να την «τραβήξει» σε δεσμεύσεις για τη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και τη ριζική μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε πολλά αστικά κέντρα της 
Κίνας, όπου οι τιμές των ρύπων σπάνε κάθε ρεκόρ. 

Εν τω μεταξύ, η ανθρωπογενής Κλιματική Αλλαγή είναι καθημερινά παρούσα, με τα στοιχεία 
πλέον να είναι συντριπτικά. Για πρώτη φορά, ανεξάρτητοι επιστημονικοί ερευνητές από πολλά 
πανεπιστήμια συμφωνούν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που κτυπούν με αυξανόμενη 
συχνότητα και σφοδρότητα χώρες του βορείου ημισφαιρίου, οφείλονται στην Κλιματική 
Αλλαγή. Τα φαινόμενα ενισχύονται από τη διαρκώς αυξανόμενη συγκέντρωση του διοξειδίου 
του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που έχει φτάσει για πρώτη φορά τα επίπεδα – ρεκόρ των 400 
ppm, ενώ με νεότερες έρευνες αποδεικνύεται ότι το 2014 είναι το θερμότερο έτος για την 
Ευρώπη εδώ και πέντε αιώνες. 

Ας ελπίσουμε ότι η χλιαρή συμφωνία της Λίμα, εκτός από αναγκαία, θα αποδειχθεί και ικανή 
για να ανοίξει τον δρόμο για την αποδοχή μιας δίκαιης, παγκόσμιας, νομικά δεσμευτικής 
συμφωνίας που θα καλύπτει όλους τους ρυπαντές του πλανήτη. Μια συμφωνία, που, όπως 
έχει αποφασιστεί σε προηγούμενη Συνδιάσκεψη, πρέπει να είναι έτοιμη για αποδοχή το 2015, 
ώστε να αρχίσει η εφαρμογή της από το 2020. Ο δρόμος προς την επόμενη Διεθνή 
Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή τον επόμενο Δεκέμβριο, στο Παρίσι, είναι μακρύς και 
δύσκολος. Ο αγώνας είναι διαρκής, καθώς η πολυτέλεια για σπατάλη χρόνου έχει χαθεί προ 
πολλού Είναι ανάγκη η μάχη για τη σωτηρία της ανθρωπότητας από την Κλιματική Αλλαγή να 
περάσει στα χέρια περιβαλλοντικών οργανώσεων, ενεργών πολιτών και κινημάτων, είναι 
ανάγκη να γίνει υπόθεση όλων μας, πριν να είναι αργά. 

Μόνον η λαϊκή δράση μπορεί να εγγυηθεί την προσπάθεια για τη σωτηρία όλων. 
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«Στο ίδιο έργο θεατές – Η αιθαλομίχλη και πάλι στον Αττικό ουρανό 
ανήμερα Χριστουγέννων», δήλωση της βουλευτή Β’ Αθήνας του 
ΣΥΡΙΖΑ Χαράς Καφαντάρη 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

26/12/2014 

 

Όπως και πέρυσι τέτοιες μέρες, έτσι και φέτος ανήμερα των Χριστουγέννων η αιθαλομίχλη 
έκανε την αποπνικτική επανεμφάνισή της πάνω από το Λεκανοπέδιο της Αττικής. Είναι πλέον 
ξεκάθαρο ότι το φαινόμενο αποτελεί γέννημα-θρέμμα των ανάλγητων και αφρόνων 
μνημονιακών πολιτικών της συγκυβέρνησης ΝΔ –ΠΑΣΟΚ. 

Ενώ οι τιμές των ρύπων και τα μικροσωματιδίων είναι στα ύψη, το ΥΠΕΚΑ περιορίζεται σε 
Δελτία Τύπου με συστάσεις για το κοινό. 

Αρνείται να αναγνωρίσει τις συνέπειες της καταστροφικής πολιτικής της λιτότητας, που 
οδήγησαν το λαό μεταξύ άλλων σε ενεργειακή φτώχεια και κατέστρεψαν τα περιαστικά δάση 
από τη λαθροϋλοτόμηση, με αποκορύφωμα τις τραγικές ανθρώπινες απώλειες. 

Το ΥΠΕΚΑ τηρεί σιγή ιχθύος για την πολιτική σχετικά με τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και 
αρνείται πεισματικά να υλοποιήσει ως άμεσο μέτρο την παροχή φθηνών, περιβαλλοντικά 
φιλικότερων καυσίμων στα νοικοκυριά για θέρμανση, με μείωση των φόρων που βαρύνουν το 
πετρέλαιο θέρμανσης και μείωση της τιμής του Φυσικού Αερίου. 

Η συγκυβέρνηση, την ώρα που η αυλαία πέφτει για την ολέθρια θητεία της, αδιαφορεί για τη 
δημόσια Υγεία του πληθυσμού, χωρίς κανένα σχέδιο για την εξοικονόμηση ενέργειας και την 
ενεργειακή θωράκιση των κτιρίων και χωρίς την παραμικρή πρόοδο στην αλλαγή του 
ενεργειακού μείγματος εις βάρος των ορυκτών καυσίμων. Ο δε υπουργός ΠΕΚΑ, ένεκα των 
πολιτικών εξελίξεων, ασχολείται με τη «διάσωση της μνήμης του ΠΑΣΟΚ» (βλ. σχετικό ΔΤ). 

Ένα από τα άμεσα μέτρα ανακούφισης του πληθυσμού από την ανθρωπιστική κρίση από την 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκεται προ των πυλών, θα είναι η κατάργηση της εξίσωσης του 
ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Για να ξανανάψουν οι άνθρωποι τα καλοριφέρ 
τους, για να πάρει, κυριολεκτικά, μια ανάσα αυτή η πολύπαθη πόλη. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Β. ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ κλπ (ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ) ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ  
 

Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται οι ερωτήσεις, αναφορές, επίκαιρες ερωτήσεις κατά 

χρονολογική σειρά, καθώς και οι αντίστοιχες απαντήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα links για αντίστοιχη πρόσβαση στο site της Βουλής. 

α.α. Αρ. Πρωτ. Ημερομηνία  Τύπος  Θέμα  

1 393 07/01/2014 
Επίκαιρες 
Ερωτήσεις 

Σχετικά με την λήψη μέτρων αντιμετώπισης του 
φαινομένου της αιθαλομίχλης. 

2 700/5659 23/01/2014 
Ερώτηση σε 
συνδυασμό 

με Α.Κ.Ε. 

Εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στα 
αστικά κέντρα. 

