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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση εισήγαγε προς
συζήτηση και ψήφιση, κατά τρόπο ανεύθυνο και πολύ πρόχειρο, ένα πολύ μεγάλης
σημασίας νομοσχέδιο σε σχέση με τα προβλήματα που προσπαθεί να επιλύσει και σε
σχέση με την κρίση που υπάρχει στο ζήτημα της προστασίας και ανάπτυξης των δασών
και του φυσικού περιβάλλοντος.
Έχουμε καταγγείλει την προχειρότητα και την ανευθυνότητα με την οποία
νομοθετεί. Απόδειξη ότι επέλεξε να καθορίσει μία μόνο συνεδρίαση στην Ολομέλεια για
τη συζήτηση του πολύ σοβαρού αυτού ζητήματος, παρά τις διαμαρτυρίες, τις
επιφυλάξεις, τις αντιρρήσεις της Αντιπολίτευσης ως προς τον τρόπο με τον οποίο
νομοθετεί. Και αυτό δείχνει την υποβάθμιση και κοινοβουλευτικά στον τομέα των δασών
και του φυσικού περιβάλλοντος.
Η Νέα Δημοκρατία έχει εκφράσει έντονες αντιρρήσεις πρώτα απ’ όλα ως προς τον
ορισμό του δάσους. Είναι ένας αυθαίρετος ορισμός ο οποίος δεν στηρίζεται σε καμιά
επιστημονική μελέτη. Δεν έχει ζητηθεί καν η γνώμη του Τμήματος Δασολογίας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αλλά και του Πανεπιστημίου Θράκης. Δεν έχει ζητηθεί
καμιά γνωμοδότηση οποιουδήποτε εν ενεργεία συνταγματολόγου καθηγητή. Και αυτό
δείχνει είτε την αμέλεια και ολιγωρία της Κυβέρνησης να ασχοληθεί σοβαρά με την
επιστημονική τεκμηρίωση του όρου ή ήξερε εκ των προτέρων ότι ο όρος αυτός και η
νομοθετική αυτή ρύθμιση είναι αστήρικτη, είναι αντισυνταγματική και δεν αποτόλμησε
να ζητήσει γνωμοδοτήσεις που προφανώς δεν θα στήριζαν αυτήν τη διάταξη.
Το λέω αυτό γιατί και μόνο αυτή η διάταξη δείχνει το σκοπό της νομοθετικής
πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης. Θέλει δηλαδή να καλλιεργήσει φρούδες ελπίδες σε
ενδιαφερόμενους, θέλει να δημιουργήσει την εντύπωση ότι επιλύει τα προβλήματα.
Και όταν αυτά τα ζητήματα κριθούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως
αντισυνταγματικά, τότε θα είναι μία άλλη κυβέρνηση, τότε θα είναι ένα άλλο κόμμα
στην εξουσία. Και προφανώς το κόμμα αυτό, η Νέα Δημοκρατία, θα κληθεί να επιλύσει
επί της ουσίας τα σοβαρά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί, ιδιαίτερα την τελευταία
δεκαετία.
Το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι δυστυχώς κανείς έγκριτος
επιστήμονας δασολόγος ή συνταγματολόγος δεν έχει στηρίξει τη διάταξή σας. Και
επκαλείστε έναν καθηγητή, τον καθηγητή Μουλόπουλο, για τον οποίον πρέπει να ξέρει
το Σώμα ότι έχει πεθάνει εδώ και δέκα χρόνια. Σ’ αυτόν τον αείμνηστο καθηγητή
στηρίζεται όλη η φιλοσοφία του νομοσχεδίου και ειδικότερα του ορισμού για τα δάση.
Είχαμε στην επιτροπή την εξέταση του προέδρου του Δασολογικού Τμήματος του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κ. Παπασταύρου, ο οποίος εξέφρασε επιφυλάξεις. Είπε
ότι είναι πρόχειρο, ότι ποτέ δεν ζητήθηκε η γνώμη τόσο του ίδιου όσο και του
Δασολογικού Τμήματος και αυτό νομίζω ότι αποδεικνύει την προχειρότητα με την οποία
νομοθετείτε.
