ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ’
Πέµπτη 13 Μαΐου 2010
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7150
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο και 5o ∆ηµοτικά Σχολείο Υµηττού, το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου, το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Βούλας,
το ∆ηµοτικό Σχολείο Βαµβακούς Φαρσάλων Λάρισας, το 1ο
∆ηµοτικό Σχολείο Μουρνιών Χανίων Κρήτης, το ∆ηµοτικό
Σχολείο Σπηλίου Ρεθύµνου Κρήτης, το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Καρπάθου ∆ωδεκανήσου, το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου
Κωνσταντίνου Αιτωλοακαρνανίας και σπουδαστές από το Κέντρο Κωφών ∆ήµου Αργυρούπολης και το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα», σελ. 7098, 7101, 7108, 7121, 7127,
7135, 7141, 7148, 7150
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 7103, 7104, 7106, 7119
4. Η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής ∆εοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις της στις αιτήσεις της Εισαγγελικής Αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης
κατά Βουλευτού, σελ. 7126
5. Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου για τις 25 Μαΐου
2010, σελ. 7150
6. Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
για τη διερεύνηση της υπόθεσης «SIEMENS» για τις 18 Ιουνίου 2010, σελ. 7150
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 7081
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
7082 - 7093
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 14 Μαΐου 2010, σελ. 7131
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, σχετικά µε την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για την τιµολόγηση των φαρµάκων κ.λπ., σελ. 7094
β) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
i. σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη και αναβάθµιση της λειτουργίας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.) κ.λπ., σελ. 7095
ii. σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποτροπή απολύσεων των εργαζοµένων στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ στο Βόλο κ.τ.λ.,
σελ. 7097
γ) Προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη της Ελληνικής κτηνοτροφίας, σελ. 7099
δ) Προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών ∆ικτύων,
σχετικά µε την κατασκευή του αυτοκινητοδρόµου ΠύργουΚαλού Νερού, του Νοµού Μαγνησίας κ.λπ., σελ. 7101
ε) Προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πρόσβαση όλων των παιδιών µεταναστών στη δηµόσια εκπαίδευση κ.λπ., σελ. 7103
στ) Προς τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία της ασφαλιστικής εταιρείας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» κ.λπ., σελ. 7104
ζ) Προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά
µε τις περικοπές στο Πρόγραµµα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
του έτους 2010-2011 του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού», σελ. 7106

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
«Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες
διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής», σελ. 7109
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Β.,
σελ. 7106
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α.,
σελ. 7104
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.,
σελ. 7119
ΜΑΥΡΙΚΟΣ Γ.,
σελ. 7103, 7104
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Κ.,
σελ. 7119
Β. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΓΚΕΡΕΚΟΥ Α.,
σελ. 7106, 7107
∆ΙΩΤΗ Η.,
σελ. 7107
ΕΞΑΡΧΟΣ Β.,
σελ. 7100
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ Μ.,
σελ. 7099, 7100, 7101
ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ Χ.,
σελ. 7105, 7106
ΚΑΤΣΕΛΗ Λ.,
σελ. 7094, 7095
ΚΟΥΒΕΛΗΣ Φ.,
σελ. 7096
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.,
σελ. 7102
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α.,
σελ. 7097, 7101
ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ Α.,
σελ. 7095, 7096, 7097,
7098
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Ι.,
σελ. 7101, 7102
ΜΑΥΡΙΚΟΣ Γ.,
σελ. 7104
ΝΑΝΟΣ Α.,
σελ. 7097, 7098
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ Φ.,
σελ. 7105
ΣΑΛΜΑΣ Μ.,
σελ. 7094
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π.,
σελ. 7103, 7104
Γ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ Α.,
σελ. 7119, 7121
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Κ.,
σελ. 7130
ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ Ε., σελ. 7130
ΑΡΓΥΡΗΣ Ε.,
σελ. 7147
ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ.,
σελ. 7127
∆ΙΩΤΗ Η.,
σελ. 7126
ΘΕΟΧΑΡΗ Μ.,
σελ. 7143
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ.,
σελ. 7128
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.,
σελ. 7138
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Η.,
σελ. 7132
ΚΑΡΤΑΛΗΣ Κ.,
σελ. 7146, 7147
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Ο.,
σελ. 7133
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π.,
σελ. 7149, 7150
ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ Ε.,
σελ. 7134
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π.,
σελ. 7141, 7142, 7143
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.,
σελ. 7137
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ.,
σελ. 7121
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Κ.,
σελ. 7135
ΝΑΝΟΣ Α.,
σελ. 7123
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν.,
σελ. 7144, 7145
ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ Η.,
σελ. 7124
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α.,
σελ. 7140, 7141
ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ Ζ.,
σελ. 7147
ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ Α.,
σελ. 7145
ΧΑΝΤΑΒΑΣ Α.,
σελ. 7148

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ’
Πέµπτη 13 Μαΐου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 13 Μαΐου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
09.34’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Ζ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Βασίλειο Έξαρχο,
Βουλευτή Λαρίσης, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία κάτοικοι του οικισµού Αγίου
Αντωνίου ∆ήµου Μοιρών Κρήτης διαµαρτύρονται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων στην περιοχή τους.
2) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πανελλαδικός Σύλλογος Συνταξιούχων ∆ΕΗ ζητεί την ενίσχυση µε πρόσθετο προσωπικό του Ασφαλιστικού Γραφείου της ∆ΕΗ στη Λάρισα.
3) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Λιµενικό Ταµείο Χανίων ζητεί να
ενταχθούν και να χρηµατοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ λιµενικά έργα
στο Νοµό Χανίων.
4) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί την πληρωµή των οφειλοµένων στους προµηθευτές του Βενιζέλειου Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης για την απρόσκοπτη προµήθεια ιατρικού υλικού.
5) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Α’ Κυνηγετική Οµοσπονδία Κρήτης και ∆ωδεκανήσου προτείνει τη σύνταξη ανά νοµό και
περιφέρεια της χώρας, χαρτών προσδιορισµού των περιοχών
εγκατάστασης ΑΠΕ.
6) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί την επίλυση του προβλήµατος κακοδιαχείρισης στο ΙΚΑ Ηρακλείου Κρήτης.
7) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία ∆ασικών Υπαλλήλων «ΠΟ∆Υ» ζητεί να καταργηθούν οι διατάξεις