3 5690 24/01/2014 Ερωτήσεις 
Αστοχίες στις μελέτες και στην κατασκευή / 
ελλειμματική και επικίνδυνη για τη Δημόσια Υγεία η 
λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης 

4 720/5882 31/01/2014 
Ερώτηση σε 
συνδυασμό 

με Α.Κ.Ε. 

Ανησυχία και νέα ερωτηματικά για περιβαλλοντική 
ρύπανση στο ΧΥΤΑ Λιβαδειάς 

5 740/6031 05/02/2014 
Ερώτηση σε 
συνδυασμό 

με Α.Κ.Ε. 

Κατεπείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων 
αντιδραστήρα της μονάδας Flexicoker του 
διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ 

6 754/6191 12/02/2014 
Ερώτηση σε 
συνδυασμό 

με Α.Κ.Ε. 
Τοξική χωματερή στο Ασπρόπυργο 

7 6189 12/02/2014 Ερωτήσεις 
Επανεμφάνιση του ραδιενεργού Καισίου στην 
ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης 

8 768/6298 14/02/2014 
Ερώτηση σε 
συνδυασμό 

με Α.Κ.Ε. 

Η Λειτουργία και η ανάπτυξη του Εθνικού Κέντρου 
Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ/ ΙΓΜΕΜ) 

9 769/6316 14/02/2014 
Ερώτηση σε 
συνδυασμό 

με Α.Κ.Ε. 

Ανεπαρκείς και στερούμενες τεκμηρίωσης οι 
εκτιμήσεις για το είδος των αποβλήτων που 
καταλήγουν σε ΧΑΔΑ του Δήμου Τανάγρας / Φόβοι 
για επιλογή αναποτελεσματικής μεθόδου 
αποκατάστασης 

10 6404 19/02/2014 Ερωτήσεις Χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ΧΥΤΑ Φυλής. 

11 6473 21/02/2014 Ερωτήσεις Προβληματική λειτουργία ΕΛΠΕ 

12 22/22 24/02/2014 
Επίκαιρες 

Επερωτήσεις 

Σχετικά με το ζήτημα της καταστροφής των χημικών 
όπλων της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της 
Μεσογείου. 

13 822/6798 07/03/2014 Ερώτηση σε 
συνδυασμό 

Αδικαιολόγητη και επιζήμια για την οικονομία και 
τη δημόσια υγεία η διακοπή παραγωγής 
υποχλωριώδους νατρίου από τα Ελληνικά 
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με Α.Κ.Ε. Πετρέλαια 

14 6990 14/03/2014 Ερωτήσεις 
Άμεση διακοπή και επανεξέταση της εγκατάστασης 
αιολικών πάρκων στην φθιώτιδας και Ευρυτανίας. 

15 7630 09/04/2014 Ερωτήσεις 
Ετοιμότητα και υποχρεώσεις του ΥΠΕΚΑ σχετικά με 
την ατμοσφαιρική ρύπανση. 

16 22 20/06/2014 Α.Κ.Ε. 
Αποτελέσματα δειγματοληπτικού ελέγχου στα 
στραγγίσματα του ΧΥΤΑ Λειβαδιάς και στι νερό των 
γεωτρήσεων ελέγχου 

17 258 20/06/2014 Ερωτήσεις 
Έρευνες μη Συμβατικών Υδρογονανθράκων στη Δ. 
Θράκη 

18 953 09/07/2014 Ερωτήσεις 

Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία Οδηγιών της 
ΕΕ και Διεθνών Συμβάσεων για την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων 
περιοχών 

19 1087 15/07/2014 Ερωτήσεις 

Ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/12 για την ασφάλεια 
υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου και 
φυσικού αερίου 

20 1434 25/07/2014 Ερωτήσεις 
Διαγωνισμός για την προκήρυξη έργου συμβούλου 
για την προώθηση της ανάπτυξης του εθνικού 
πλούτου (υδρογονάθρακες). 

21 1478 28/07/2014 Ερωτήσεις Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Ε. Τανάγρας. 

22 858 30/07/2014 Αναφορές 

αντιδρά με τις εκμισθώσεις ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ 
στην περιοχή του δάσους της Στροφυλίας και τις 
χαρακτηρίζει ως καταστροφικές για το περιβάλλον 
της. 

23 1639 01/08/2014 Ερωτήσεις 
Διασφάλιση της επάρκειας εφοδιασμού και 
παροχής φυσικού αερίου τον ερχόμενο χειμώνα. 

24 1705 06/08/2014 Ερωτήσεις 
Θεσμικό πλαίσιο για έρευνες και εξορύξεις 
υδρογανθράκων. 

25 1706 06/08/2014 Ερωτήσεις 
Συνδιάσκεψη κορυφής μετά απο πρόσκληση του Γ.Γ. 
του ΟΗΕ για δεσμεύσεις των κρατών στη μάχη 
ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή. 

26 188/1713 06/08/2014 
Ερώτηση σε 
συνδυασμό 

με Α.Κ.Ε. 

Συμβάσεις για την έρευνα και εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων με τη διαδικασία /ανοικτής 
πόρτας/ (open door).  

27 254/2154 02/09/2014 
Ερώτηση σε 
συνδυασμό 

με Α.Κ.Ε. 

Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων 
ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ) 

28 2515 12/09/2014 Ερωτήσεις 
Κύρωση της διεθνούς Σύμβασης /Minamata/ για την 
απαγόρευση της χρήσης υδραργύρου 

29 2572 16/09/2014 Ερωτήσεις 
Παράνομη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων 
υδραργύρου 

30 2932 25/09/2014 Ερωτήσεις Ενεργειακή ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος 
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της χώρας. 

31 3746 17/10/2014 Ερωτήσεις Πόροι Πράσινου Ταμείου 

32 2087 31/10/2014 Αναφορές 
εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την 
καθυστέρηση της υλοποίησης του προγράμματος 
κατασκευής φυτεμένων δωμάτων. 

33 4262 04/11/2014 Ερωτήσεις 
Προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
άμεση παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο για την ατμοσφαιρική ρύπανση 

34 4567 13/11/2014 Ερωτήσεις 
Νέος Οργανισμός ΥΠΕΚΑ και κατάργηση Τμήματος 
Κτιριοδομικών Προτύπων από Θεομηνίες 

35 4849 21/11/2014 Ερωτήσεις 
Προτεινόμενο οργανόγραμμα του ΥΠΕΣ για τις 
Δασικές Υπηρεσίες και ειδικότερα για την 
κατάργηση των Δασονομείων 

36 5614 18/12/2014 Ερωτήσεις Προς κατάργηση το Δασαρχείο Υμηττού; 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 

ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΓ΄ 

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014 

Θα συζητηθεί η δεύτερη με αριθμό 393/7-1-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού 
Β΄ Αθηνών του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χαράς Καφαντάρη προς τους Υπουργούς 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών, σχετικά με τη λήψη μέτρων 
εξάλειψης των φαινομένων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.  

Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης. 

Κυρία Καφαντάρη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση. 

ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.  

Τέτοιες μέρες, πριν από έναν χρόνο, με τον προκάτοχό σας Υπουργό είχαμε τη συζήτηση εδώ στη 
Βουλή μιας επίκαιρης ερώτησης για την αντιμετώπιση του νέφους της αιθαλομίχλης, όπου 
καταθέσαμε μια σειρά προτάσεων για τη θεραπεία της κατάστασης. Για πληρέστερη ενημέρωσή 
σας θα καταθέσω στα Πρακτικά αντίγραφο της τότε δευτερολογίας μου. 

(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Χαρούλα Καφαντάρη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν 
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας 
και Πρακτικών της Βουλής) 

Ένας χρόνος πέρασε και καμμία προσπάθεια θεραπείας του φαινομένου δεν έχει γίνει από το 
Υπουργείο σας. Αντίθετα, η κατάσταση χειροτερεύει. Έναν χρόνο μετά βρισκόμαστε πάλι εδώ να 
συζητάμε το θέμα της αιθαλομίχλης, που τελικά είναι γέννημα θρέμμα των ανάλγητων και αφρόνων 
μνημονιακών επιλογών που η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ επιβάλλουν κι εσείς 
προσωπικά στηρίζετε.  

Αν και βλέπετε ότι οι πολιτικές τις οποίες στηρίζετε δεν πατάσσουν το λαθρεμπόριο των καυσίμων 
και συρρικνώνουν τα έσοδα του κράτους, εσείς ως Κυβέρνηση συνεχίζετε την εφαρμογή τους 
καλυμμένοι πίσω από αστεία επιχειρήματα όπως «Δεν μειώνεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 
Πετρελαίου Θέρμανσης για να μην επωφεληθούν αυτοί που θερμαίνουν τις πισίνες τους».  

Αναφέρουμε ότι το κράτος έχασε περί τα 237 εκατομμύρια έσοδα, το δε λαθρεμπόριο καυσίμων 
οργιάζει με το ναυτιλιακό πετρέλαιο, όπως σας προειδοποιεί κι ο ΟΟΣΑ στην πρόσφατη έκθεσή του. 
Αναφέρουμε δε, ότι το σύστημα εισροών-εκροών, ψηφισμένο από το 2009, εφαρμόστηκε στο 70% 
των πρατηρίων καυσίμων, αλλά δεν έχει προχωρήσει στα διυλιστήρια και στο ναυτιλιακό πετρέλαιο.  

Από την αρχή της τρέχουσας θητείας στη Βουλή έχουμε ως ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά καταθέσει 
δεκατρείς ερωτήσεις, τρεις επίκαιρες και δύο ΑΚΕ, σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση είτε από 
το φωτοχημικό νέφος, νέφος από το τροποσφαιρικό όζον τη θερινή περίοδο, είτε της αιθαλομίχλης 
που άρχισε έντονα να εμφανίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα από πέρυσι με την έξαρση της 
ενεργειακής φτώχειας του πληθυσμού, που ενισχύθηκε με την πολιτική σας για τον ειδικό φόρο 
κατανάλωσης. 

Η αυξημένη συγκέντρωση αερίων ρύπων, μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα των μεγάλων αστικών 
κέντρων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των πολιτών, όπως ενημερώνουν διεθνείς και 
εθνικοί φορείς. Η πολιτική σας για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης συνέβαλε στην ενεργειακή 
φτώχεια, μας οδήγησε στα μαγκάλια του χθες και δυστυχώς οδήγησε και σε θύματα. Επίσης, 
σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες που αναφέρουν επιστημονικά περιοδικά –και συγκεκριμένα 
αναφέρω και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας- οι βλάβες ήταν σοβαρές στη δημόσια υγεία.  
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος στις εκθέσεις της για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, σας 
δείχνει το δρόμο. Χρειάζεται θάρρος και αλλαγή πολιτικής για τη θεραπεία των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων. Εσείς, όμως, αντί να κάνετε το αυτονόητο, πρώτα απ’ όλα με τον ειδικό φόρο 
κατανάλωσης στο πετρέλαιο και να επαναφέρετε την τιμή του στα επίπεδα της Γερμανίας -0,9 ευρώ 
το λίτρο- αντί να διαπραγματευθείτε σθεναρά για τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, αντί να 
μειώσετε το ΦΠΑ που τα βαρύνει, αντί να λάβετε μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του 
πετρελαίου θέρμανσης, αναλώνεστε, σχεδιάζετε και εξαγγέλλετε αποσπασματικά,  αμφιβόλου 
αποτελεσματικότητας μέτρα. 

Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, έχετε να μας παρουσιάσετε μελέτη που να αποδεικνύει την 
αποτελεσματικότητα του μέτρου της μείωσης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος τις μέρες που 
παρατηρείται υπέρβαση αερίων, μικροσωματιδίων και παρουσιάζεται το φαινόμενο της 
αιθαλομίχλης ; Έχετε να μας παρουσιάσετε μελέτη που να αποδεικνύει τη βελτίωση της ποιότητας 
της ατμόσφαιρας με τα έκτακτα μέτρα που σχεδιάζετε; Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, τα τριακόσιες 
πενήντα χιλιάδες περίπου νοικοκυριά που αυτήν τη στιγμή δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, αφού οι 
μνημονιακές πολιτικές σας και η υπερφορολόγηση τα έχει καταδικάσει σε ενεργειακή φτώχεια και 
ένδεια, πώς θα ζεσταθούν ή θα επωφεληθούν από τις εκπτώσεις στις τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούμε, κυρία Καφαντάρη. 

Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο για τρία λεπτά. 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, 
κύριε Πρόεδρε. 

Κυρία συνάδελφε, σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί πραγματικά θεωρώ πως το πολύ σοβαρό 
ζήτημα της αιθαλομίχλης, σε αυτήν ακριβώς εδώ την Αίθουσα, πρέπει να συζητηθεί με διαφάνεια 
και πληρότητα και το γεγονός ότι καταθέσατε τη συγκεκριμένη ερώτηση, βοηθά πάντα το αρμόδιο 
Υπουργείο να βρίσκεται σε μία πλήρη εγρήγορση και ταυτόχρονα να ενημερώνει τους συναδέλφους 
για τις πρωτοβουλίες τις οποίες παίρνει. 

