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ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ ΑΝΝΑ Ν.Δ

ΝΑΙ. Αλλά όχι ως 
υπερυπουργείο

ΟΧΙ. Διότι δεν είναι δεδομένες 
οι αρνητικές συνέπειες, 
εφόσον δεν υπάρχει οριστική 
διατύπωση. Πάντως το άρθρο 
24 χρειάζεται τροποποίηση

ΝΑΙ. Ως προς την 
υποχρεωτική μελέτη 
νομοσχεδίων με 
περιβαλλοντικό περιεχόμενο, 
αλλά πάντα με γνωμοδοτικό 
χαρακτήρα

Θα πάρω θέση όταν δω το 
ακριβές περιεχόμενο 
κατατεθειμένο και ακούσω τη 
σχετική συζήτηση

ΝΑΙ αλλά σταδιακή. Και 
πάντως με εξαιρέσεις για 
σοβαρούς λόγους δικαστικά 
ελεγχόμενους

ΝΑΙ εντός δασών.ΟΧΙ στις 
άλλες περιπτώσεις όταν 
συντρέχουν κοινωνικοί λόγοι

ΧΑΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ

ΝΑΙ. Το ζήτημα πλέον έχει 
ωριμάσει στην κοινωνία και 
τελευταία στην κεντρική 
πολιτική σκηνή. Άμεσος 
χωρισμός των υπηρεσιών 
προστασίας του 
περιβάλλοντος σε ξεχωριστό 
υπουργείο. Δεν μπορεί 
ελέγχων και ελεγχόμενος να 
είναι η ίδια υπηρεσία.

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ. Το Εθνικό Χωροταξικό 
Σχέδιο παρουσιάστηκε 
βιαστικά κύρια για να 
λειτουργήσει ως 
προπαγανδιστικό υλικό στην 
προεκλογική περίοδο. Περιέχει 
πολλά προβληματικά σημεία 
και είναι αναγκαία η 
επανεκτίμησή του μέσα από 
δημόσια διαβούλευση μετά τις 
εκλογές.

ΝΑΙ άμεση. Άμεση κατάργηση 
με νομοθετική ρύθμιση

ΝΑΙ. Απαιτείται πολιτική 
βούληση που δεν θα 
υπολογίζει το βραχυπρόθεσμο 
πολιτικό κόστος αλλά το 
μακροχρόνιο κοινωνικό 
όφελος

ΑΞΕΛΟΣ ΡΗΓΑΣ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ

ΝΑΙ. Να μην ξεχνάμε ποιος 
ενοποίησε τα δύο αυτά 
υπουργεία

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ. Επιτέλους πρέπει να 
συνειδητοποιήσουμε τις 
καταστροφές που έρχονται

ΝΑΙ άμεση. Οι οικοδομικοί 
αυνεταιρισμοί και οι 
πελατειακές σχέσεις 
ευθύνονται για την 
πολεοδομική αναρχία

ΝΑΙ. Κάθε κυβέρνηση 
νομιμοποιεί τα αυθαίρετα για 
να κερδίσει ψήφους

ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ

ΝΑΙ. Έχω ήδη ταχθεί 
δημοσίως στην τηλεόραση και 
σε συγκεντρώσεις

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ αλλά σταδιακή. Διότι 
φοβούμαι ότι η άμεση 
κατάργηση μπορεί να 
οδηγήσει σε μεγάλες εντάξεις 
σε σχέδια πόλεως παράκτιων 
περιοχών

ΝΑΙ

ΚΑΡΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΝΑΙ. Θα προτιμούσα 
"Περιβάλλοντος (μαζί και τα 
δάση) και Πολιτισμού"

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ. Οι πυρκαγιές το 
επιβάλλουν ακόμη 
περισσότερο

ΝΑΙ άμεση. Πολιτικά δύσκολο 
αλλά αναγκαίο για να 
σταματήσει η καταστροφή

ΝΑΙ. Προφανώς

ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΤΑΣΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟΙ

ΝΑΙ. Η δημιουργία αυτοτελούς 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Αειφορίας και Φυσικών 
Πόρων με ουσιαστικές 
αρμοδιότητες, μέσα και 
δυνατότητα παρέμβασης στο 
σύνολο των κυβερνητικών 
πολιτικών αποτελεί από τις 
κεντρικές προγραμματικές 
αλλαγές που επιδιώκουν οι 
Οικολόγοι Πράσινοι.  

ΝΑΙ. Φυσικά ΝΑΙ. Επιπλέον, όμως, θα 
προωθήσουμε με επιμονή 
ρυθμίσεις που θα 
θεσμοθετούν την υποχρέωση 
όλων των υπουργείων να 
καταθέτουν απολογισμούς και 
προγραμματισμούς που όπως 
ο προϋπολογισμός θα πρέπει 
να συνδέονται από 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό 
απολογισμό.    