που οδηγούν στον αποκλεισµό των πτυχιούχων ΤΕΙ από την υπηρεσιακή εξέλιξη.
8) Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία κάτοικοι του χωριού
Οχθίων ∆ήµου Στράτου Αιτωλοακαρνανίας ζητούν την αποµάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας από την περιοχή τους.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Αχαϊας ζητεί την
άµεση εξόφληση των οφειλοµένων ποσών από τα δηµόσια ταµεία στα µέλη του.
10) Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συντονιστική
Επιτροπή Φορέων και Πολιτών ∆ήµου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας ζητεί την πλήρη κάλυψη των οργανικών θέσεων στο Κέντρο
Υγείας Αστακού.
11) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος ζητεί να εξαιρεθούν οι πολύτεκνοι δηµόσιοι
υπάλληλοι από τα φορολογικά µέτρα.
12) Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ελληνική Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας ζητεί να διατηρηθεί η πρόταξη των
Θαλασσαιµικών Εκπαιδευτικών στις προσλήψεις αναπληρωτών
εκπαιδευτικών.
13) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νοµού Πέλλας ζητεί να µην γίνουν
υποχρεωτικές µατατάξεις υπαλλήλων µε το Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» κ.λπ.
14) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τµήµα Πλαστικών Τεχνών και
Επιστηµών της Τέχνης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ζητεί την
ένταξη των πτυχιούχων του τµήµατος πλαστικών τεχνών και επιστηµών της τέχνης σε κλάδο της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
15) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα Σωµατεία Λαϊκών Αγορών της
Βορείου Ελλάδος ζητούν να µη µεταφερθούν στους δήµους, οι
αρµοδιότητες που αφορούν στις λαϊκές αγορές.
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16) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργατοϋπαλλήλων
Επισιτισµού - Τουρισµού Νοµού Πιερίας καταγγέλλει την παράνοµη εισαγωγή και απασχόληση στα ξενοδοχεία της χώρας αλλοδαπών µαθητών για πρακτική εξάσκηση.
17) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος ζητεί να εξαιρεθούν οι πολύτεκνοι
δηµόσιοι υπάλληλοι από τα νέα φορολογικά µέτρα.
18) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Νοµού
Πέλλας ζητεί την ψήφιση τροπολογίας που αφορά στον οδοντιατρικό κλάδο.
19) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αρκαδίας ζητεί την άµεση καταβολή δεδουλευµένων
αποδοχών τους στους εργαζόµενους στους Παιδικούς Σταθµούς
της Τρίπολης Αρκαδίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

20) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος ∆ελβενακίου Ιωαννίνων
ζητεί να οριστεί ως έδρα του νέου ∆ήµου Πωγωνίου το ∆ελβενάκι
Ιωαννίνων.
21) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αρκαδίας ζητεί τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων
εργαζοµένων στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου.
22) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Οµοσπονδία
Τυφλών ζητεί να εξαιρεθούν από τις περικοπές των µισθών, συντάξεων και επιδοµάτων στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα οι
τυφλοί εργαζόµενοι και συνταξιούχοι.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 7866/22-03-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 15985-1/3-5-2010
έγγραφο από την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 13 ΜΑΪΟΥ 2010

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)

7083

7084

2. Στην µε αριθµό 8463/08-04-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1056882/1412/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

03-05-2010 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη
απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 8511/09-04-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Ανδριανού Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ10035/9288/583/03-

7085

05-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:

7086

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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4. Στην µε αριθµό 8537/12-04-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 860/03-05-2010

7087

έγγραφο από την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
η ακόλουθη απάντηση:

7088

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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5. Στην µε αριθµό 8583/12-04-2010 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Κόλλια - Τσαρουχά Μαρίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Οικ
23302/03-05-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών,

7089

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη
απάντηση:

7090

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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6. Στην µε αριθµό 8614/12-04-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κολοκοτρώνη ‘Αγγελου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ90022/9584/

7091

166/03-05-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:

7092

7. Στην µε αριθµό 8660/13-04-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γαληνού Σπυρίδων δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 41225/ΙΗ/03-05-2010

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υφυπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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7094

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα προταχθεί η υπ’ αριθµόν 767/10-5-2010 δεύτερη επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας
κ. Μάριου Σαλµά προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την εφαρµογή της ισχύουσας
νοµοθεσίας για την τιµολόγηση των φαρµάκων κ.λπ..
Πριν προχωρήσω στην ανάγνωση της επίκαιρης ερώτησης,
κύριε Σαλµά, πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ µεγάλη. Είναι εικοσιπέντε σειρές µε µικρά γράµµατα. Και ξέρετε ότι υπάρχει κάποιος κανονισµός µέχρι δεκαέξι σειρές και µε έναν ορισµένο
τύπο γραµµάτων.
Προχωρούµε, παρ’ όλα αυτά.
Το περιεχόµενο της επίκαιρης ερώτησης του κ. Σαλµά έχει ως
εξής:
«Η Κυβέρνηση βρίσκεται σε αδιέξοδο, προκειµένου να ορίσει
µέτρα, που θα οδηγήσουν σε µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης.
Οι δράσεις της Κυβέρνησης επιφέρουν δυσµενέστερα αποτελέσµατα από την αδράνεια. Εάν δεν είχατε κάνει τίποτε µέχρι σήµερα, τα τρία συναρµόδια για το φάρµακο Υπουργεία, θα είχε
εκδοθεί δελτίο τιµών το Φεβρουάριο και για περίπου χίλια φαρµακευτικά σκευάσµατα θα είχε µειωθεί η τιµή και θα είχε τουλάχιστον συγκρατηθεί η σχετική δαπάνη. Με όσα τραγελαφικά και
ανεφάρµοστα πειράµατα έγιναν µέχρι σήµερα, καταφέρατε να
ανεβάσετε κατά 13% τις δαπάνες για τα φάρµακα. Αναφορικά µε
την τιµολόγηση των φαρµάκων στις 19 Νοεµβρίου 2009, οι τρείς
Υπουργοί ανακοινώνετε ότι το φάρµακο θα παίρνει τιµή στην
χώρα µας, ίση µε το µέσο όρο των τριών φθηνότερων χωρών της
Ευρώπης των είκοσι έξι.
∆ύο µήνες αργότερα έρχεται τροπολογία, σε άσχετο µε το
θέµα νοµοσχέδιο, όπου η Ευρώπη των είκοσι έξι γίνεται Ευρωζώνη. Αντιδρούν οι Βουλευτές και αποσύρεται η διάταξη.
Επανέρχεται το Υπουργείο µε νέα τροπολογία και η Ευρωζώνη
γίνεται Ευρωπαϊκή Ένωση των είκοσι δύο χωρών. Ανακοινώνετε
ότι υπάρχει το πιο αξιόπιστο και µοναδικό στην Ευρώπη παρατηρητήριο τιµών φαρµάκου, ενώ αποδεικνύετε ότι δεν υπάρχει
τίποτε.
Εκδίδετε αγορανοµική διάταξη στις 31/3/2010 και στη συνέχεια εκδίδετε στις 29 Απριλίου νέα µεταβατική αγορανοµική διάταξη που είναι παράνοµη, διότι δεν καθορίζει λεπτοµέρειες του
άρθρου 14 του ν.3840/2010, όπως προβλέπει η παράγραφος 3
του ίδιου άρθρου, αλλά τιµολογεί οριζόντια σε αντίθεση µε ό,τι
προβλέπει ο ισχύον νόµος.
Η µεταβατική αυτή διάταξη, βρίσκεται και σε αντίθεση µε τη
φιλοσοφία των κριτηρίων της ανεφάρµοστης λίστας φαρµάκων,
που πρόσφατα θεσµοθετήθηκε και δίνει τιµή αποζηµίωσης ανάλογα µε την κλινική αποτελεσµατικότητα του φαρµάκου.
Το αδιέξοδο αυτό το πληρώνουν οι Έλληνες ασθενείς, που
πληρώνουν ακριβότερα το φάρµακο, τα ασφαλιστικά ταµεία, τα
νοσοκοµεία και η σχετιζόµενη µε το φάρµακο επιχειρηµατικότητα.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
Γιατί δεν εφαρµόζεται το άρθρο 14 του ν. 3840/2010;
Πότε θα είναι σε θέση το Υπουργείο να εκδώσει δελτίο τιµών
φαρµάκων;»
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Σαλµά θα απαντήσει η Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αδιανόητο, κύριε συνάδελφε, ότι σήµερα µετά από τόσα
χρόνια αδράνειας, αδιαφάνειας, υπερτιµολόγησης των φαρµάκων που οδήγησε τη χώρα µας να είναι η τρίτη πιο ακριβή χώρα
στην Ευρώπη των είκοσι επτά, όσον αφορά τα πρωτότυπα και η
τρίτη πιο ακριβή χώρα στον κόσµο, όσον αφορά τα γεννόσηµα,
εγκαλείτε την Κυβέρνηση γιατί πήρε τρείς µεγάλες πρωτοβου-