Θα ξεκινήσω με το μείζον θέμα που θέσατε στην τοποθέτησή σας με το ζήτημα του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης. Επειδή, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, αυτό είναι ένα ζήτημα κεντρικής πολιτικής της 
χώρας, το οποίο χειρίζεται το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, εγώ δεν θα πω τίποτα περισσότερο 
για το συγκεκριμένο θέμα. Θα καταθέσω, όμως, για τα Πρακτικά της Βουλής την 
απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη της 26ης Δεκεμβρίου 2013 του Υπουργού Οικονομικών κ. 
Στουρνάρα, όπου υπάρχουν απαντήσεις για όλα αυτά τα θέματα.  

(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννης 
Μανιάτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του 
Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) 

Έρχομαι τώρα στα ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς επίσης και με τα ζητήματα του 
Υπουργείου Υγείας. 

 Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής: Αυτό το κακό φαινόμενο της αιθαλομίχλης που εμφανίστηκε από 
πέρυσι και το οποίο αντικειμενικά βασίζεται και στην κρίση που περνάει η ελληνική κοινωνία, αλλά 
και στο ότι υποχρεωτικά εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά άλλαξαν τον τρόπο θέρμανσής τους 
εξαιτίας ακριβώς της οικονομικής κρίσης, είχε ως αποτέλεσμα να αρχίσουν να παίρνονται κάποια 
μέτρα από την αρχή της χρονιάς. 

Πιο συγκεκριμένα, στις 27 Μαρτίου 2013 το Υπουργείο Υγείας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Υγείας συγκρότησε μία επιτροπή, η οποία επρόκειτο να εισηγηθεί συγκεκριμένα μέτρα, με βάση 
όλες τις προδιαγραφές και τις οδηγίες και συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των 
αντίστοιχων προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Στην απόφαση αυτή -την οποία επίσης θα καταθέσω- συμμετέχουν, με βάση την υπογραφή του 
Γενικού Γραμματέα, η κ. Καραούλη Βασιλική, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υγειονομικής 
Μηχανικής, η κ. Κατσουγιάννη Κλέα, καθηγήτρια Επιδημιολογίας της Ιατρικής, η κ. Καρακατσάνη 
Άννα, πνευμονολόγος στο «ΑΤΤΙΚΟΝ», ο κ. Λάλος Αντώνιος, διευθυντής Εθνικού Μετεωρολογικού 
Κέντρου, ο κ. Σαρηγιάννης Δημοσθένης, αναπληρωτής καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και ορισμένοι άλλοι επιστήμονες. 

(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννης 
Μανιάτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του 
Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) 

Το λέω αυτό και έκανα ανάγνωση των ονομάτων, για να είναι σαφές ότι με απόφαση του 
Υπουργείου Υγείας συγκροτήθηκε μια επιστημονική επιτροπή με πλήρη τεκμηρίωση του τι 
επρόκειτο να εισηγηθεί. Στις 27 Μαρτίου συνέβη αυτό.  

Στις 29 Οκτωβρίου 2013 με έγγραφο της αρμόδιας Υφυπουργού Υγείας, της κ. Ζέττας Μακρή, 
έρχεται το πόρισμα της συγκεκριμένης επιτροπής στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος. Μάλιστα, η κυρία Υφυπουργός αναφέρει στο έγγραφό της ότι «το ανώτερο πόρισμα 
έγινε αποδεκτό  από την πολιτική ηγεσία σε ό, τι αφορά στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας». 
Καταθέτω και το συγκεκριμένο έγγραφο. 

(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννης 
Μανιάτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του 
Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) 

Επιπλέον, καταθέτω και το ίδιο το πόρισμα της επιτροπής των επιστημόνων, –αυτό έχει ημερομηνία 
Σεπτέμβριος 2013- όπου υπάρχουν όλες οι προτάσεις, οι οποίες πρέπει να σας πω -όπως θα μου 
δοθεί η δυνατότητα να το πράξω στη δευτερολογία μου- ότι έχουν όλες ενσωματωθεί στην κοινή 
υπουργική απόφαση που έχουν συνυπογράψει δέκα  Υπουργοί. 

(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννης 
Μανιάτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του 
Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) 

Κύριε Πρόεδρε, στη δευτερολογία μου θα συνεχίσω με την τεκμηρίωση των θέσεων της 
Κυβέρνησης.  

Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Καφαντάρη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά. 

ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Είναι θετικό βήμα, κύριε Υπουργέ, οι επιτροπές με επιστήμονες και 
ειδικούς για τα ζητήματα αυτά. Όμως, θα πω ότι η ενεργειακή φτώχεια του ελληνικού λαού 
συνεχίζεται ακόμα μέχρι σήμερα. 

Η δημιουργία της αιθαλομίχλης έχει πολλές αιτίες, όπως αναλύσαμε και στη συζήτηση που είχαμε 
με τον προκάτοχό σας. Τα πολλαπλά αίτια της δημιουργίας της αναγνωρίζονται και στις εκθέσεις για 
την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που εκδίδουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας.  

Εδώ θα σημειώσουμε ότι έχουμε καταθέσει ερωτήσεις, που κάποιες δεν έχουν ακόμα απαντηθεί 
από το ΥΠΕΚΑ, σχετικά με τα εγκατεστημένα δίκτυα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, την ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ που δεν επιτελεί το ρόλο της, κύριε Υπουργέ, ως σημείο 
άμεσης πληροφόρησης των πολιτών, παρά την αντίστοιχη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων χρειάζεται ουσιαστικά μια ολοκληρωμένη πολιτική που θα 
περιλαμβάνει αυτονόητα μέτρα, άμεσα σε πρώτη φάση, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 
Απαιτείται ένας σχεδιασμός, τον οποίο εσείς ως Κυβέρνηση δεν έχετε. Απαιτούνται άμεσα μέτρα 
κατάργησης των υπέρογκων ειδικών φόρων και της παροχής φθηνών ποιοτικών και περιβαλλοντικά 
φιλικότερων καυσίμων, αλλαγή του ενεργειακού μείγματος της χώρας σε βάρος των ορυκτών 
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καυσίμων, εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή θωράκιση των κτηρίων, μέτρα που θα 
συνδυάζονται με δράσεις και πολιτικές που θα μειώνουν τη χρήση της κυκλοφορίας των 
αυτοκινήτων, θα παρέχουν κίνητρα και φθηνό εισιτήριο για χρήση μαζικών μέσων μεταφοράς, θα 
βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής των πολιτών, θα προστατεύουν τους ελεύθερους χώρους και τα 
περιαστικά δάση και θα μειώνουν την αστική θερμική νησίδα.  

