ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
Βουλευτής Ηρακλείου – ΠAΣΟΚ

Αγαπητοί Συμπατριώτες,
Σας εύχομαι χρόνια πολλά, οικογενειακή και προσωπική ευτυχία.
Ευχαριστώ την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης για την πρόσκληση και ιδιαίτερα
για την τιμή να εισηγηθώ ένα πολύ σοβαρό αλλά επίκαιρο θέμα.
Οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές απειλές και προκλήσεις έχουν πλανητικό
χαρακτήρα.
Οι δυνατοί της γης που αποτελούν και τους μεγαλύτερους ρυπαντές πρέπει να
αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Είναι γνωστό ποιοι δεν συνυπέγραφαν για πολλά χρόνια τη συμφωνία του ΚΙΟΤΟ.
Η αλλαγή που έγινε πρόσφατα στις ΗΠΑ είναι θετική αφού εκδηλώνεται πλέον
έμπραχτα η πρόθεση αντιμετώπισης των προβλημάτων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπει στην πρωτοπορία του παγκόσμιου αγώνα για το
περιβάλλον και ασφαλώς να αναλάβει και η κάθε χώρα-μέλος χωριστά τις ευθύνες
που της αναλογούν, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε ιδιαίτερα είναι ότι η οικονομία και το περιβάλλον
βρίσκονται σε κρίση ταυτόχρονα.
Τα δε συμπτώματα αλλά και τα αίτια των δύο αυτών συζυγών κρίσεων είναι τα ίδια.
Και οι δύο είναι κρίσεις του σημερινού συμβατικού μοντέλου ανάπτυξης, που είχε
κύριο άξονα την ποσοτική μεγέθυνση, χωρίς να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την
ποιότητα και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Αποτέλεσμα: η συνεχώς διευρυνόμενη ανισότητα, η αποξένωση του παραγωγού από
το προϊόν της ανάπτυξης, η ανάλωση του φυσικού πλούτου και η ολοένα και
μεγαλύτερη συγκέντρωση δύναμης και πλούτου στους λίγους μέσα από την
θεοποίηση της αγοράς.
Φίλες και Φίλοι,
Αγαπητοί Σύνεδροι,
Οφείλουμε και στην Ελλάδα, να σταματήσουμε την συνεχιζόμενη απαξίωση του
περιβάλλοντος που μαζί με τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας και τους ανθρώπους
αποτελούν ή μπορεί να αποτελέσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πατρίδας μας
στο διεθνή ανταγωνισμό.
Πλεονεκτήματα ακόμα μεγαλύτερης σημασίας σε έναν κόσμο που συνειδητοποιεί
όλο και περισσότερο την αξία τους.
Η κρίση που διερχόμαστε και η πιεστική πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής,
επιβάλλουν την αλλαγή του αναπτυξιακού πρότυπου πάνω στο οποίο είχαμε
βασιστεί.
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Η ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας, η παιδεία, οι νέες τεχνολογίες
και η καινοτομία, η ποιότητα είναι απαραίτητες για να γίνει ανταγωνιστική η
οικονομία και να προλάβουμε το τρένο του μέλλοντος.
Πρέπει να σταθούμε απέναντι στην αδιέξοδη επιλογή της φτηνής εργασίας, της
κατάχρησης των φυσικών πόρων, της άδικης αναδιανομής.
Σήμερα, η πράσινη ανάπτυξη είναι μια σημαντική εναλλακτική λύση για να
βελτιώσουμε το βιοτικό μας επίπεδο, να ενδυναμώσουμε την κοινωνική συνοχή, να
δώσουμε μια δυναμική προοπτική στον τόπο και τους ανθρώπους του και να
συμβάλουμε στην παγκόσμια προσπάθεια για ένα ασφαλές και μακροχρόνια βιώσιμο
περιβάλλον.
Η πραγματοποίηση του οράματος αυτού προϋποθέτει την επένδυση στο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας μας αλλά και στον άνθρωπο, στη
δημιουργικότητα και τη φαντασία του.