ΝΑΙ. Επείγει η σχετική 
συζήτηση, όχι μόνο στο ΕΧΣ, 
αλλά και σε ευρύτερο δημόσιο 
διάλογο, με την Κοινωνία των 
Πολιτών, τους εξειδικευμένους 
φορείς και τις πολιτικές 
δυνάμεις. Πρώτο απαραίτητο 
βήμα είναι να 
αποσαφηνιστούν οι στόχοι και 
τα ερωτήματα στα οποία θα 
απαντά το ΕΧΣ. 

ΝΑΙ άμεση. Η κατάργηση της 
δυνατότητας εκτός σχεδίου 
δόμησης αποτελεί ρητή 
προγραμματική θέση των 
Οικολόγων Πράσινων. 
Παράλληλα, θα βλέπαμε 
εκτεταμένη πολεοδόμηση 
κατάλληλων μη 
προστατευόμενων  εκτάσεων, 
όπου υπάρχει πραγματική 
ανάγκη οικιστικών 
επεκτάσεων. Στο πλαίσιο αυτό 
αξίζει να εξεταστούν και 
πιθανά πολεοδομικά εργαλεία, 
που θα μεταφέρουν στις νέες 
υπό πολεοδόμηση περιοχές 
τις σημερινές δυνατότητες 
διάσπαρτης δόμησης.

ΝΑΙ

Β' ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΔ

ΝΑΙ. Έχω ήδη ταχθεί δημόσια 
υπέρ ενός χωριστού 
Υπουργείου Περιβάλλοντος.

ΝΑΙ. Εφόσον δεν αναθεωρηθεί 
προς την κατεύθυνση των 
πραγματικών 
περιβαλλοντικών 
προβλημάτων της χώρας μας.

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ αλλά σταδιακή ΝΑΙ

ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΟΚ
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Υπό όρους λόγω 

συνθετότητας. Ναι για το 
μέλλον

ΝΑΙ

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΟΚ
ΝΑΙ. Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Οικισμού

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ άμεση ΝΑΙ

ΜΕΓΓΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΣΟΚ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ άμεση ΝΑΙ



ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ

ΝΑΙ. Με τα σημερινά 
δεδομένα, θα προτιμούσα 
χωριστό Υπουργείο 
Περιβάλλοντος χωρίς 
αναφορά στη Χωροταξία, 
όπως αυτή εννοείται σήμερα. 
Αν μιλούσαμε αφηρημένα και 
γενικά, τότε θα έπρεπε να 
μιλάμε για Υπουργείο 
Αειφορίας, που θα 
περιελάμβανε και τη 
Χωροταξία, αλλά και την 
Ενέργεια.

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ. Ένα σοβαρό Εθνικό 
Χωροταξικό Σχέδιο πρέπει να 
συμβαδίζει με την 
μεταρρύθμιση της 
περιφερειακής συγκρότησης 
του Κράτους, με ενίσχυση της 
αποκέντρωσης με τοπική και 
περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

ΝΑΙ άμεση. Πρέπει παράλληλα 
να αλλάξουν ριζικά και οι 
αντιλήψεις και οι ρυθμοί που 
θα κάνουν όπου κρίνονται 
αναγκαία τα σχέδια δόμησης, 
οι υποδομές τους κλπ.

ΝΑΙ. Επειδή όμως μας λένε ότι 
ακόμη και όταν υπάρχουν 
τελεσίδικες αποφάσεις 
κατεδάφισης το κράτος της 
ισχυρής Ελλάδας δεν έχει τα 
μέσα για να τις εκτελέσει, ας 
προστεθούν και κάποιες 
νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως η 
απαγόρευση και 
ποινικοποίηση κάθε παροχής 
ή σύνδεσης με κάθε είδους 
δίκτυα και υποδομές, ιδίως 
από δημόσιες επιχειρήσεις, και 
επιπλέον η κατάσχεση ή 
δήμευση των αυθαιρέτων έως 
ότου το κράτος βρει τα μέσα 
για την κατεδάφισή τους..

ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ άμεση ή σταδιακή 
εξαρτάται από τις περιοχές

ΝΑΙ

ΧΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ. Η ενίσχυση κάθε 
επιτροπής με αποφασιστικές 
αρμοδιότητες είναι αφ' ενός 
αντισυνταγματική, αφ' εταίρου 
ακυρώνει την απαραίτητη 
λειτουργία της ολομέλειας της 
βουλής, κάνοντας τη 
διαδικασία συγκεντρωτική

ΝΑΙ ΝΑΙ άμεση ΝΑΙ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ άμεση ΝΑΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟΙ

ΝΑΙ. Η δημιουργία αυτοτελούς 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Αειφορίας και Φυσικών 
Πόρων με ουσιαστικές 
αρμοδιότητες, μέσα και 
δυνατότητα παρέμβασης στο 
σύνολο των κυβερνητικών 
πολιτικών αποτελεί από τις 
κεντρικές προγραμματικές 
αλλαγές που επιδιώκουν οι 
Οικολόγοι Πράσινοι.  