λίες.
Πρώτα πρώτα, να περάσει ένα νόµο και να θεσπίσει ένα καινούργιο σύστηµα τιµολόγησης φαρµάκων µε βάση τις τρεις χαµηλότερες τιµές των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
ανακοινώνουν επισήµως τιµές για τα φάρµακα.
∆εύτερον, να δηµιουργήσει ένα Παρατηρητήριο Τιµών που
αυτήν τη στιγµή έχει µια πλήρη βάση δεδοµένων για διακόσιες
σαράντα χιλιάδες ιδιοσκευάσµατα, βάσει των οποίων θα γίνει η
τιµολόγηση και θα τεθεί σε ισχύ, σε πλήρη εφαρµογή, µέχρι το
Σεπτέµβριο αυτού του χρόνου.
Και τρίτον, πέρασε µια αγορανοµική διάταξη µεταβατική, µέχρι
την πλήρη εφαρµογή του Παρατηρητηρίου Τιµών, εξασφαλίζοντας όλες τις προϋποθέσεις για µεσοσταθµική µείωση των τιµών
των φαρµάκων κατά 21%, όταν εσείς, Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
µας λέγατε ότι πρέπει να κάνουµε µια οριζόντια διάταξη για µείωση της τάξης του 10%. Με τη µείωση αυτή εξασφαλίζεται στα
ταµεία µας µια µείωση της δαπάνης ύψους 1,5 δισεκατοµµυρίου
περίπου το χρόνο.
Πραγµατικά, αδυνατώ να κατανοήσω την ερώτησή σας. Γιατί
υπήρξε µεταβατική διάταξη; ∆ιότι στο Παρατηρητήριο Τιµών µε
όλα αυτά τα διακόσιες σαράντα χιλιάδες ιδιοσκευάσµατα,
έπρεπε να γίνει πλήρης αντιστοίχιση φαρµάκων, πρωτοτύπων και
γεννοσήµων. Υπήρχαν µια σειρά από τεχνικά προβλήµατα τα
οποία επεσήµανε η Επιτροπή Τιµών Φαρµάκων, η οποία ήθελε
λίγο περισσότερο χρόνο, για να κάνει αξιόπιστα τη δουλειά της
και να κάνει τον έλεγχο της βάσης δεδοµένων.
Στο µεταξύ τι θέλατε, κύριε συνάδελφε; Να αφήσουµε την
αγορά ανεξέλεγκτη; Να συνεχίσουµε την υπερτιµολόγηση; Να
συνεχίσει να υπάρχει αυτή η απίθανη κατάσταση, όπου συνέχιζαν
οι φαρµακευτικές εταιρείες ουσιαστικά να υποβάλλουν στοιχεία
τα οποία κανένας δεν έλεγχε; Ακριβώς γι’ αυτό περάσαµε την
αγορανοµική διάταξη, ώστε στο µεσοδιάστηµα πραγµατικά ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας ασφαλισµένος να έχει συγκεκριµένα
οφέλη.
Και από πότε αµφισβητήθηκε η νοµιµότητα των αγορανοµικών
διατάξεων; Οι αγορανοµικές διατάξεις ως κανονιστικές αποφάσεις βρίσκονται εντός της νοµοθετικής εξουσιοδότησης, όπως
αυτές προβλέπονται από τον Αγορανοµικό Κώδικα και συγκεκριµένα το άρθρο 1 του ν. 136 και 46, αλλά ταυτόχρονα και το
άρθρο 17 του νοµοθετικού διατάγµατος 96/1973, όπως αυτό
ισχύει σήµερα.
∆εν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Προχωρήσαµε στην αγορανοµική διάταξη ως µεταβατική λύση µέχρι την πλήρη εφαρµογή του
Παρατηρητηρίου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε, κυρία
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Μάριος Σαλµάς, για τρία
λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να ξεκαθαρίσω στην Υπουργό ότι, επειδή εγώ δεν διαχειρίστηκα ποτέ το φάρµακο, το Σύνταγµα µου δίνει το δικαίωµα
να κάνω κοινοβουλευτικό έλεγχο και οι ψηφοφόροι µου µού δίνουν αυτή την εντολή.
Τώρα, όσον αφορά το 1,5 δισεκατοµµύριο που θα εξοικονοµήσετε από τις πολιτικές σας, όταν φύγετε από δω, κάντε ένα
τηλέφωνο στο ∆ιοικητή του ΙΚΑ και ρωτήστε τον να σας πει τα
στοιχεία τετραµήνου Γενάρη-Απρίλη 2010, για να σας απαντήσει
ότι είναι 750.000.000 φαρµακευτική δαπάνη, ενώ το αντίστοιχο
τετράµηνο του 2009 ήταν 700, δηλαδή 7,8% αύξηση. Και πάρτε
και τον οµόλογό σας κ. Λοβέρδο, για να σας πει ότι είναι 12% µεσοσταθµική αύξηση το τελευταίο τρίµηνο της φαρµακευτικής δαπάνης των ασφαλιστικών ταµείων. Αυτά για την πολιτική σας.
Εσείς ήσασταν που λέγατε στις 19 Νοεµβρίου ότι θα τιµολογήσετε µε τις τρεις φτηνότερες χώρες της Ευρώπης των είκοσι
έξι, εσείς ήσασταν πάλι που το Γενάρη λέγατε τις φτηνότερες
της Ευρωζώνης και βγαίνατε στις τηλεοράσεις και λέγατε για
εξοικονόµηση 1.000.000 ευρώ, εσείς ήσασταν πάλι που πήρατε
πίσω την τροπολογία, εσείς ήσασταν που φέρατε σε άσχετο νοµοσχέδιο, στο ΕΣΠΑ, εσπευσµένα την τιµολόγηση των τριών φτηνότερων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των είκοσι δύο, εσείς ήσασταν
που εκδώσατε 31/3 αγορανοµική διάταξη κατ’ εφαρµογή του
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νόµου αυτού και εσείς ήσασταν πάλι που στις 27 Απριλίου εκδώσατε νέα αγορανοµική διάταξη, που ακυρώνει το νόµο.
Γι’ αυτό είναι παράνοµο. Γιατί η τροπολογία που ψηφίσατε
ήρθε µέσα στο νοµοσχέδιο του ΕΣΠΑ, σας έδινε εξουσιοδότηση
για να εφαρµόσετε το νόµο, όχι για να ακυρώσετε τις φτηνότερες χώρες των είκοσι δύο και να φέρετε οριζόντια µείωση. Οριζόντια µείωση έχετε το δικαίωµα να κάνετε, από προηγούµενη