Η επένδυση αυτή θα παράξει νέο πλούτο, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, θα δημιουργήσει
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, θα εγγυηθεί αξιοπρεπή εισοδήματα σε όλους τους
Έλληνες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Θα διασφαλίσει καλύτερη
ποιότητα ζωής για μας και τα παιδιά μας σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα αξίζει και
να εργαζόμαστε.
Ως Έλληνας Βουλευτής παρατηρώ με ευχαρίστηση ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις
στη χώρα μας έχουν μπει στη συζήτηση γι’ αυτά τα ζητήματα.
Όμως ως Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος αφού για πρώτη
φορά στο Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, η «πράσινη ανάπτυξη» είναι πλέον κεντρική
πολιτική επιλογή.
Η περιβαλλοντική διάσταση δεν είναι ένα περιθωριακό θέμα απλά για άλλοθι, αλλά
μια ολοκληρωμένη πολιτική που διαπερνά όλο τον σχεδιασμό για όλους τους τομείς:
τις δημόσιες επενδύσεις, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, τον χωροταξικό και
πολεοδομικό σχεδιασμό, τις συγκοινωνίες, την ενεργειακή πολιτική, την φορολογική
πολιτική, την επιχειρηματικότητα, την αγροτική οικονομία, γεωργία, κτηνοτροφία,
αλιεία,την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας και τον τουρισμό.
Είναι φανερό ότι πρέπει και θα αναθεωρηθούν τα πάντα: Οι στόχοι, ο σχεδιασμός, ο
τρόπος ζωής αλλά κυρίως ο τρόπος σκέψης.
Η ολόπλευρη ανάπτυξη που προδιαγράφεται με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο δε
μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την τόνωση της επιχειρηματικότητας.
Η πράσινη ανάπτυξη μπορεί να ανοίξει νέα πεδία δράσης και νέες αγορές για τους
δημιουργικούς επιχειρηματίες που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, συνδυάζοντας την
ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου με την προστασία και αναβάθμιση του
περιβάλλοντος.
Αφορά και στηρίζεται σε υφιστάμενους ή νέους επιχειρηματίες, νέους επιστήμονες
που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση, ξεπερνώντας τις αδιέξοδες
παραγωγικές δομές της οικονομίας και χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και μεθόδους
παραγωγής ή διάθεσης προϊόντων ή υπηρεσιών με βιώσιμη περιβαλλοντική ή
οικολογική προοπτική.
Η πράσινη επιχειρηματικότητα μπορεί να αναπτυχθεί σε δυο κατευθύνσεις:
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α) τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ποιοτικών θέσεων
εργασίας στους τομείς της ενέργειας, της διαχείρισης των απορριμμάτων στερεών
και υγρών και της προστασίας και διαχείρισης των νερών, στον αγροδιατροφικό
τομέα και στον τουρισμό
β) τον τρόπο που οι υφιστάμενες επιχειρήσεις σ’ όλους τους τομείς θα
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις τους στο
περιβάλλον και ταυτόχρονα κερδίζοντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην
παγκόσμια αγορά
Αυτά όμως δεν θα γίνουν με τον αυτόματο πιλότο, ούτε μπορούν να γίνουν μόνο με
κεντρικές αποφάσεις και διατάγματα, ούτε βέβαια με το συγκεντρωτικό και
αναποτελεσματικό κράτος που δομήσαμε.
Χρειάζεται:
1ον Μια νέα εθνική και κοινωνική συμφωνία ανάμεσα στην πολιτεία και στις
παραγωγικές και δημιουργικές δυνάμεις του τόπου και
2ον Ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης με επιτελικό κράτος, αιρετή περιφερειακή
αυτοδιοίκηση, με αυτοδύναμο περιφερειακό προϋπολογισμό και ισχυρούς Δήμους.
Εργαζόμενοι, επιχειρηματίες, αγρότες πρέπει να πιστέψουν σ’ αυτό το στόχο και να
συνδράμουν στην υλοποίηση του.