Όμως, εσείς προωθείτε κοντόφθαλμες πολιτικές με αμφίβολα οικονομικά αποτελέσματα που 
εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους, τόσο για το περιβάλλον όσο και για τη δημόσια υγεία. 

Τέλος, τα έκτακτα μέτρα που προωθείτε επαφίενται στην καλή θέληση και στην καλή πληροφόρηση 
των περιφερειαρχών. Αλήθεια, γιατί θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, όταν υπάρχει υπέρβαση σε 
τρεις σταθμούς μέτρησης, αδιαφορώντας για τις τοπικές συνθήκες που καλύπτονται από έναν και 
μόνο σταθμό, εφόσον μάλιστα το δίκτυο μέτρησης είναι ανεπαρκές υπερδιπλασιάζοντας μάλιστα 
και τα διεθνώς αποδεκτά όρια; Ανατρέπεται έτσι μια πολιτική του Υπουργείου εδώ και τριάντα 
χρόνια. Μέχρι σήμερα και ένας σταθμός να είχε υπέρβαση, λαμβάνονταν μέτρα.  

Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, τι θα γίνει με τις περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν σταθμοί μέτρησης; Τι 
θα γίνει με αυτά τα οποία εξαγγέλλετε τα οποία έρχονται εκ των υστέρων ως «ασπιρίνη» να 
θεραπεύσουν έναν καρκίνο, να δίνετε με τα μέτρα που εξαγγείλατε δωρεάν ή με μειωμένη τιμή 
ηλεκτρικό ρεύμα, όταν το φαινόμενο της αιθαλομίχλης ουσιαστικά έχει παρουσιαστεί; 

Επίσης, θα ήθελα να πω σε σχέση με την ΚΥΑ που έχετε ανακοινώσει και υπογράψει, το εξής: 
Αναφέρετε χαρακτηριστικά, «Είναι δυνατόν να δύνανται να παίρνουν έκτακτα μέτρα». Δηλαδή, δεν 
έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα η επιβολή των έκτακτων μέτρων;  

Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου να πω ότι ο ρόλος σας δεν είναι να είστε  Υπουργός δημιουργίας του 
success story με τους υδρογονάνθρακες. Είστε Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής. Πρέπει να λάβετε σοβαρά κι αποτελεσματικά μέτρα μείωσης και της αιθαλομίχλης και του 
φωτοχημικού νέφους που εμφανίζεται το καλοκαίρι.  

Μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά αναγράφονται -και δεν πρέπει να το ξεχνάτε- στη διακυβερνητική του 
ΟΗΕ για το κλίμα, άλλοι και πως πολλοί ερευνητές αναφέρουν ότι ενισχύονται και από την 
επελαύνουσα κλιματική αλλαγή.  

Κύριε Υπουργέ, πως θα προεδρεύσετε στα συμβούλια των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
την Αθήνα και τις μεγάλες περιοχές της χώρας -και όχι μόνο- πνιγμένες στην αιθαλομίχλη και τους 
πολίτες της, της μνημονιακά καθημαγμένης χώρας, εκτεθειμένους στις συνέπειες της έκθεσης 
αυτής.  

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας):  Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, 
κύριε Πρόεδρε. 

 Αντιλαμβάνομαι τη σκοπιμότητα της συναδέλφου να πει με λεκτικές υπερβολές αυτό που θέλει να 
πει. Θα ξεπεράσω όλες τις προσωπικές αιχμές, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι με πολύ σοβαρότητα η 
κυρία συνάδελφος παλεύει για τα ζητήματα του περιβάλλοντος και θα αναφερθώ στα συγκεκριμένα 
θέματα.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης από τους δέκα 
συναρμόδιους Υπουργούς -που για να υπογράψουν οι Υπουργοί, έχουν συνυπογράψει οι αρμόδιοι 
υπηρεσιακοί παράγοντες που είναι πολλές φορές καλύτεροι γνώστες των πραγμάτων από τους μη 
ειδικούς- έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία εκτός των άλλων προβλέπει και τη δυνατότητα 
λήψης μέτρων προληπτικά.  

Θέλω, λοιπόν, να ξεκαθαρίσω τούτο: Η λήψη των μέτρων, η οποία συναποφασίστηκε, αφορά μια 
σειρά μέτρων τα οποία υπακούουν στο πόρισμα των επιστημόνων του Υπουργείου Υγείας και 
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ταυτόχρονα λαμβάνουν πρόνοια ώστε να δίνεται η δυνατότητα είτε στον Υπουργό Περιβάλλοντος 
για την Περιφέρεια Αττικής είτε στους Περιφερειάρχες, που έτσι κι αλλιώς από το νόμο έχουν την 
αρμοδιότητα να παίρνουν μέτρα προληπτικά.  

Θα σας διαβάσω συγκεκριμένα -γιατί έχει σημασία- τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 7 –εδάφιο 
β΄- «Κήρυξη εφαρμογής των βραχυπρόθεσμων μέτρων»: «Η ανακοίνωση κήρυξης εφαρμογής των 
μέτρων εκδίδεται όταν οι μετρούμενες τιμές είναι αρκετά χαμηλότερες των οριακών τιμών κάθε 
επιπέδου, αλλά υπάρχει πρόβλεψη δυσμενούς εξέλιξης των μετεωρολογικών συνθηκών ή όταν 
συντρέχουν σχετικοί επιβαρυντικοί παράγοντες».  

Άρα, υπάρχει πλήρης πρόβλεψη -και το ξέρουν αυτό οι περιφερειάρχες, διότι τους έχουμε 
ενημερώσει- να λαμβάνουν μέτρα προληπτικά πριν εμφανιστεί το φαινόμενο.  

Όσον αφορά την άλλη υπουργική απόφαση, που σχετίζεται με το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, 
λυπάμαι πάρα πολύ. Το γεγονός ότι θα δίνεται σε πεντακόσιες χιλιάδες οικογένειες -δηλαδή για 
περίπου ενάμισι με δύο εκατομμύρια Ελλήνων- χαμηλού εισοδήματος τις μέρες τις κρίσιμες δωρεάν 
ηλεκτρικό ρεύμα -για το ανταγωνιστικό κόστος της ενέργειας- για διπλάσιο αριθμό ημερών, το 
ξεπερνάμε έτσι; Δεν είναι έστω ένα μέτρο; Μικρό; Μικρό. Είναι, όμως, ένα μέτρο που δίνει τη 
δυνατότητα στο νοικοκυριό χαμηλού εισοδήματος εναλλακτικά, δωρεάν, να χρησιμοποιήσει ένα 
θερμαντικό σώμα.  