αγορανοµική διάταξη, σε επείγουσες περιπτώσεις. Ποια ήταν η
επείγουσα περίπτωση, κυρία Υπουργέ; Τι συνέβη από το Μάρτιο, που ψηφίσατε το νοµοσχέδιο για το ΕΣΠΑ και την τιµολόγηση των φαρµάκων, µέχρι ένα µήνα µετά, που πήρατε έκτακτα
µέτρα και βγάλατε οριζόντια µείωση; ∆ιότι, όπως πολύ καλά ξέρετε, η οριζόντια µείωση των τιµών αδικεί τα καινούργια φάρµακα και ευνοεί τα παλαιά φάρµακα.
Και βεβαίως, πώς είναι δυνατόν να έρχεστε και να λέτε «λίστα»
σαν Κυβέρνηση, άρα (cost-effectiveness), κόστος-αποτελεσµατικότητα, για να πάρει τιµή ένα φάρµακο, και την ίδια ώρα να κάνετε οριζόντιες µειώσεις;
Ξέρετε τι δεν καταλάβατε; Θα σας το πω. Ότι οι τιµές τιµολόγησης που βγάζετε τώρα, που είναι προσωρινές, µεταβατικές,
δεν αφήνουν την επιτροπή που φτιάχνει τη λίστα, για να πάρει
τιµή αναφοράς για τα φάρµακα. Γι’ αυτό ο Υπουργός Εργασίας
δεν µπορεί να συγκρατήσει τη φαρµακευτική δαπάνη. Περιµένουν να πάρουν το ποσοστό αποζηµίωσης τα ταµεία µέσω της
λίστας, αλλά δεν µπορούν να πάρουν τιµές αναφοράς, γιατί εσείς
θα τις ξαναλλάξετε τώρα πάλι.
Και ποιο είναι το Παρατηρητήριο Τιµών που µας είπατε; Ορίστε, θα καταθέσω στη Βουλή µερικές σελίδες από τις τιµές που
στέλνετε στις φαρµακευτικές εταιρείες, όπου εδώ γίνεται ένα
αλαλούµ. Ένα φάρµακο σας λέω, το «Aranesp», το µειώνετε 90%.
Το γνωστό εµβόλιο «Prevenar» από 47 ευρώ που είναι, το πάτε
382. Αυτό είναι το Παρατηρητήριο Τιµών. Το γνωστό «Lipitor» από
25 ευρώ το πήγατε 1,4. Γιατί; Γιατί µπερδέψατε ακριβώς τα στοιχεία. Και εσείς ήσασταν που λέγατε ότι έχετε το καλύτερο Παρατηρητήριο Τιµών στην Ευρώπη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αλλά µιας και είµαστε εδώ στη Βουλή, πείτε µου τώρα – και
τελειώνω, κύριε Πρόεδρε – το Παρατηρητήριο ποιοι το στελεχώνουν; Πώς επιλέχτηκαν, τι γνωρίζουν, πώς αµείβονται, τι αµείβονται; Να µας πείτε µερικά στοιχεία, να ξέρουµε κι εµείς, γιατί
ακούγονται πολλά έξω, ότι δεν υπάρχει καµµιά επιτροπή παρατηρητηρίου, παρά µόνο ένα γραφείο κάπου πίσω στο Γηροκοµείο, που πειραµατίζονται κάποιοι νεαροί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Σαλµά.
Το λόγο έχει, για να δευτερολογήσει, η Υπουργός κ. Κατσέλη.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε συνάδελφε, ευχαρίστως να απαντήσω σε όλα τα ερωτήµατα που θέσατε.
Πρώτα πρώτα, επείγουσα περίπτωση: δεν είναι επείγουσα περίπτωση το γεγονός ότι βρισκόµαστε σε µια άλλη φάση δηµοσιονοµική, που ο ελληνικός λαός το πληρώνει µε τα µέτρα; ∆εν
υπάρχει πρόβληµα δηµοσιονοµικού προγράµµατος εξυγίανσης;
Αυτό δεν είναι επείγον; ∆εν ψηφίσαµε στη Βουλή το νόµο που
δίνεται η δυνατότητα στους Υπουργούς µε έκτακτα µέτρα να
προωθούν τη δηµοσιονοµική εξυγίανση, την προστασία του καταναλωτή; ∆εν υπάρχει καµµία επείγουσα κατάσταση στον τόπο;
Κατά τη γνώµη µας υπάρχει επείγουσα κατάσταση στον
κόσµο. Είµαστε σε ώρα µάχης, µάχη για τα ασφαλιστικά µας ταµεία, µάχη για εξοικονόµηση δαπανών, µάχη για προστασία του
καταναλωτή και µείωση των τιµών.
∆εύτερον, ο νόµος, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, πέρασε στις
31/3 του έτους. Και το Παρατηρητήριο Τιµών θα είναι σε πλήρη
εφαρµογή µέχρι το Σεπτέµβριο που θα βγει το νέο δελτίο τιµών.
Ευχαρίστως και στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου να έρθετε,
όταν θα έχει γίνει η πλήρης παραλαβή του Παρατηρητηρίου, να
το δείτε από κοντά και να ενηµερωθείτε για τη λειτουργία του.
Αυτή τη στιγµή, από τα πρώτα στοιχεία τα οποία στείλαµε,
ακριβώς επισηµάνθηκαν προβλήµατα στις αντιστοιχίσεις. ∆ιότι,
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όπως ίσως γνωρίζετε, για να γίνει ο καθορισµός τιµών φαρµάκων βάσει αυτού του προγράµµατος, πρέπει να γίνει όχι µόνο εισαγωγή πρωτογενών στοιχείων που έχει γίνει απ’ όλες τις χώρες,
αλλά και να γίνουν η αντιστοίχιση µε βάση τις τρέχουσες ισοτιµίες, η µετατροπή τιµών σε x-factor, η αντιστοίχιση του ελληνικού
φαρµάκου µε τα ξένα, η αναγωγή σε τιµές µονάδος, διότι υπάρχουν, όπως γνωρίζετε ίσως, πάρα πολλές συσκευασίες, και η εύρεση της χαµηλότερης τιµής µονάδας.
Και είναι φυσικό σε αυτή τη διαδικασία να υπάρχουν ορισµένα
ζητήµατα, τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν µε πάρα πολύ µεγάλη λεπτοµέρεια, για να είναι ένα πλήρες, αξιόπιστο Παρατηρητήριο. Γι’ αυτό το λόγο η Επιτροπή Τιµών και Φαρµάκων
ζήτησε περιθώριο χρόνου για τους ελέγχους, προκειµένου µαζί