ΝΑΙ. Φυσικά ΝΑΙ. Επιπλέον, όμως, θα 
προωθήσουμε με επιμονή 
ρυθμίσεις που θα 
θεσμοθετούν την υποχρέωση 
όλων των υπουργείων να 
καταθέτουν απολογισμούς και 
προγραμματισμούς που όπως 
ο προϋπολογισμός θα πρέπει 
να συνδέονται από 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό 
απολογισμό.    

ΝΑΙ. Επείγει η σχετική 
συζήτηση, όχι μόνο στο ΕΧΣ, 
αλλά και σε ευρύτερο δημόσιο 
διάλογο, με την Κοινωνία των 
Πολιτών, τους εξειδικευμένους 
φορείς και τις πολιτικές 
δυνάμεις. Πρώτο απαραίτητο 
βήμα είναι να 
αποσαφηνιστούν οι στόχοι και 
τα ερωτήματα στα οποία θα 
απαντά το ΕΧΣ. 

ΝΑΙ άμεση. Η κατάργηση της 
δυνατότητας εκτός σχεδίου 
δόμησης αποτελεί ρητή 
προγραμματική θέση των 
Οικολόγων Πράσινων. 
Παράλληλα, θα βλέπαμε 
εκτεταμένη πολεοδόμηση 
κατάλληλων μη 
προστατευόμενων  εκτάσεων, 
όπου υπάρχει πραγματική 
ανάγκη οικιστικών 
επεκτάσεων. Στο πλαίσιο αυτό 
αξίζει να εξεταστούν και 
πιθανά πολεοδομικά εργαλεία, 
που θα μεταφέρουν στις νέες 
υπό πολεοδόμηση περιοχές 
τις σημερινές δυνατότητες 
διάσπαρτης δόμησης.

ΝΑΙ

ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟΙ

ΝΑΙ. Η δημιουργία αυτοτελούς 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Αειφορίας και Φυσικών 
Πόρων με ουσιαστικές 
αρμοδιότητες, μέσα και 
δυνατότητα παρέμβασης στο 
σύνολο των κυβερνητικών 
πολιτικών αποτελεί από τις 
κεντρικές προγραμματικές 
αλλαγές που επιδιώκουν οι 
Οικολόγοι Πράσινοι.  

ΝΑΙ. Φυσικά ΝΑΙ. Επιπλέον, όμως, θα 
προωθήσουμε με επιμονή 
ρυθμίσεις που θα 
θεσμοθετούν την υποχρέωση 
όλων των υπουργείων να 
καταθέτουν απολογισμούς και 
προγραμματισμούς που όπως 
ο προϋπολογισμός θα πρέπει 
να συνδέονται από 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό 
απολογισμό.    

ΝΑΙ. Επείγει η σχετική 
συζήτηση, όχι μόνο στο ΕΧΣ, 
αλλά και σε ευρύτερο δημόσιο 
διάλογο, με την Κοινωνία των 
Πολιτών, τους εξειδικευμένους 
φορείς και τις πολιτικές 
δυνάμεις. Πρώτο απαραίτητο 
βήμα είναι να 
αποσαφηνιστούν οι στόχοι και 
τα ερωτήματα στα οποία θα 
απαντά το ΕΧΣ. 

ΝΑΙ άμεση. Η κατάργηση της 
δυνατότητας εκτός σχεδίου 
δόμησης αποτελεί ρητή 
προγραμματική θέση των 
Οικολόγων Πράσινων. 
Παράλληλα, θα βλέπαμε 
εκτεταμένη πολεοδόμηση 
κατάλληλων μη 
προστατευόμενων  εκτάσεων, 
όπου υπάρχει πραγματική 
ανάγκη οικιστικών 
επεκτάσεων. Στο πλαίσιο αυτό 
αξίζει να εξεταστούν και 
πιθανά πολεοδομικά εργαλεία, 
που θα μεταφέρουν στις νέες 
υπό πολεοδόμηση περιοχές 
τις σημερινές δυνατότητες 
διάσπαρτης δόμησης.