Από κει και πέρα είναι γνωστό ότι ανάλογα νομοσχέδια είχαν δει το φως της
δημοσιότητας κάθε φορά που είχαμε εκλογές. Γιατί και τότε -και τις άλλες φορέςπροσπαθούσε η Κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί την αγωνία και τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν πολλοί συμπολίτες μας. Και θέλησε πάλι να καλλιεργήσει φρούδες
ελπίδες. Ενώ όμως έχει ένα έτοιμο νομοσχέδιο από το 1993 όταν ανέλαβε την εξουσία,
ουδέποτε το επεξεργάστηκε με σοβαρότητα, ουδέποτε θέλησε πραγματικά να επιλύσει τα
προβλήματα και το μόνο που ζητούσε ήταν να χρησιμοποιήσει το δασικό νομοσχέδιο ως
ένα εργαλείο ψηφοθηρίας, ως ένα εργαλείο μικροκομματικών σκοπιμοτήτων. Και πρέπει
να αντιμετωπίσουμε το νομοσχέδιο σαν μία ακόμη κυβερνητική πρωτοβουλία αντίστοιχη
εκείνων που λαμβάνει η Κυβέρνηση σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς της.
Ιδιαίτερα για την προστασία του δασικού περιβάλλοντος πρέπει να τονιστεί ότι
επί των ημερών της Κυβέρνησης έχει υποβαθμιστεί κι έχει διαλυθεί η Δασική Υπηρεσία.
Δεν προχωρεί με αποτελεσματικότητα η δραστηριότητα της Κυβέρνησης ως προς την
προστασία και την ανάπτυξη των δασών, δεν παρατηρείται καμία πρωτοβουλία, καμία
εφαρμογή ενός αξιόπιστου αναπτυξιακού προγράμματος και τελικά τα θύματα είναι τα
δάση, το φυσικό περιβάλλον και η ποιότητα ζωής, ιδιαίτερα των κατοίκων των μεγάλων
πόλεων.

Το διάτρητο θεσμικό πλαίσιο που ίσχυσε όλα αυτά τα χρόνια οδηγούσε σε
απαράδεκτες καταστάσεις. Είχαμε από τη μια πλευρά φαινόμενα πολύ αυστηρών ρυθμίσεων
και μεταχείρισης, επιβολής παράλογων προστίμων -σε ορισμένες περιπτώσεις άδικωνκαι από την άλλη πλευρά είχαμε αδυναμία επιλύσεως χρονιζόντων δίκαιων αιτημάτων,
όπως είναι τα αιτήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων και ειδικότερα η κατηγορία των
δασωθέντων αγρών και η κατηγορία των διακατεχόμενων.
Αλλά και εδώ με πολύ μεγάλη καθυστέρηση φέρατε τη ρύθμιση. Και διερωτώμαι και
πάλι γιατί δεν το κάνατε τόσα χρόνια, ενώ είχατε τη συναίνεση και της Νέας
Δημοκρατίας που παγίως σας προέτρεπε να επιλύσετε αυτά τα προβλήματα -άλλωστε, όπως
σας είπα, είχε έτοιμο το νομοσχέδιο- και προσπαθείτε να δώσετε λύση κατά τρόπο
άτολμο, επιβάλλοντας σημαντικές εισφορές σε όλους αυτούς που έχουν πληρώσει επί
πολλά χρόνια την εισφορά τους για την κτήση των διακατεχόμενων. Από την άλλη πλευρά
όμως δεν προχωρείτε σε επίλυση προβλημάτων, τα οποία χρονίζουν, ταλανίζουν την
ελληνική κοινωνία και ειδικότερα την ύπαιθρο.