Ιδιαίτερο ρόλο βέβαια έχει η επιστημονική κοινότητα , τα εκπαιδευτικά και
ερευνητικά ιδρύματα αφού η γνώση και η εκπαίδευση είναι σημαντικοί παράγοντες
που μπορούν να συμβάλουν στη λήψη σωστών αποφάσεων, στο σχεδιασμό αλλά
και στη διαμόρφωση της συνείδησης των πολιτών.
Από τη στιγμή που το κράτος- στο πλαίσιο του στρατηγικού και επιτελικού του
ρόλου- δώσει με σαφήνεια το στίγμα της στροφής προς την πράσινη ανάπτυξη είναι
σαφές ότι στον επιχειρηματικό κόσμο θα λειτουργήσουν σε μεγάλο βαθμό
μηχανισμοί προσαρμογής.
Ωστόσο η στροφή αυτή δεν μπορεί να αφεθεί στην αυτορρύθμιση της αγοράς, αλλά
στη βάση σχεδίου με θεσμικά και οικονομικά εργαλεία.
Μεγάλη σημασία έχει η κατανομή ρόλων και ευθυνών μεταξύ όλων των
εμπλεκόμενων πλευρών
(κράτος, αυτοδιοίκηση, πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα, επιχειρηματικός
κόσμος, άλλες δυνάμεις της εργασίας)
στο πλαίσιο της ευρείας κοινωνικής συμμαχίας για το νέο αναπτυξιακό όραμα.
Το κράτος πρέπει να λειτουργήσει με αντίληψη προστασίας και διαχείρισης βασικών
κοινωνικών αγαθών και αξιών και να θέσει το πλαίσιο και τους κανόνες για την
επιχειρηματική δραστηριότητα και τη σύζευξη της με την έρευνα και τις νέες
τεχνολογίες.
Η πράσινη επιχειρηματικότητα πρέπει να υποστηριχθεί από ένα πλέγμα μέτρων και
ρυθμίσεων για την έναρξη, λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης με βασικά
αναπτυξιακά εργαλεία, έναν αναμορφωμένο Αναπτυξιακό Νόμο και εξειδικευμένα
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από ευρωπαϊκούς αλλά και εθνικούς πόρους
εναρμονισμένα με τους στόχους της πράσινης ανάπτυξης.
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Οι «πράσινες» επιχειρήσεις είναι κατά βάση καινοτόμες, με υψηλό επίπεδο
ενσωμάτωσης τεχνογνωσίας στο τελικό τους προϊόν και προσανατολισμένες σε
σημαντικό βαθμό στη διεθνή αγορά.
Είναι απαραίτητη η συστηματική και ουσιαστική υποστήριξη της πράσινης
επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος με τα
παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:
• Απλοποίηση και αποσαφήνιση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για νέους
τομείς και δράσεις που αφορούν στην πράσινη επιχειρηματικότητα
• Κίνητρα για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε τομείς όπως η διαχείριση και
εξοικονόμηση ενέργειας, η διαχείριση αποβλήτων και η ανακύκλωση, η
διαχείριση και εξοικονόμηση νερού κτλ.
• Συστηματική και στοχευμένη υποστήριξη της έρευνας για θέματα ΑΠΕ,
εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος
• Προγράμματα εκπαίδευσης – κατάρτισης σε ζητήματα πράσινης
επιχειρηματικότητας
• Ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των «πράσινων» επιχειρήσεων με τη στήριξη των
εξαγωγικών δραστηριοτήτων και των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στις χώρες
της Βαλκανικής, της Μαύρης θάλασσας και της Μεσογείου
• Δημιουργία
ολοκληρωμένου
δικτύου
υποστήριξης
της
πράσινης
επιχειρηματικότητας (αναζήτηση εξειδικευμένης πληροφορίας, προγράμματα
συλλογικής προώθησης «πράσινων» προϊόντων, ανταλλαγή εμπειριών κλπ)
• Διευκόλυνση των «πράσινων» επιχειρήσεων στην πρόσβαση σε κεφάλαια, μέσω
συστήματος εγγυοδοσίας των τραπεζικών δανείων
• Συστηματική στροφή του δημοσίου τομέα στις «πράσινες» προμήθειες.