ΝΑΙ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ



ΔΡΑΓΩΝΑ ΘΑΛΕΙΑ ΠΑΣΟΚ

ΝΑΙ. Απολύτως. Η σχέση των 
δύο αντικειμένων είναι συχνά 
πορνικής τάξεως

ΝΑΙ ΝΑΙ Δεν ξέρω το Εθνικό 
Χωροταξικό Σχέδιο που 
ανακοινώθηκε

ΝΑΙ άμεση. Συμφωνώ 
απολύτως αλλά δεν ξέρω πώς 
επιτυγχάνεται πρακτικά έξω 
από τα εξώφθαλμα 
παραδείγματα

ΝΑΙ. Ενδεχομένως να 
χρειάζεται διαβάθμιση 
κριτηρίων

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΣΟΚ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΣΟΚ

ΝΑΙ. Πρόκειται για δύο 
συγκρουόμενες κρατικές 
δραστηριότητες και η 
σύγκρουση αυτή αποβαίνει σε 
βάρος του περιβάλλοντος και 
υπέρ των δημόσιων έργων. 
Στο αυτοτελές Υπουργείο 
Περιβάλλοντος πρέπει να 
υπαχθεί και η γενική 
διεύθυνση φυσικού 
περιβάλλοντος και δασών 
καθώς και η πολιτιστική 
κληρονομιά (πλην των 
αρχαιοτήτων) έτσι ώστε να 
αποφευχθεί η χρόνια 
σύγκρουση των τριών 
υπουργείων

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ. Το ΕΣΧ ως γενικό, 
αόριστο και ευχολόγιο είναι 
δύσκολα εφαρμόσιμο και 
συνεπώς δεν έχει να 
προσφέρει πολλά στη χώρα 
μας. Αντί αυτού πρέπει να 
προτιμηθούν τα περιφερειακά 
χωροταξικά σχέδια ή καλύτερα 
τα χωροταξικά σχέδια των 
νομών που είναι πλέον 
εφαρμόσιμα

ΝΑΙ αλλά σταδιακή. Παρά το 
γεγονός ότι αυτό πιθανόν να 
δημιουργήσει κοινωνικό 
πρόβλημα λόγω της μεγάλης 
κατάτμησης της γης σε 
μικροιδιοκτήτες

ΝΑΙ. Όχι μόνο της δίοικησης 
αλλά και του νομοθέτη όσον 
αφορά τα αυθαίρετα μέσα σε 
όλα τα φυσικά οικοσυστήματα

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΣΟΚ

ΝΑΙ NAI NAI Θέλει εκτίμηση αν η απουσία 
χωροταξικού ωφελεί. 
Συμφωνώ για την άμεση 
επανεκτίμηση

ΝΑΙ αλλά σταδιακή ΝΑΙ. Απαγόρευση επέκτασης 
σχεδίων όμως δεν νοείται

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ άμεση ΝΑΙ

Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ άμεση ΝΑΙ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ αλλά σταδιακή
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ άμεση ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ άμεση ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ άμεση ΝΑΙ

Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΟΚ

ΝΑΙ. Είναι απολύτως 
απαραίτητος ο διαχωρισμός 
από τα Δημόσια έργα

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ. Το ΕΧΣ έχει σοβαρότατες 
αδυναμίες και θα προκαλέσει 
μεγάλα περιβαλλοντικά 
προβλήματα αν δεν 
αναθεωρηθεί

ΝΑΙ άμεση. Άμεση και 
αποφασιστική χωρίς καμία 
εξαίρεση

ΝΑΙ. Άμεση και αποφαστιστική 
χωρίς εξαιρέσεις

ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ

ΝΑΙ. Κρίνεται απαραίτητη η 
δημιουργία υπουργείου 
περιβάλλοντος ώστε να δοθεί 
η ιδιαίτερη βαρύτητα και 
σημασία στην επίλυση των 
περιβαλλοντικών 
προβλημάτων καθώς και τα 
απαραίτητα έργα που 
απαιτούνται να αποκτήσουν 
ένα ιδιαίτερο νομοθετικό 
πλαίσιο που να διευκολύνει 
την άμεση και σωστή 
υλοποίησή τους

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ άμεση ΝΑΙ

ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ άμεση ΝΑΙ
ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ αλλά σταδιακή

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ

ΝΑΙ. Ήδη το κάνουμε και με 
συνέπεια θα συνεχίσουμε

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ. Θεωρώ μέγιστης 
σημασίας ζήτημα να 
προηγείται η διαβούλευση της 
λήψης μέτρων

ΝΑΙ άμεση. Άμεσο γκρέμισμα 
των αυθαιρέτων. Εντολή στο 
ΔΚΠΣ. Έχουμε αργήσει. 
Ευθύνες στις κυβερνήσεις και 
όργανα Τ.Α. και Ν. 
Αυτοδίοικησης

ΝΑΙ. Όσο υπάρχουν 
παράθυρα θα καίγεται δάσος 
και θα πεθαίνει το περιβάλλον. 
Δημιουργία Υπ. 
Περιβάλλοντος, ρητή τιμωρία 
ιδιοκτητών αυθαιρέτων και 
διοίκησης που ελέγχει