Επιπλέον, πρέπει να πω ότι μου κάνει εντύπωση το ότι δεν κάνατε καμμία αναφορά στο ότι έχουμε 
δώσει τη δυνατότητα να έχουν με έκπτωση 70% ηλεκτρικό ρεύμα οι περίπου χίλιες δομές 
κοινωνικής αλληλεγγύης για όλο το χρόνο σε όλη τη χώρα.  

Βεβαίως, θα ήθελα στο σημείο αυτό να προσθέσω το γεγονός ότι εκδόθηκε και νέα υπουργική 
απόφαση, η οποία δίνει έκπτωση 70% στο ανταγωνιστικό κόστος -τελικά καθαρό περίπου 50% στην 
καταναλισκόμενη ενέργεια- για περίπου δυόμισι εκατομμύρια νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος. Το 
κόστος εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των σαράντα εκατομμυρίων. Και σχετικά με αυτό έχουμε 
καταβάλλει κι εμείς προσπάθειες. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι για το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν 
είναι εύκολο για τα ζητήματα της προστασίας της υγείας των ανθρώπων και της μείωσης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης να πάρει από το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης σαράντα 
εκατομμύρια.  

Άρα, σε μια τέτοια προσπάθεια, που ως Υπουργείο έχουμε χρέος να καταγράφουμε με αξιοπιστία 
τις μετρήσεις, με διαφάνεια να ενημερώνουν οι υπηρεσίες μας τους πολίτες, οι επιστήμονες, οι 
αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες και ταυτόχρονα να εξαντλούμε τις δυνατότητες του κρατικού 
προϋπολογισμού, προκειμένου να πάρουμε όποια μέτρα θεωρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες -και μας 
εισηγούνται- ότι είναι χρήσιμα για τη μείωση του φαινομένου, θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο και από 
την πλευρά της Αντιπολίτευσης να υπάρχει μία τοποθέτηση θετική, έτσι ώστε, αν χρειαστεί να 
πάρουμε κι άλλα μέτρα, να είναι βέβαιο ότι ενώνουμε δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουμε 
αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. 

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 

ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ΄ 

Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην 
ημερήσια διάταξη των 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Θα συζητηθεί η υπ’ αριθμόν 22/22/24-2-2014 επίκαιρη επερώτηση των Βουλευτών της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κ.κ. Παναγιώτη. Κουρουμπλή, Ειρήνης (Ρένας) Δούρου, 
Μιχαήλ Κριτσωτάκη, Ηρώς Διώτη, Γεωργίου Σταθάκη, Θεοδώρου Δρίτσα, Χαράς Καφαντάρη, 
Κωνσταντίνου Δερμιτζάκη, Μαρίας Διακάκη, Ανδρέα Ξανθού, Ιωάννη Μιχελογιαννάκη, Αποστόλου 
Αλεξόπουλου Ευαγγελίας Αμμανατίδου-Πασχαλίδου, Νάντιας Βαλαβάνη, Ευγενίας Βαμβακά, 
Γεωργίου Βαρεμένου. Νικολάου Βούτση, Ιωάννας Γαϊτάνη, Δημητρίου Γάκη, Ευσταθίας 
Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, Εμμανουήλ Γλέζου, Ευαγγέλου Διαμαντόπουλου, Παναγιώτας Δριτσέλη, 
Κωνσταντίνου Ζαχαριά, Ιωάννη Ζερδελή, Αφροδίτης Θεοπεφτάτου, Αικατερίνης Ιγγλέζη, Μαρίας 
Κανελλοπούλου, Αϊχάν Καρά Γιουσούφ, Βασιλικής Κατριβάνου, Δημητρίου Κοδέλα, Σταύρου 
Κοντονή, Αναστασίου Κουράκη, Βασιλείου Κυριακάκη, Αλεξάνδρου Μεϊκόπουλου, Αλέξη 
Μητρόπουλου, Νικολάου Μιχαλάκη, Μαρίας Μπόλαρη, Ευσταθίου Παναγούλη, Γεωργίου Πάντζα, 
Δημητρίου Παπαδημούλη, Αθανασίου Πετράκου, Σοφίας Σακοράφα, Στεφάνου Σαμοΐλη, Ιωάννη 
Σταθά, Δημητρίου Στρατούλη, Νικολάου Συρμαλένιου, Μαρίας Τριανταφύλλου, Δημητρίου 
Τσουκαλά και Θεανώς Φωτίου προς τους Υπουργούς Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και Εθνικής Άμυνας σχετικά με το ζήτημα της καταστροφής των χημικών όπλων 
της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. 

…………………………………………. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούμε. 

Η κ. Χαρά Καφαντάρη έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.  

ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Εκατό χρόνια μετά την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, του πολέμου 
που απέτυχε να σταματήσει όλους τους πολέμους, του πολέμου κατά τον οποίο γνώρισε η 
ανθρωπότητα για πρώτη φορά τη φρίκη της μαζικής χρήσης χημικών όπλων, όπως του αερίου της 
μουστάρδας, του γνωστού υπερίτη, συζητάμε σήμερα για την καταστροφή του χημικού 
οπλοστασίου της Συρίας.  

Μετά από έντονη διαπραγμάτευση για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης, το αποτέλεσμα ήταν 
η συμφωνία ενός σχεδίου για την καταστροφή χημικών όπλων που διέθετε στο οπλοστάσιό της.  

Η αρχική συμφωνία, όμως, δεν περιελάμβανε ούτε τον τόπο ούτε τον τρόπο ούτε τη μέθοδο της 
καταστροφής των χημικών ούτε βέβαια την περιοχή που θα απορριφθούν αυτά τα χημικά όπλα.  

Η κατάληξη είναι γνωστή: Καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας εν πλω, με μία 
αμφισβητούμενη μέθοδο αδρανοποίησής τους, και απόρριψή τους στην περιοχή της Μεσογείου, 
στην περιοχή μεταξύ Ιταλίας – Ελλάδας - Μάλτας, στο βαθύτερο σημείο της Μεσογείου, πέντε 
χιλιάδες διακόσια μέτρα, σαράντα δύο χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ακρίτα.  