µε τις υπηρεσίες µας να τους διενεργήσει.
Είµαι σίγουρη ότι κι εσείς, κύριε συνάδελφε, αυτό θέλετε. Το
Παρατηρητήριο Τιµών, το οποίο θα υπάρχει στη χώρα µας, να
εξασφαλίζει αξιοπιστία και διαφάνεια. Με βάση αυτό και επειδή
είµαστε κάτω από έκτακτες συνθήκες, εκδώσαµε την αγορανοµική διάταξη, έτσι ώστε να µη συνεχιστεί το πάρτι που γινόταν
και ο Έλληνας καταναλωτής και τα ασφαλιστικά ταµεία πραγµατικά να δουν µια µείωση τιµών και µια σηµαντική εξοικονόµηση
δαπανών. Και αυτό το βλέπουν στα ράφια των φαρµακείων από
την προηγούµενη βδοµάδα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Συνεχίζουµε τώρα µε την µε αριθµό 774/10-5-2010 πέµπτη επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Φωτίου Κουβέλη προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη και αναβάθµιση της λειτουργίας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) κ.λπ..
Συγκεκριµένα το περιεχόµενο της επίκαιρης ερώτησης του κ.
Κουβέλη έχει ως εξής:
«Ο εκσυγχρονισµός και η λειτουργική αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας αποτελεί χρόνιο αίτηµα των εργαζοµένων, αλλά και διακηρυγµένη κυβερνητική πρόθεση.
Ωστόσο, σήµερα, παρατηρείται σοβαρή αποδυνάµωση του
Σώµατος, τόσο ως προς το ανθρώπινο δυναµικό, κυρίως λόγω
των συνταξιοδοτήσεων, όσο και ως προς τη διάθεση οικονοµικών πόρων που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του.
Ειδικότερα, υπηρεσίες οι οποίες είχαν συσταθεί µε τις διατάξεις του ν.3672/2009, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του Σώµατος, σήµερα αδυνατούν να συγκροτηθούν,
στελεχωθούν και τεθούν σε λειτουργία, λόγω έλλειψης πιστώσεων οι οποίες δεν επαρκούν για το τρέχον έτος, ενώ όπως αναφέρεται εκκρεµούν και οικονοµικές υποχρεώσεις του
προηγούµενου έτους.
Σε µια περίοδο έντονων εργασιακών µεταβολών και απειλών
στο υφιστάµενο εργασιακό πλαίσιο για τους εργαζόµενους σε
όλη τη χώρα, η υποβαθµισµένη λειτουργία του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας αδυνατεί να ανταποκριθεί στην κρισιµότητα
των περιστάσεων και κατά συνέπεια να προστατεύσει αποτελεσµατικά τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός:
Ποια είναι η θέση του αναφορικά µε τον σηµερινό τρόπο λειτουργίας του ΣΕΠΕ όσον αφορά στη στελέχωση των υπηρεσιών
και το ύψος των διατιθέµενων πιστώσεων;
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί άµεσα προκειµένου
να διασφαλισθούν οι αναγκαίες πιστώσεις, να προσληφθεί το
προβλεπόµενο από τον ισχύοντα οργανισµό προσωπικό και να
εκσυγχρονιστούν οι υπάρχουσες υπηρεσίες του;».
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Κουβέλη θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίκαιρη
ερώτηση, η οποία µου δίνει τη δυνατότητα να µιλήσω για τις ανεπάρκειες µας. ∆εν µου δίνεται η αφορµή να µιλήσω για πολλά
θετικά, αλλά για πολλά αρνητικά, εξηγώντας σας πως ακριβώς
έχει η κατάσταση.
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Παραλάβαµε έναν ελεγκτικό µηχανισµό τήρησης του δικαίου
των εργασιακών σχέσεων σε ιδιαίτερα προβληµατική κατάσταση.
Ποτέ δεν ήταν καλός. Τον παραλάβαµε, µετά από πεντέµισι χρόνια µιας διαχείρισης που δε τον σεβάστηκε ιδιαιτέρως.
Φοβάµαι, αλλά πρέπει να σας πω, ότι δεν έχουµε κάνει και τίποτα το ιδιαίτερο αυτούς τους επτά µήνες σε σχέση µε το Σώµα
Επιθεώρησης Εργασίας µε βάση αυτά που µε ρωτάτε, για το
προσωπικό δηλαδή. Το προσωπικό του είναι λιγότερο, γιατί έφυγαν οι stagieres και κάποιοι άνθρωποι συνταξιοδοτήθηκαν.
Άρα, τις ίδιες και πιο αυξηµένες υποχρεώσεις τήρησης της νοµοθεσίας -που και πρόσφατα ψηφίσαµε- για την περαιτέρω εγγύηση στις ελαστικές µορφές απασχόλησης, την ελέγχουν
λιγότεροι άνθρωποι όπου σε ορισµένες περιοχές της χώρας οι λιγότεροι άνθρωποι ισούνται µε έναν άνθρωπο, δηλαδή υπάρχουν
νοµοί µε έναν ελεγκτή.
Στις σχετικές συσκέψεις που έγιναν και παραβρέθηκα – σε µια
από αυτές παραβρέθηκα- µου δόθηκε η ευκαιρία να ακούσω από
πρώτο χέρι τις διαµαρτυρίες των εργαζοµένων στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας και να τους απαντήσω ότι παρότι το Πρόγραµµα Σταθερότητας προβλέπει αύξηση των ελέγχων στην
αγορά εργασίας για τη µείωση της ανασφάλιστης εργασίας, δεν
έχουµε τις δυνατότητες του προϋπολογισµού να αντεπεξέλθουµε.
Η µόνη µας ελπίδα ήταν οι προσλήψεις που θα κάλυπταν εικοσιέξι θέσεις Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης και έξι θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, αλλά παρότι έχουµε τους επιτυχόντες