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ. Να ληφθεί υπόψη ο 

συντελεστής δόμησης, το 
μέγιστο ύψος κτλ

ΝΑΙ

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ άμεση ΝΑΙ
ΚΟΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ άμεση ΝΑΙ



Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΖΙΟΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΣΟΚ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ αλλά σταδιακή ΝΑΙ

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΑΣΟΚ

ΝΑΙ. Κατηγορηματικά 
τάσσομαι υπέρ της 
δημιουργίας ενός διακριτού 
Υπουργείου Περιβάλλοντος. 
Θα έλεγα μάλιστα πως επειδή 
ένας τίτλος δίνει μια επιπλέον 
στόχευση θα έβλεπα ένα τίτλο 
«Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Βιωσιμότητας». Το 
υπουργείο θα πρέπει να 
αποτελεί βασικό πυλώνα 
οποιασδήποτε νομοθετικής, 
διοικητικής αλλά και νομικής 
πράξης. Θα πρέπει να 
συγκροτείται από τις 
σύγχρονες αντιλήψεις της 
βιοπολιτικής, του βιοδίκαιου 
και της βιο-οικονομίας.

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ. Στο πλαίσιο των 
προηγούμενων τοποθετήσεών 
μου, περί Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, θεωρώ πως 
κάτι τέτοιο είναι αυτονόητο. 
Πριν από κάθε νομοθετική 
πράξη θα πρέπει να υπάρχει η 
σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου 
υπουργείου. Κατά συνέπεια η 
επανίδρυση θεματικών 
ενοτήτων της σύνθεσης 
υπουργείων, θα πρέπει να 
είναι συμβατή με την αρμονική 
συνέργια των κυβερνητικών 
αποφάσεων. 

ΝΑΙ, αλλά σταδιακή. Η εκτός 
σχεδίου δόμηση θα πρέπει να 
αποτελέσει στόχο μιας ενιαίας 
μέσο – μακροπρόθεσμης 
πολιτικής, στη βάση των 
διαθέσιμων φυσικών πόρων 
αλλά και των ευρύτερων 
κοινωνικών λειτουργικών 
υποδομών (ύδρευση, 
αποχέτευση, και διαθέσιμο 
ελεύθερο έδαφος). Ο 
σχεδιασμός χρειάζεται 
εμπεριστατωμένες μελέτες 
βάσει των πληθυσμιακών 
μεγεθών και του είδους της 
οικιστικής ανάπτυξης. Η 
χρήσεις γης θα πρέπει να είναι 
εναρμονισμένες με τις 
εκάστοτε δράσεις και 
αναπτυξιακές προοπτικές. Το 
όλο θέμα πρέπει να 
αποτελέσει αντικείμενο ενός 
ευρύτερου κρατικού 
σχεδιασμού, τον οποίο θα 
πρέπει οι περιφέρειες να 
εφαρμόζουν βάσει των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
του. Ακόμα και στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να στοχεύουμε 
στην ποιότητα και όχι στην 
ποσότητα

ΝΑΙ. Κατηγορηματικά, δηλώνω 
πως αυτό το καρκίνωμα θα 
πρέπει να επαλειφθεί από την 
κοινωνία μας, με κάθε τρόπο 
ακόμα και με πολιτικό κόστος. 

ΑΧΑΪΑΣ

ΜΑΛΛΙΩΡΗ ΜΕΝΗ ΠΑΣΟΚ

ΝΑΙ. Εξ ορισμού σχεδόν το 
Περιβάλλον αποτελεί ιδιαίτερα 
αντιφατική έννοια προς τα 
Δημόσια Έργα τα οποία 
συνήθως σχεδιάζονται και 
εκτελούνται με εντελώς 
διαφορετικά κριτήρια, αν και 
φυσικά θα έπρεπε να 
λαμβάνονται υπόψη 
πρωτίστως οι τυχόν 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
τους. Είναι αυτονόητο ότι θα 
υποστηρίξω την θέση αυτή 
προεκλογικά και μετεκλογικά 
στη Βουλή.

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ. Υποστηρίζω τη σύνδεση 
του χωροταξικού, 
περιβαλλοντικού και 
πολεοδομικού σχεδιασμού με 
τον ευρύτερο αναπτυξιακό 
προγραμματισμό της χώρας.

ΝΑΙ άμεση. Εάν είχε 
απαγορευθεί εξ αρχής η εκτός 
σχεδίου δόμηση θα είχαν 
αποτραπεί εγκαίρως οι 
αντιπεριβαλλοντικές 
συνέπειες που παρατηρούνται 
σήμερα σε όλη την χώρα.