Η Μεσόγειος ανέκαθεν ήταν το σταυροδρόμι των πολιτισμών. Καλύπτει ως θάλασσα μόνο το 1% 
των παγκόσμιων θαλασσών. Είκοσι δύο κράτη βρέχονται από τα νερά της. Ο πληθυσμός είναι 
εκατόν σαράντα πέντε εκατομμύρια. Στην αλιεία της Μεσογείου βασίζεται το 30% της Ευρώπης και 
της Βόρειας Αφρικής. Τα, δε, θέρετρα της Μεσογείου τα επισκέπτονται ετησίως γύρω στα εκατόν 
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ογδόντα εκατομμύρια τουρίστες. Πρόκειται για μια κλειστή θάλασσα, που έχει ανοίγματα από το 
Γιβραλτάρ, από τη διώρυγα του Σουέζ και από την Προποντίδα.  

Κάθε χρόνο σε αυτήν τη θάλασσα αποβάλλονται εξακόσια πενήντα εκατομμύρια τόνοι λυμάτων, 
εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες τόνοι ορυκτελαίων, εξακόσιοι τόνοι υδραργύρου, τρεις χιλιάδες 
οκτακόσιοι τόνοι μολύβδου, τριάντα έξι χιλιάδες τόνοι φωσφορικών αλάτων. Συγκεντρώνεται το 
30% της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας, το 28% της διακίνησης υδρογονανθράκων, με αποτέλεσμα 
τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες τόνοι πετρελαιοειδών να βρίσκονται στη θάλασσα, είτε από 
ατυχήματα είτε από αμέλεια.  

Πέρα, βέβαια, από αυτά τα απόβλητα, δεν μπορούμε να μην πούμε ότι υπάρχει και ο κίνδυνος της 
Μεσογείου, της κλειστής αυτής θάλασσας, από ξενικά είδη, λεσεψιανούς μετανάστες, μετανάστες 
έρματος, οι οποίοι απειλούν τη βιοποικιλότητα της περιοχής.  

Θα ήθελα να καταθέσω μετά ένα δελτίο Τύπου περιβαλλοντικών οργανώσεων, διότι μόλις την 
προηγούμενη εβδομάδα στη νοτιοανατολική Κρήτη εκβράσθηκαν ζιφιοί, που είναι μικρά θηλαστικά 
κητώδη. 

Άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα της Μεσογείου, βέβαια, είναι και η υπεραλίευση, με μεγάλο κίνδυνο 
στα ιχθυαποθέματά της. Η θάλασσα αυτή, που ανανεώνεται το νερό της από το Γιβραλτάρ κάθε 
εκατό χρόνια, επελέγη για να εξουδετερωθούν τα χημικά όπλα της Συρίας. 

Από πληροφορίες που έχουν συλλεγεί, έχει επιλεγεί για την εξουδετέρωση των χημικών όπλων η 
εξής μέθοδος, γνωστή σαν σύστημα εγκατάστασης υδρόλυσης πεδίου, Είναι μέθοδος υδρόλυσης με 
θερμό νερό, η οποία δοκιμάζεται για πρώτη φορά εν πλω, παράγοντας λάσπη, τοξικά απόβλητα και 
βέβαια αέρια απόβλητα.  

Η Μεσόγειος θάλασσα, όμως, είναι μία περίκλειστη θάλασσα. Απαγορεύονται από τη Διεθνή 
Σύμβαση MARPOL (Σύμβαση Περί Πρόληψης της Θαλάσσιας Ρύπανσης, Μέρος ΙΙΙ) οι απορρίψεις 
κάθε είδους αποβλήτων και λυμάτων, πολύ περισσότερο τοξικών ουσιών, τόσο από χερσαίες όσο 
και από θαλάσσιες πηγές. 

Πέρα, όμως, από τη MARPOL και ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις ή αποφάσεις του Οργανισμού 
Χημικών Όπλων, οι διατάξεις των παρακάτω διεθνών, περιφερειακών συμβάσεων πρέπει να 
ικανοποιηθούν αθροιστικά και όχι να αγνοούνται επιδεικτικά.  

Συγκεκριμένα: Η Διεθνής Σύμβαση του Λονδίνου περί απορρίψεων και του Πρωτοκόλλου 1996 -το 
τελευταίο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ελλάδα- που ρυθμίζει θέματα απορρίψεων από πλοία και 
πλωτές εγκαταστάσεις και ναυπηγήματα, απαγορεύει απορρίψεις της συντριπτικής πλειοψηφίας 
τοξικών φορτίων, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και υπό αυστηρότατες συντρέχουσες αθροιστικές 
προϋποθέσεις στα εσωτερικά ύδατα -κόλπους- αλλά ακόμα και στην ανοικτή θάλασσα.  

Η σύμβαση αυτή, σε κάθε περίπτωση, προβλέπει διαδικασία υποχρεωτικής διαβούλευσης -η οποία 
δεν έχει πραγματοποιηθεί- και διαδικασία προηγούμενης γνωστοποίησης ενημέρωσης προς τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, International Maritime Organization. 
Δεν προκύπτει από πουθενά ότι έχει ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία.  

Σε επίπεδο εφαρμογής των διατάξεων, η αρμοδιότητα ανήκει στα κράτη-μέλη, στη δικαιοδοσία των 
οποίων λαμβάνει χώρα η συγκεκριμένη δραστηριότητα απόρριψης. 

Επίσης, τα εξειδικευμένα Πρωτόκολλα της Διεθνούς Σύμβασης της Βαρκελώνης 1976/1995 
περιλαμβάνουν ανάλογες διατάξεις, όπως και το Πρωτόκολλο περί απορρίψεων, το οποίο έχει 
κυρωθεί από την Ελλάδα. 

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της  

κυρίας Βουλευτού) 

Δώστε μου ένα λεπτό ακόμα, κυρία Πρόεδρε. 
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Με απλά λόγια η χώρα μας, αλλά και οι γειτονικές χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, αφήνουν στην 
άκρη ένα ολόκληρο νομικό οπλοστάσιο  που τους παρέχεται από τις ισχύουσες συμβάσεις κι 
επιτρέπουν να διεξαχθεί μια απαράδεκτη διαδικασία απόρριψης τοξικού υλικού στη θάλασσά μας. 

Όμως, πέρα από αυτά, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη τεχνολογική γνώση κατέχεται από ελάχιστους 
φορείς, η χώρα μας θα έπρεπε να ζητήσει τη γνώμη διαπιστευμένων ερευνητικών κέντρων 
πανεπιστημίων και εδώ πέρα για τη συγκεκριμένη μέθοδο η οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. 