για τους λόγους της συγκράτησης των προσλήψεων στο δηµόσιο - στις εξαιρέσεις συγκράτησης δεν συµπεριλαµβάνεται το
ΣΕΠΕ- θα προσληφθούν το 2011. Άρα, ούτε αυτά τα χέρια
έχουµε.
Οι µετατάξεις που µπορούν να γίνουν δεν έχουν πολλούς διαθέσιµους υπαλλήλους. Οι δικές µας υπηρεσίες στο Υπουργείο
Εργασίας αµείβονται χειρότερα σε σχέση µε το υπόλοιπο δηµόσιο και έχουν τόση πολλή δουλειά που είναι ανεπιθύµητες. Άρα,
λοιπόν η µόνη λύση που έχουµε είναι αν θα πάρουµε κάποιους
από τους εργαζοµένους στην Ολυµπιακή στο δεύτερο κύκλο των
µετατάξεων και κάποιους ανθρώπους από το Ολυµπιακό Χωριό
Α.Ε, που το διαλύσαµε, το θέσαµε υπό εκκαθάριση και που το
σχέδιο νόµου για το ασφαλιστικό προβλέπει τις µετατάξεις του
προσωπικού του, όσων δεν θα απολύσουµε γιατί είχαν σύµβαση
έργου µε µισθούς τρία και τέσσερα χιλιάρικα το µηνά και ήταν
µηχανικοί κ.λπ., όχι δηµόσιοι υπάλληλοι. Αυτοί οι οποίοι είχαν µια
υπαλληλική σχέση θα µεταταγούν και από εκεί µπορεί το ΣΕΠΕ
να αποκτήσει κάποιους ανθρώπους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Να συνεχίσετε στη
δευτερολογία σας καλύτερα, κύριε Υπουργέ, γιατί έχει λήξει ο
χρόνος.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Με ρωτήσατε για τους υπαλλήλους, για τις πιστώσεις, για τα κονδύλια, σας απήντησα όπως ακριβώς έχουν τα
πράγµατα.
Θα σας πω όµως για ορισµένες επιµέρους αλλαγές στο πλαίσιο αυτής της αρνητικής κατάστασης που έχουµε κάνει, στην
δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Κουβέλης για τρία λεπτά.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, τα όσα είπατε λίγο πριν
δικαιολογούν απόλυτα όχι µόνο την ανησυχία, αλλά τη βεβαιότητα ότι ο εργασιακός χώρος και µε τις µεταβολές που έχουν
επέλθει, αλλά και µε εκείνες που προωθούνται και που στην κυριολεξία θα αποσαρθρώσουν σε πολλές περιπτώσεις εργασιακά
δικαιώµατα, µε απουσία του ΣΕΠΕ, διαµορφώνουν ένα ζοφερό
τοπίο.
Τι να πω περισσότερο εγώ από αυτά που εσείς συνοµολογήσατε; Να πω µόνο, κύριε Υπουργέ, ότι από το έτος 2003, για να
διαπιστώσετε ότι δεν είναι µόνο υπόθεση του τελευταία επταµήνου, δεν λειτουργούν τα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου, τα γνωστά ΚΕΠΕΚ. Είχε αποφασιστεί η ίδρυση επτά
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ΚΕΠΕΚ, προκειµένου να αντιµετωπιστούν ζητήµατα, κύριε Πρόεδρε, αντιµετώπισης του κινδύνου στην εργασία και από το έτος
2003 δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις.
Όπως, επίσης υπήρξε ο ν.3672/2009 µε τον οποίο συνεστήθησαν
µια νέα ∆ιεύθυνση και έξι νέα τµήµατα στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Επιθεώρησης. Πού; Σε κρίσιµους εργασιακούς τοµείς, κύριε
Υπουργέ, ανά περιοχή εννοώ.
Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης στην Ορεστιάδα. Η Ορεστιάδα από την Αλεξανδρούπολη απέχει εκατόν πενήντα χιλιόµετρα περίπου.
Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης Σχηµαταρίου, όπου εκεί στο
Σχηµατάρι έχουµε, κύριε Υπουργέ, παρά πολλές βιοµηχανίες µε
γνωστές συνθήκες εργασίας και πολλές φορές µε γνωστές επίσης τις παραβάσεις που σηµειώνονται αναφορικά µε τα εργασιακά δικαιώµατα.
∆εν υπάρχει Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης στη Θέρµη του
Νοµού Θεσσαλονίκης, όπου και εκεί έχουµε -το γνωρίζει το παρακαθήµενος Υπουργός ο κ. Μαγκριώτης- αρκετά µεγάλο
αριθµό επιχειρήσεων και µικρών και µεσαίων βιοµηχανιών.
Βεβαίως δεν έχουµε Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης στο Μαρούσι, αλλά ούτε και στο Αιγάλεω.
Αυτά, κύριε Υπουργέ, έχουν αποφασιστεί από το έτος 2009.
∆εν έχει γίνει τίποτα µέχρι τώρα και κυρίως η µεγάλη ανησυχία
αναφέρεται στα ΚΕΠΕΚ, δηλαδή στα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου.
Σας άκουσα µε µέγιστη προσοχή και εκτιµώ την πολιτική σας
ειλικρίνεια. Τουλάχιστον αυτό το οποίο βλέπετε ως δυνατότητα
µιας λύσης για την µετακίνηση κάποιων υπαλλήλων από τους χώρους στους οποίους αναφερθήκατε προς το ΣΕΠΕ να το κάνετε
γρήγορα.
Αντιλαµβάνοµαι ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριµένες προτεραιότητες, άλλα θεωρώ ότι θα συµφωνήσετε, θα συνοµολογήσετε ότι και αυτό αποτελεί άµεση προτεραιότητα, δηλαδή η
ενίσχυση και η αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε, κύριε
Κουβέλη. Το λόγο έχει ο Υπουργός για να δευτερολογήσει για