ΝΑΙ. Ισχύουν τα σχόλια στην 
ερώτηση αρ. 16

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ άμεση ΝΑΙ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΠΑΣΟΚ

ΝΑΙ. Υπουργείο Περιβάλλοντος ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ. Με την έγκριση 
απαραιτήτως γνωμοδότησης 
του υπό ίδρυση Υπ. 
Περιβάλλοντος

Υπό προϋποθέσεις, μετά από 
νόμιμες διαδικασίες ένταξη 
στα σχέδια πόλεως 

ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΟΚ

ΝΑΙ. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει 
συγκεκριμένη πρόταση για 
υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Οικισμού. 
Σήμερα δε μιλάμε για επιλογή, 
αλλά για ανάγκη. Με 
δεδομένες τις κλιματικές 
αλλαγές, αλλά και τα 
προβλήματα που ανακύπτουν 
καθημερινά, η δημιουργία 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Οικισμού είναι 
μονόδρομος

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ. Το ΠΑΣΟΚ έδωσε 
προτεραιότητα στην έγκριση 
των Περιφερειακών αντί του 
Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, 
καθόσον τα πρώτα είναι 
περισσότερο εφαρμόσιμα από 
το δεύτερο, το οποίο είναι 
τόσο γενικό και αόριστο που 
αποτελεί μάλλον ένα σχέδιο - 
«ευχολόγιο» και συνεπώς 
δύσκολα εφαρμόσιμο. 
Άλλωστε, όλες σχεδόν οι 
χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εφαρμόζουν τα 
Περιφερειακά Χωροταξικά 
Σχέδια (Regional Planning) 
αντί του Εθνικού 
(Amenagement du territoire), 
το οποίο εγκατέλειψε μέχρι και 
η Γαλλία, η μόνη χώρα που το 
εφάρμοζε.

ΝΑΙ αλλά σταδιακή. Από το 
ΠΑΣΟΚ προτείνονται 
"δορυφόροι" οικισμοί στα 
μεγάλα πολεοδομικά 
συγκροτήματα που θα 
αντικαθιστούν τις άναρχες 
αστικές επεκτάσεις με το 
σύστημα της οργανωμένης 
δόμησης, με υψηλό ποσοστό 
πρασίνου και ελεύθερων 
χώρων

ΝΑΙ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΔ

ΝΑΙ. Είχα υποστηρίξει σε 
ανύποπτο χρόνο και με 
δημόσια αρθρογραφία μου την 
ίδρυση Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και επιμένω 
στη θέση μου αυτή. Θέλω 
όμως να υπογραμμίσω ότι τι 
Υπουργείο αυτό δεν αποτελεί 
πανάκεια: είναι λάθος να 
επικεντρώνουμε τις 
προσπάθειές μας στην ίδρυση 
ενός υπουργείου και μόνο αν 
το υπουργείο δεν διαθέτει 
ουσιαστική δυνατότητα 
παρέμβασης στις 
δραστηριότητες των άλλων 
υπουργείων εφόσον οι 
τελευταίες επηρεάζουν το 
περιβάλλον. Θέση μου είναι η 
δημιουργία ενός χωριστού 
υπουργείου (στο οποίο θα 
υπαχθούν και οι φυσικοί και 
ενάλιοι πόροι) το οποίο θα 
γνωμοδοτεί υποχρεωτικά σε 
κάθε κρατική δραστηριότητα 
που έχει άμεσες ή έμμεσες 
συνέπειες για το περιβάλλον.

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ. Πιστεύω ότι οι νέες 
απαιτήσεις της χώρας μετά τις 
πρόσφατες πυρκαγιές 
απαιτούν νέες προτεραιότητες 
και διαφορετική έμφαση σε 
ορισμένους τομείς του Εθνικού 
Χωροταξικού Σχεδίου. Είμαι 
βέβαιος ότι η νέα κυβέρνηση 
θα εξετάσει σοβαρά όλες τις 
διαστάσεις του. Δεν μπορώ 
ωστόσο να δεσμευθώ ότι θα 
το καταψηφίσω. 
Παρεπιπτόντως θα σας 
συμβούλευα να θέτετε μια μια 
τις ερωτήσεις. Οι δύο 
ερωτήσεις με μία και μόνο 
απάντηση δυσχεραίνουν και 
εμένα και σας.

ΟΧΙ. Η δόμηση εκτός σχεδίου 
ρυθμίζεται νομοθετικά και δε 
νομίζω ότι αυτή δημιουργεί 
προβλήματα για το 
περιβάλλον. Προβλήματα 
δημιουργεί η ελλειπής τήρηση 
των υποχρεώσεων δόμησης 
εκτός σχεδίου από τις 
αρμόδιες πολεοδομικές ή/και 
δασικές αρχές (που πρέπει να 
τιμωρούνται υποδειγματικά) 
και η καταστρατήγηση του 
νόμου με τις αυθαίρετες ή καθ' 
υπέρβαση κατασκευές.