Θέλω να τονίσω και να επισημάνω την ψηφοθηρική σας διάθεση να φέρετε μία
τροπολογία που αφορά τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί επί των ημερών σας. Αυτή και
μόνο η κατάθεση της τροπολογίας, κύριε Υπουργέ, δεν έγινε σε συνεννόηση με τα
πολιτικά κόμματα -ακούσατε τις επιφυλάξεις της ελληνικής κοινωνίας, ότι πράγματι
υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στον καταλογισμό και προφανώς στην είσπραξη των
προστίμων- και βγήκατε και είπατε ότι είναι συναινετική τροπολογία. Εμείς δεν
είδαμε καμία τροπολογία ούτε καταθέσατε τη διάταξη στα πλαίσια του νομοσχεδίου,
όπως θα ήταν το δόκιμο, αλλά τη φέρατε προχθές το βράδυ όταν ολοκληρώθηκε η
συνεδρίαση της επιτροπής για να πείτε ότι έχετε τη στήριξη της Αντιπολίτευσης.
Αυτή και μόνο η κατάθεση της τροπολογίας, αυτό και μόνο το σκεπτικό της
τροπολογίας, αποδεικνύουν την ανικανότητά σας και την αποτυχία σας. Είναι έμπρακτη
απόδειξη και ομολογία της αποτυχίας σας να επιβάλετε μια συγκεκριμένη πολιτική.
Διότι εσείς τι μας λέτε; Ότι δεν έχει προχωρήσει το δασολόγιο –πράγματι- που θα
μπορούσε να έχει ξεκινήσει από το 1979. Και αν εξαιρέσετε μία μικρή περίοδο, τη
διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που προχώρησε με γοργούς ρυθμούς τη σύνταξη του
δασολογίου και του δασικού κτηματολογίου, όλο το υπόλοιπο διάστημα δεν έγινε
απολύτως τίποτα.
Ομολογείτε λοιπόν εδώ περίτρανα και κατηγορηματικά ότι τίποτα από αυτά που
μπορούσατε να επισπεύσετε δεν προχώρησε, δεν ολοκληρώθηκε. Δεν απολογείστε γιατί
καθυστερεί η σύνταξη των δασικών χαρτών και του δασολογίου παρά το ότι είχατε το
θεσμικό πλαίσιο εδώ και είκοσι τέσσερα χρόνια και τώρα έρχεστε και κατά τρόπο
απαράδεκτο και προκλητικό -που θίγει και τη νοημοσύνη μας- και μας υπόσχεστε ότι οι
δασικοί χάρτες θα είναι έτοιμοι σε έξι μήνες. Με ποια λογική;
Πρώτα απ’ όλα, κύριε Υπουργέ, με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, του
καθορισμού δηλαδή του 25% ως ορίου πάνω από το οποίο μία έκταση θεωρείται δασική,
ανατρέπεται όποια προεργασία έχει γίνει σε θέματα δασικών χαρτών. Τίθεται από την
αρχή θέμα επαναχαρακτηρισμού -αν δεν το λέτε «αποχαρακτηρισμό», θα σας το πω εγώ
«επαναχαρακτηρισμό»- των εκτάσεων ως δασικών ή όχι. Διότι περί αυτού πρόκειται.
Ακόμη και αυτή η δουλειά που έγινε με πολλές προσπάθειες είκοσι τέσσερα
χρόνια -επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας αποτελεσματικά, επί των ημερών σας με
αποτυχίες και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση- διαγράφεται και ξεκινάει προφανώς από
μηδενική βάση. Και λέτε προκλητικά στο Σώμα, για να δικαιολογήσετε την τροπολογία
σας, ότι όλη η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε έξι μήνες. Ποιος θα σας πιστέψει, κύριε
Υπουργέ;
Η Νέα Δημοκρατία εκλαμβάνει την τροπολογία ως κατηγορηματική πανηγυρική
ομολογία της αποτυχίας σας και στο θέμα αυτό. Είναι κορυφαίας σημασίας και το
έχουμε ζητήσει επανειλημμένως να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το δασολόγιο και το
δασικό κτηματολόγιο για να πάψει αυτό το αλαλούμ το οποίο επικρατεί στις δασικές
υπηρεσίες και το οποίο δίνει δυνατότητα για αυθαιρεσίες της μορφής που καθημερινά
επισημαίνουμε και βιώνουμε.