τρία λεπτά.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Τι προσπαθήσαµε να κάνουµε στο πλαίσιο των δυσκολιών που είπα στην πρωτολογία µου; Προσπαθήσαµε να εξοπλίσουµε το νοµοθετικό πλαίσιο.
Φέραµε το νόµο για τις ελαστικές µορφές απασχόλησης -τον
ψήφισε η Βουλή και είναι ήδη νόµος του κράτους- και ολοκληρώσαµε την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Αυτά σε επίπεδο νοµοθετικού
πλαισίου.
Ξέρουµε το να προβλέπεις χωρίς να ελέγχεις, είναι από ένα
σηµείο και µετά και υποκρισία. Φτιάχνεις ένα νοµοθετικό πλαίσιο, που δεν µπορείς να ελέγξεις την εφαρµογή του. Και είναι
υποκατάστατο πολιτικής δράσης. Συµφωνώ.
Πάµε όµως να δούµε, εάν στο πεδίο της πράξης -µε τα λιγοστά
µέσα που έχουµε- κάνουµε προσπάθειες.
Κύριε Κουβέλη, µέσα στο τρίµηνο Φεβρουαρίου-Απριλίου, κάναµε περίπου είκοσι δύο χιλιάδες ελέγχους στην αγορά, µέρα
και νύχτα. Ενώνοντας τις δυνάµεις του ΣΕΠΕ µε τους όποιους
ελεγκτές έχει το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και µε τους
ελεγκτές του ΙΚΑ κάναµε µικτά συνεργεία, κάναµε είκοσι δύο χιλιάδες ελέγχους και εντοπίσαµε 25% παραβατικότητα, σε ό,τι
αφορά την ανασφάλιστη εργασία.
Αυτή είναι µια δουλειά σκληρή που µας βοήθησε να έχουµε
αύξηση των εισφορών στους τρεις µεγάλους οργανισµούς
ΟΑΕΕ, ΙΚΑ και ΟΓΑ, κατά 4% το ίδιο τρίµηνο. Απέδωσε το µέτρο
των ελέγχων.
Με το νόµο που ψηφίσαµε πριν από πέντε, δέκα µέρες –που
σας είπα- και είχαµε εγγυητική ρύθµιση για τις ελαστικές µορφές απασχόλησης, ρυθµίσαµε και το εξής: Άπαξ και ο έλεγχος
εντοπίζει µια παρανοµία, παρατυπία, επιβάλλει πρόστιµο και το
πρόστιµο καταβάλλεται -ανεξαρτήτως αν ο επιχειρηµατίας κάνει
διοικητική προσφυγή- εις ολόκληρο. Ενώ µέχρι σήµερα ο νόµος
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προέβλεπε τη δυνατότητα να καταβάλλεις το 20% και να προσφεύγεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Γιατί το κάναµε αυτό; Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθεί
τον έλεγχο µέχρι σήµερα;
Γίνεται ο έλεγχος. Βεβαιώνεται ο ανασφάλιστος, η παρανοµία,
η παρατυπία. Γυρίζει ο ελεγκτής στο γραφείο του. Είναι µόνος
του στους µικρούς νοµούς. Στους µεγάλους νοµούς είναι λίγοι
και δεν φτάνουν για την αγορά εργασίας. Για να κάνει τη βεβαίωση, του παίρνει ένα τρίµηνο-τετράµηνο. Για να κοινοποιήσει τη
βεβαίωση, πρέπει να του δώσει λεφτά το ΣΕΠΕ και πολλές φορές
καθυστερούν και τέσσερις και πέντε µήνες, οι κοινοποιήσεις,
κύριε Πρόεδρε. Ο παρανοµήσας επιχειρηµατίας παραλαµβάνει,
εν πολλοίς, µετά από οχτώ-εννιά µήνες τη βεβαίωση, η οποία λέει
«τότε έγινε ο έλεγχος και βεβαιώθηκαν τα κάτωθι, βάσει των
οποίων επιβάλλεται το κάτωθι πρόστιµο». Πληρώνει το 20% και
κάνει προσφυγή. Η προσφυγή εκδικάζεται σε τέσσερα χρόνια.
Αν υπάρχει η επιχείρηση αυτή είτε αθωώνεται είτε πηγαίνει η
υπόθεση στο δικαστήριο και δεν υπάρχει επιχείρηση. Άρα, ο
έλεγχος είναι δώρο-άδωρο.
Η αλλαγή που κάναµε τί καθορίζει; Πληρώνεις το πρόστιµό και
από εκεί και πέρα ακολουθεί η επόµενη οδός, ξέροντας ότι µειονεκτούµε σε επιχειρήµατα για έλλειψη προηγούµενης ακρόασης. Αδιαφορήσαµε γι’ αυτήν τη µειονεξία, πήραµε την έγκριση
όλων των πτερύγων της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και
επιβάλλαµε αυτό το µέτρο, για να είναι ο έλεγχος αποτελεσµατικός.
Έχουµε αίτηµα που ελπίζουµε να ικανοποιηθεί. Εγώ πέραν του
Ολυµπιακού Χωριού, που το εποπτεύω -και θα πάνε κάποιοι
υπάλληλοι από εκεί- όλα τα υπόλοιπα είναι θέµατα κυβερνητικής
πολιτικής.
Με την κατάργηση τώρα, των εκατοντάδων οργανισµών του
δηµοσίου, έχω ζητήσει -και θα είµαι και πολύ φορτικός- να προταχθούµε στις µετατάξεις. Επειδή, όµως είναι ευρύτερο θέµα,
δεν µπορώ να το υποσχεθώ.
Εν κατακλείδι, υπόσχοµαι πολλούς –και κατά τον τρόπο που
σας περιέγραψα- αποτελεσµατικότερους ελέγχους. Υπόσχοµαι
κάποιες µετατάξεις από το Ολυµπιακό Χωριό, τώρα πια που η
σχετική διάταξη περί µετατάξεων συµπεριλαµβάνεται στο σχέδιο νόµου περί του ασφαλιστικού και υπόσχοµαι να προσπαθήσω, από την ευρύτερη αναδιάταξη των υπαλλήλων στο
δηµόσιο και στα νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου, να πάρει το
Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας κάποιους υπαλλήλους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Ευχόµαστε όλα αυτά που υπόσχεστε να υλοποιηθούν γρήγορα, γιατί τουλάχιστον, µπορώ να το βεβαιώσω και εγώ, όσον