ΝΑΙ. Εδώ και τώρα. Ωστόσο η 
Πολιτεία με τη σειρά της 
οφείλει να σέβεται την 
επιθυμία των πολιτών να 
αποκτήσουν κατοικία και να 
προσφέρει, νόμιμα, το 
αναγκαίο πλαίσιο - νομικά και 
χωροταξικά.

ΝΑΥΣΙΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ ΝΑΙ. Έχω ήδη πάρει θέση στην ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ άμεση ΝΑΙ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΜΗΤΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΣΟΚ

ΝΑΙ. Το κάνω ήδη από καιρό. 
Θεωρώ ότι στο νέο υπουργείο 
περιβάλλοντος που θα πρέπει 
να ιδρυθεί θα πρέπει να 
ενταχθούν και σειρά 
αρμοδιοτήτων από άλλα 
υπουργεία όπως να του 
δοθούν και οριζόντιες 
αρμοδιότητες σε θέματα που 
μπορεί να αγγίζουν άλλα 
υπουργεία

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ. Ο χωροταξικός 
σχεδιασμός δεν μπορεί να 
εκπονείται με υπουργικές 
υποδείξεις χωρίς ουσιαστικό 
διάλογο ανάμεσα σε φορείς 
και συλλογικότητες. Ο όποιος 
σχεδιασμός πρέπει να 
ακολουθήσει διάλογο για το 
είδος της ανάπτυξης που 
επιθυμούμε για τον τόπο και 
να στηριχθεί πάνω σε αρχές 
σεβασμού του περιβάλλοντος, 
της ιστορικής και πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς και των 
φυσικών πόρων.

ΝΑΙ άμεση. Το χάος που 
επικρατεί πρέπει ΤΩΡΑ να 
σταματήσει. Αν αφήσουμε 
χρονικό διάστημα ανάμεσα 
στην εκπόνηση των 
χωροταξικών σχεδίων και την 
απαγόρευση της εκτός σχεδίου 
δόμησης, θα μετατρέψουμε σε 
τσιμέντο εν ριπή οφθαλμού 
περιαστικές, παράλιες ή 
δασικές περιοχές.

ΝΑΙ. Κάθε "ευχέρεια" μπορεί 
να μετατραπεί σε κερκόπορτα, 
πέραν του γεγονότος ότι 
μπορεί να γίνει αιτία 
εμφάνισης φαινομένων 
διαφθοράς.

ΛΕΣΒΟΥ



ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΟΚ

ΝΑΙ.Η  δημιουργία αυτοτελούς 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Οικισμού είναι 
δέσμευση του προγράμματος 
του ΠΑΣΟΚ με επιπλέον την 
αρμοδιότητα προστασίας και 
διαχείρισης των δασών και 
του αιγιαλού 

ΝΑΙ ΝΑΙ. Το Εθνικό Χωροταξικό 
Σχέδιο είναι ένα κείμενο 
γενικών βασικών 
κατευθύνσεων για το μέλλον 
της χώρας γιαυτό είναι 
προϋπόθεση να ξεκινήσει 
δημόσιος διάλογος με όλους 
τους εμπλεκόμενους 
επιστημονικούς φορείς και 
οργανώσεις της χώρας για την 
αποτελεσματικότητα της 
εφαρμογής του, γεγονός που 
δεν έκανε η σημερινή 
κυβέρνηση . Άλλωστε  μετά τις 
καταστροφικές πυρκαγιές των 
τελευταίων ημερών το 
Χωροταξικό σχέδιο που 
κατατέθηκε είναι ανεπίκαιρο 
,και  χρειάζεται σχέδιο 
χωροταξικής, οικιστικής, 
οικολογικής και οικονομικής 
ανασυγκρότησης. 

ΝΑΙ. Αλλά σταδιακή. 
Επιβάλλεται ο 
επαναπροσδιορισμός της 
έννοιας της εκτός σχεδίου 
δόμησης καταργώντας το 
σημερινό μοντέλο και 
επιτρέποντας την ανάπτυξη 
της μετά από μελέτες σε 
οριοθετημένες πολεοδομικά 
και χωροταξικά περιοχές.

ΝΑΙ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ
ΝΑΙ. Με προτεραιότητα το 
υπουργείο περιβάλλοντος

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ. Είμαι πάντα υπέρ των 
συζητήσεων σε σοβαρά 
θέματα

ΝΑΙ άμεση ΝΑΙ

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΟΚ
ΝΑΙ. Είναι αυτονόητο ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ. Κάθε άλλη επιλογή, 

απλώς ενθαρρύνει τους 
καταπατητές και παραβάτες

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΤΕΡΖΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΣΟΚ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ αλλά σταδιακή. Θα πρέπει 
να υπάρξει πρόνοια για την 
εύλογη ανάπτυξη των αστικών 
κέντρων

ΝΑΙ

ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ

ΝΑΙ. Το ζήτημα πλέον έχει 
ωριμάσει στην κοινωνία και 
τελευταία στην κεντρική 
πολιτική σκηνή. Άμεσος 
χωρισμός των υπηρεσιών 
προστασίας του 
περιβάλλοντος σε ξεχωριστό 
υπουργείο. Δεν μπορεί 
ελέγχων και ελεγχόμενος να 
είναι η ίδια υπηρεσία.