Οι βασικές ευκαιρίες πράσινης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της
ενέργειας (παραγωγή καθαρής ενέργειας και εξοικονόμηση) καλύπτουν:
• παραγωγή και διαχείριση ενέργειας
• παραγωγή και εμπορία εξοπλισμού
• υπηρεσίες μελετητή και συμβούλου
• στον τομέα των κατασκευών
• στους τομείς δομικών υλικών, μονώσεων κτιρίων και άλλων σχετικών
παρεμβάσεων
• στους τομείς του ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων, των ενεργειακών
επιθεωρήσεων και γενικότερα της παροχής υπηρεσιών μελετητή και συμβούλου
σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειες
Σε σχέση με την συμπαραγωγή
• στον βιομηχανικό τομέα
• στον τομέα της διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων
• με την εφαρμογή του συστήματος χρηματοδότησης από τρίτους (third part
financing)
• στον τομέα της παροχής υπηρεσιών μελετητή και συμβούλου
Οι βασικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για πράσινη επιχειρηματικότητα με βάση το
στόχο της δημιουργίας ενός σύγχρονου ανταγωνιστικού αγροτοδιατροφικού τομέα
συνδέονται με:
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• ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής - πιστοποίηση της ποιότητας
• βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία
• ΠΟΠ, ΠΓΕ
• αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποβλήτων
• αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
• νέες τάσεις και προϊόντα
Στον τουρισμό παρότι υπάρχει χωριστή ενότητα οφείλω να αναφερθώ στην ανάγκη
για επαναδιατύπωση της τουριστικής στρατηγικής μας ώστε αυτή να αξιοποιεί τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας.
Η θέση της, ο φυσικός πλούτος, οι οικότοποί της και η βιοποικιλότητα, το κλίμα και
η μεσογειακή διατροφή, η ιστορία και ο πολιτισμός της, παράγοντες που βρίσκονται
μεταξύ των έξι σημαντικότερων κριτηρίων επιλογής προορισμού διακοπών.
Η προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και
των σημαντικών, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, οικοτόπων θα αποβούν
κρίσιμο στοιχείο στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού.
Όπως δείχνουν όλες οι έρευνες, οι κλιματικές αλλαγές θα επηρεάσουν άμεσα
σημαντικές περιοχές της χώρας μας. Για το λόγο αυτό, η τουριστική πολιτική θα
πρέπει να επαναπροσδιοριστεί τόσο από την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, όσο και
από νέες τουριστικές υπηρεσίες.
Στόχος μας πρέπει να είναι η ανταπόκριση στις σύγχρονες απαιτήσεις της
τουριστικής ζήτησης, ώστε να μπορέσει ο ελληνικός τουρισμός να επεκταθεί σε νέες
αγορές, γεωγραφικά και θεματικά, που έχουν μεγάλη δυναμική και εκφράζονται
κυρίως από ανώτερα εισοδηματικά στρώματα.
Τέλος οι βασικές ευκαιρίες για πράσινη επιχειρηματικότητα στον τομέα της
διαχείρισης αποβλήτων αφορούν:
• στην κατασκευή και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων
• στα προγράμματα και τα κέντρα ανακύκλωσης
• στην κατασκευή και εμπορία εξοπλισμού
• στην παροχή μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Ίσως σας κούρασα επαναλαμβάνοντας πολλές φορές τη φράση πράσινη ανάπτυξη.
Όμως επειδή υπάρχουν πολλοί που χωρίς να εμβαθύνουν,
την συνδυάζουν με τα αναλόγου χρώματος άλογα.
Οφείλω να σας επισημάνω ότι οι παγκόσμιες υπερδυνάμεις ήδη άρχισαν να
πρασινίζουν την πολιτική τους και τις προτεραιότητες τους προκειμένου να
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κρίσης.
Οι ΗΠΑ διαθέτουν του 20% του πακέτου Ομπάμα για την αντιμετώπιση της κρίσης
σε δράσεις Πράσινης Ανάπτυξης.