Το δασολόγιο και το δασικό κτηματολόγιο είναι απαραίτητο εργαλείο για να
καταγραφεί ο δασικός πλούτος της χώρας και να προστατευθεί το δάσος και η δασική
έκταση από καταπατήσεις και από μια σειρά κινδύνους καταστροφής. Αυτό λοιπόν το
βασικό εργαλείο, το οποίο μπορούσατε να έχετε ολοκληρώσει και είχατε τη δυνατότητα
να το προωθήσετε και με κοινοτικούς πόρους δυστυχώς το έχετε παγώσει. Και έρχεστε

τώρα για ψηφοθηρικούς λόγους και μας λέτε να ανασταλούν τα πρόστιμα διότι
ομολογείτε ότι δεν εισπράττονται και οι πολίτες ταλαιπωρούνται στα δικαστήρια ή ότι
υπάρχουν και αδικίες. Εγώ να συμφωνήσω σε αυτά. Αυτά όμως τι είναι; Είναι ομολογία
της αποτυχίας σας. Τι κάνατε δέκα ολόκληρα χρόνια που κυβερνάτε για να επιλύσετε το
σοβαρό πρόβλημα των προστίμων, τις αδικίες, τους παράλογους καταλογισμούς κ.ο.κ.;
Η Νέα Δημοκρατία ψηφίζει την τροπολογία μόνο για ένα λόγο, διότι έτσι
αναδεικνύεται η ομολογία της αποτυχίας σας. Αποτύχατε στο δασολόγιο, αποτύχατε στο
δασικό κτηματολόγιο, αποτύχατε στους δασικούς χάρτες και λέτε: «Έλεος. Δεν μπορούμε
να εφαρμόσουμε την πολιτική μας. Ας διαγράψουμε τα πρόστιμα». Το λέτε «αναστολή
προστίμων» και έτσι το δεχόμαστε, διότι σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε –
τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία- διαγραφή. Ας καλλιεργούνται φρούδες ελπίδες στους
πολίτες ότι η επόμενη κυβέρνηση θα επιλύσει το πρόβλημα.
Είμαστε αναγκασμένοι, λοιπόν, να αποδεχθούμε την τροπολογία γιατί έχει
στηριχθεί το σύστημα των προστίμων σε ένα σύστημα διάτρητο και σε ορισμένες
περιπτώσεις άδικο. Λέω «σε ορισμένες περιπτώσεις», γιατί ούτε εσείς γνωρίζετε πού
έχουν επιβληθεί.
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Στο νόμο σας στηρίζεται, στον 998.
Το διάταγμα στο νόμο σας στηρίζεται.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Με συγχωρείτε. Από το 1993 είστε Κυβέρνηση. Οφείλατε να
εφαρμόσετε τις διατάξεις, να προωθήσετε το δασολόγιο και τους δασικούς χάρτες, να
μην υπάρχουν αδικίες και να μην έρχεστε στας δυσμάς του κυβερνητικού σας βίου, δύο
μήνες πριν από τη λήξη της κυβερνητικής σας θητείας, της αποτυχημένης θητείας, να
επικαλείστε λόγους για να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο.
Είναι νομίζω προκλητικό για το Σώμα να επικαλείστε διατάξεις και να
επικαλείστε και θέσφατα και πολύ περισσότερο να αντιφάσκετε, όταν εσωτερικά μας
μιλάτε για 25% δασοκάλυψη πάνω από την οποία θα υπάρχει η εφαρμογή της δασικής
νομοθεσίας, όταν την ίδια στιγμή η Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Παπανδρέου αποδέχεται,
εισηγείται και προσυπογράφει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
δημιουργεί νομοθεσία για το όριο του 10%. Ποιος έχει δίκιο; Υπήρχε το 15%, η
Ευρωπαϊκή Ένωση το όρισε στο 10%, εσείς στο 25%.
Θα χρειαζόταν λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, υπευθυνότητα και σοβαρότητα για την
αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που έχει συσσωρεύσει η Κυβέρνηση δέκα ολόκληρα
χρόνια. Μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται με την εφαρμογή του προγράμματός της
διέξοδο από την κρίση και θεσμοθέτηση ενός δίκαιου, αξιόπιστου συστήματος για την
προστασία των δασών, του φυσικού περιβάλλοντος και την επίλυση πολλών χρονίων
προβλημάτων Ελλήνων πολιτών.
Σας ευχαριστώ.