Κλείνω με τρία ερωτήματα επιπλέον:  

Η πιθανή περιοχή απόρριψης των αποβλήτων βρίσκεται μέσα στην ελληνική ΑΟΖ; 

Τι γίνεται με τις παραβάσεις των διεθνών συμβάσεων που έχει υπογράψει και κυρώσει η Ελλάδα, τη 
Σύμβαση MARPOL, το Σύμφωνο της Βαρκελώνης για την αποτροπή της απόρριψης των αποβλήτων 
στη θάλασσα, τη Σύμβαση για το Διεθνές Δίκαιο;  

Τι γίνεται, τελικά, με την ευθύνη των χωρών που προμήθευσαν το καθεστώς της Συρίας με τα 
χημικά όπλα; Γιατί δεν αναλαμβάνουν την καταστροφή και την ασφαλή απόρριψή τους στο έδαφός 
τους; 

Κλείνουμε, τονίζοντας ότι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας ρητά αναφέρει ότι υπεύθυνη χώρα για 
την περιβαλλοντική προστασία της θαλάσσιας περιοχής που βρίσκεται μέσα στα όρια της ΑΟΖ 
παράκτιου κράτους είναι αποκλειστικά και μόνο η ίδια χώρα. 

(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Χαρούλα Καφαντάρη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν 
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας 
και Πρακτικών της Βουλής) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καφαντάρη. 

…………………………. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ πολύ. 

Τον λόγο έχει η κ. Καφαντάρη για τρία λεπτά ακριβώς.  

ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς δεν μας πείσατε. Δεν μας πείσατε πέρα από τις 
γενικότητες στις οποίες αναφερθήκατε σχετικά με τον ΟΗΕ, σχετικά με το Διεθνή Οργανισμό 
Χημικών Όπλων που επιτρέπουν αυτήν τη διαδικασία κ.λπ. Θα ζητούσαμε αυτά τα Πρακτικά, αυτές 
οι αποφάσεις να έχουν κατατεθεί στη Βουλή για να γνωρίζουμε και να πούμε ότι έτσι πραγματικά 
είναι.  

Διότι, διαβάζουμε και λέμε ότι τα σχετικά με τη μέθοδο της υδρόλυσης που δοκιμάστηκε για πρώτη 
φορά και έχουν γίνει σχετικά πειράματα από το Διεθνή Οργανισμό για την Απαγόρευση Χημικών 
Όπλων, ακόμα δεν έχουν δημοσιευθεί. Εντούτοις, αυτά τα πράγματα τουλάχιστον έπρεπε να είναι 
σε γνώση της ελληνικής Βουλής. Έπρεπε να έχουν κατατεθεί για να γνωρίζουμε σχετικά.  

Επιπλέον, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε «περιβαλλοντικός κίνδυνος», γιατί μπορεί όλα 
να γίνουν «καλά», όμως ο περιβαλλοντικός κίνδυνος υπάρχει. Άρα, πρέπει να υπάρχουν 
συγκεκριμένα στοιχεία. Υπάρχει ο κίνδυνος ενός ατυχήματος, υπάρχει το σοβαρό ζήτημα της 
συγκεκριμένης περιοχής Μάλτα-Ιταλία-Ελλάδα, όπου υπάρχει ο μεγαλύτερος βυθός, το πιο βαθύ 
σημείο της Μεσογείου, ένα σημείο που ο φλοιός της γης είναι πέντε με οκτώ χιλιόμετρα, με έντονη 
σεισμικότητα. Και σε αυτό το σημείο, θα πάει να γίνει αυτή η διαδικασία με όποιους κινδύνους και 
σε σχέση με όποιες μετεωρολογικές συνθήκες.  

Επίσης, ένα άλλο ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Εάν ενδιαφερόταν πραγματικά η ελληνική Κυβέρνηση, 
αν είχε το σθένος και αν είχε σηκώσει κεφάλι –να το πω έτσι απλά- πρώτα από όλα θα 
διαβουλεύετο με την εξαιρετική επιστημονική κοινότητα της χώρας. Αυτό έχει να κάνει με τα 
πανεπιστήμια, έχει να κάνει –αν θέλετε- και με το Πολυτεχνείο Κρήτης, με τα ερευνητικά ιδρύματα, 
με το ΕΛΚΕΘΕ. Είναι μια διαδικασία και διαβούλευση η οποία δεν έχει γίνει.  
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Γνωρίζω, δε, επειδή κάποιος συνάδελφος κοινοβουλευτικός της Συμπολίτευσης ανέφερε ότι, η 
Ένωση Ελλήνων Χημικών έχει εκδώσει και συγκεκριμένη θέση σε σχέση με το εν λόγω ζήτημα.  

Τέλος, κύριε Υπουργέ, αυτό το οποίο ήθελα να πω, είναι ότι από την Ελληνική και την Ιταλική 
Προεδρεία, το 2014 έχει οριστεί σαν «έτος Μεσογείου» και η Ελλάδα σαν προεδρεύουσα χώρα έχει 
θέσει σαν προτεραιότητα τη γαλάζια ανάπτυξη με βάση τη σχετική οδηγία 56/2008 για τη θαλάσσια 
στρατηγική, η οποία στοχεύει στην προαγωγή της αειφόρου χρήσης των θαλασσών, στη διατήρηση 
των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και όλα αυτά.  

Μέσα, λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες, επιχειρείτε κατά κάποιο τρόπο –υπάρχει ο κίνδυνος, κατά 
κάποιο τρόπο, θα λέγατε εσείς- να γίνει και να μετατραπεί η Μεσόγειος σε σκουπιδότοπο τοξικών 
και χημικών αποβλήτων. 

Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, προκαλέσαμε και συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής μαζί με την 
Επιτροπή Εξωτερικών. Ήταν παρών και ο κ. Βενιζέλος σε αυτήν τη συζήτηση. Εκεί φάνηκε και είναι 
γνωστό –και φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε, φυσικά, ως Υφυπουργός- ότι υπάρχουν συνθήκες και 
πρωτόκολλα, όπως το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1996, που αφορούν την απαγόρευση 
απορρίψεων και η συνθήκη για την απομάκρυνση ναυαγίων. Είναι συνθήκες οι οποίες δεν έχουν 
κυρωθεί από την ελληνική Βουλή. Μήπως είναι καιρός να προχωρήσει και η ελληνική Βουλή στην 
κύρωση αυτών των συνθηκών; 

Ευχαριστώ. 
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