Οι κομμουνιστο-καπιταλιστές Κινέζοι διαθέτουν πάνω από 220 δις δολάρια , δηλ. το
38% του προγράμματός τους. Ανάλογα, η Γαλλία διαθέτει το 215 και η γερμανία το
13%. Πρόσφατη έκθεση οικονομολόγων της Ε.Ε. εκτίμησε ότι κάθε χρόνο, από την
υποβάθμιση των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα των δασών, σε παγκόσμιο επίπεδο
χάνουμε πάνω από 3,5 τρις δολάρια.
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Με τους σημερινούς ρυθμούς ανάπτυξης, σε 20 χρόνια θα χρειαζόμαστε 45%
περισσότερη ενέργεια, το πετρέλαιο θα ανέβει στα 180 δολ. το βαρέλι, 1 δις
άνθρωποι θα ζουν με λιγότερα από 1 δολ. την ημέρα και άλλα 3 δις με λιγότερα από
2 δολ. την ημέρα.
Γίνεται φανερό ότι στη χώρα μας ήδη είμαστε πίσω. Ελπίζω ότι γρήγορα θα
υπάρξουν οι συνθήκες για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος.
Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι η Κρήτη αποτελεί κατά την άποψη μου αλλά και
κατά τους ειδικούς προνομιακή περιοχή για την ανάπτυξη της πράσινης
επιχειρηματικότητας.
Το λέω αυτό όχι γιατί διακατέχομαι από σωβινιστική αντίληψη, παρότι πιστεύω και
εγώ ότι: Σωβινιστές είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο τόπος τους είναι καλύτερος
από την Κρήτη. Το λέω γιατί πραγματικά η Κρήτη με την γεωγραφική της θέση, τον
φυσικό της πλούτο, τον πολιτισμό της, την ιστορία της, τα μνημεία της και κυρίως
τους δυναμικούς ανθρώπους της, τους Κρητικούς της Κρήτης αλλά πολύ
περισσότερο τους Κρητικούς της διασποράς, πληρεί όλες της προϋποθέσεις για να
πάει ψηλά.
Πρέπει να πούμε, δεν πρέπει να το ξεχνάμε και είμαστε υποχρεωμένοι να το
τονίσουμε με κάθε ευκαιρία, ότι η πρόοδος στην Κρήτη, η μέχρι τώρα ανάπτυξη της
είναι περισσότερο αποτέλεσμα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας παρά της κρατικής
μέριμνας.
Σήμερα μπροστά σε μια νέα αφετηρία οφείλουμε όλοι ανεξάρτητα από κομματική
τοποθέτηση ή από νομό καταγωγής να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο της δράσης
μας.
Να διεκδικήσουμε όχι μόνο το ένα ή το άλλο έργο για το νησί αλλά να απαιτήσουμε
τη διάθεση των απαραίτητων πόρων και κυρίως την ευθύνη να αποφασίζει, να
σχεδιάζει και να υλοποιεί η ίδια η Κρήτη το μέλλον και την ανάπτυξη της.
Η παγκρήτια πράσινη ανάπτυξη πρέπει να αποτελέσει το νέο μεγάλο όραμα για το
νησί και τους Κρητικούς.
Η ενιαία περιφερειακή αυτοδιοίκηση Κρήτης, με αυτοδύναμο προϋπολογισμό,
μπορεί να αποτελέσει το αποτελεσματικό εργαλείο γα την υλοποίηση του.
Με βάση αυτά μπορεί να λειτουργήσει και θα επιτευχθεί ο συγκρητισμός.
Μόνο έτσι θα ξεφύγουμε από τη μίζερη τοπικιστική αντίληψη που και σήμερα
εγκλωβίζει την Κρήτη και τις δημιουργικές της δυνάμεις και αποτελεί πολλές φορές
το άλλοθι για τον συγκεντρωτισμό των Αθηνών και τους διαχειριστές του, που
στερούν από το νησί όλα όσα του οφείλουν.
Ιδού λοιπόν μπροστά μας λαμπρό πεδίο δόξης. Να αγωνιστούμε όλοι μαζί για μια
νέα δυναμική αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης.
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