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ. Το Εθνικό Χωροταξικό 
Σχέδιο παρουσιάστηκε 
βιαστικά κύρια για να 
λειτουργήσει ως 
προπαγανδιστικό υλικό στην 
προεκλογική περίοδο

ΝΑΙ άμεση. Άμεση κατάργηση 
με νομοθετική ρύθμιση

ΝΑΙ. Απαιτείται πολιτική 
βούληση που δεν θα 
υπολογίζει το βραχυπρόθεσμο 
πολιτικό κόστος αλλά το 
μακροχρόνιο κοινωνικό 
όφελος

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΛΩΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ
ΝΑΙ. Έχω αρθρογραφήσει 
σχετικά στον τοπικό τύπο εδώ 
και 6 μήνες

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ. Έχω αρθρογραφήσει 
σχετικά στον τοπικό τύπο

ΝΑΙ Άμεση ΝΑΙ



ΚΚΕ (Απάντηση από τα κεντρικά του κόμματος) KKE

Δεν έχουμε αντίρρηση με την 
ύπαρξη ξεχωριστού 
Υπουργείου Χωροταξίας και 
Περιβάλλοντος, διαφωνούμε, 
όμως με τη σημασία που του 
αποδίδετε. Για όλα τα 
περιβαλλοντικά δεινά που 
πλήττουν τους εργαζόμενους 
δεν ευθύνεται η έλλειψη 
ξεχωριστού Υπουργείου αλλά 
η βαθειά αντιλαϊκή και 
αντιπεριβαλλοντική φύση του 
εκμεταλλευτικού συστήματος 
της χώρας μας, που 
εκφράζεται με συγκεκριμένες 
αντιλαϊκές πολιτικές των δύο 
κομμάτων εξουσίας, ΝΔ και 
ΠΑΣΟΚ, και σε βάρος του 
περιβάλλοντος.

ΝΑΙ Όχι. Άλλο πράγμα οι 
αποφασιστικές αμοδιότητες 
μιας διορισμένης (από τα 
κόμματα, ως προς τα μέλη 
της) Επιτροπής, που σημαίνει 
υποκατάσταση του 
κοινοβουλίου και άλλο η 
αρμοδιότητα της πιο πάνω 
Επιτροπής, να επιλαμβάνεται 
των διαφόρων 
προτάσεων/τροποποιήσεων 
νόμων, γνωμοδοτικά πάντα, 
με την οποία συμφωνούμε.

Ναι. Πέρα από τη διαδικασία 
που ακολουθήθηκε, δεν 
πρόκειται στην ουσία για 
Χωροταξικό Σχέδιο 
(απουσιάζει ουσιαστικά το 
βασικό κομμάτι των Χρήσεων 
Γης) αλλά για απλή επικύρωση 
των αντιλαϊκών επιλογών, 
που είχαν ήδη 
προαποφασιστεί και 
δημοσιοποιηθεί μέσω των 
τριών τομεακών χωροταξικών 
σχεδίων (ΑΠΕ, Τουρισμού, 
Βιομηχανίας) που 
προηγήθηκαν (!)

ΝΑΙ άμεση Ναί για την περίπτωση της 
δόμησης εντός των δασών 
(συνοδευόμενη με άμεση 
κατεδάφιση) και της δόμησης 
εκτός σχεδίου. Σε άλλη βάση 
πρέπει να τεθεί το ζήτημα της 
χωρίς άδεια δόμησης σε 
περιοχές που είναι ενταγμένες 
στο σχέδιο. Πέρα όμως από τα 
πιο πάνω, κατασταλτικού 
χαρακτήρα, μέτρα, μόνο ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
εξασφάλισης ποιοτικής λαϊκής 
στέγης είναι ισκανό να δώσει 
ουσιαστική και φιλολαϊκή λύση 
στο πρόβλημα της αυθαίρετης 
δόμησης. Θα πρέπει, επίσης 
να διευκρινίσουμε ότι εμείς 
δίνουμε ευρύτερο νόημα στο 
"αυθαίρετη δόμηση", καθώς 
εντάσσουμε σε αυτήν και τη 
"νόμιμη" δόμηση σε δάση, σε 
καμένα και σε δασικές 
εκτάσεις. Μη ξεχνάτε ότι 
πολλές βίλλες με διάφορους 
τρόπους "νομιμοποιούνται".