αφορά την περιοχή της δυτικής Αττικής, όπου υπάρχει ανεπτυγµένη βιοµηχανία ότι στο Θριάσιο που υπάρχουν τρεις χιλιάδες
επιχειρήσεις, εν λειτουργία, υπάρχουν µόνο πέντε Επιθεωρητές
Εργασίας. Υπάρχει ανεπάρκεια και οι συνθήκες είναι πολλές
φορές τραγικές και οι συνέπειες για την υγεία, ακόµα και για τη
ζωή των εργαζοµένων, µερικές φορές, επίσης, τραγικές.
Συνεχίζουµε µε την αριθµό 777/10-5-2010 τρίτη επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Απόστολου Νάνου προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την αποτροπή απολύσεων των εργαζοµένων στην εταιρεία
ΜΕΤΚΑ στο Βόλο κ.λπ..
Το περιεχόµενο της επίκαιρης ερώτησης του κ. Νάνου έχει ως
εξής:
« Η ΜΕΤΚΑ , θυγατρική του Οµίλου Μυτιληναίος, στο Βόλο,
κλιµακώνει τους εκβιασµούς µε αντεργατικές ενέργειες. Οι απολύσεις τριών συνδικαλιστών που στήριξαν ταξικό ψηφοδέλτιο,
έχουν στόχο τον εκφοβισµό των εργαζοµένων για να µην σηκώνουν κεφάλι και διεκδικούν τα δικαιώµατά τους. Προχώρησε σε
νέες πιέσεις και εκβιασµούς σε βάρος των εργαζοµένων µε
εκβιαστικά διλήµµατα του τύπου «ή υποκύπτετε ή απολύεστε».
Τώρα η ΜΕΤΚΑ εντείνει την επίθεσή της στηριζόµενη στην αντι-
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λαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης. Συνδιαλέγεται µε την πλειοψηφία του σωµατείου, για να αποφασίσουν µε ποιο τρόπο θα χάσουν τη δουλειά τους και θα καταργήσουν τις εργασιακές του
σχέσεις.
Συγκεκριµένα, η εργοδοσία της ΜΕΤΚΑ απαιτεί από τους εργαζόµενους, λέγοντάς τους ότι λόγω της οικονοµικής κρίσης περισσεύουν πενήντα εργαζόµενοι, να αποφασίσουν ή να µπουν σε
καθεστώς µερικής ή εκ περιτροπής εργασία, ή να απολυθούν ή
να µεταναστεύσουν σε επιχειρήσεις της ΜΕΤΚΑ στο εξωτερικό.
Η ΜΕΤΚΑ νιώθει πιο ισχυρή από το νοµοσχέδιο που πρόκειται να
φέρει προς ψήφιση η Κυβέρνηση σε λίγες µέρες για να επεκταθούν οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, να απελευθερωθούν οι
απολύσεις προς χάριν της µεγιστοποίησης των κερδών της πλουτοκρατίας.
Να σηµειωθεί ότι η ΜΕΤΚΑ, είχε καθαρά κέρδη το εννιάµηνο
του 2009 19,9 εκατοµµύρια ευρώ µε ισχυρή καθαρή ταµειακή
θέση την ΜΕΤΚΑ (31.000.000 ευρώ στο τέλος του Γ’τριµήνου του
2009) και µε ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που ανέρχεται σε 2,2
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
Τί µέτρα θα πάρει για να αποτραπούν οι απολύσεις και όλες
οι ελαστικές µορφές εργασίας, προστατεύοντας παράλληλα τα
δικαιώµατα των εργαζοµένων στην επιχείρηση;».
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Νάνου θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Νάνο, πρέπει να µου πείτε κάτι περισσότερο από αυτά
που λέτε στην ερώτηση, για να µπορέσω να σας απαντήσω.
Πιστεύω ότι ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος είναι µια δηµιουργική διαδικασία και από την πρώτη στιγµή που έγινα Υπουργός το
τηρώ. Απαντάω, όπως µπορώ να απαντήσω και δεν απαντάω µε
κλισέ.
Όπως µου έγραψε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας Μαγνησίας –και θα σας δώσω την απάντηση που µου έστειλε στις 30
Απριλίου- δεν βρίσκω κάτι που θα µπορούσα να προσθέσω.
Θα σας παρακαλούσα να µου πείτε, τί είναι αυτό το ειδικό που
θέλετε από το Υπουργείο Εργασίας να κάνει, ούτως ώστε, η απάντησή µου να έχει πολιτικά στοιχεία, ειδάλλως θα περιοριστώ να
σας πω τις διαπιστώσεις του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
και αυτό δεν νοµίζω ότι είναι Κοινοβουλευτικός διάλογος.
Άρα, από την αδυναµία µου να δω, ποιο πολιτικό θέµα είναι
αυτό που µου ζητάτε να σχολιάσω, να απαντήσω, να κάνω συγκεκριµένες ενέργειες, προκύπτει η πολύ µικρή και περιορισµένη
πρωτολογία µου, επιφυλασσόµενος να σας ακούσω για να δευτερολογήσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής ο κ. Νάνος για τρία λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αρκεί να
µου δώσετε λίγο παραπάνω χρόνο για να ενηµερώσω τον κύριο
Υπουργό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κύριε Νάνο, µέσα στο
πλαίσιο του Κανονισµού. Όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχουν περιθώρια.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Η «ΜΕΤΚΑ», κύριε Υπουργέ, που είναι
θυγατρική του οµίλου Μυτιλιναίου…
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Ποιος το είπε
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά την άποψή µας. Θα πω και τα δικά
µου εγώ, δεν θα πω µόνο τα δικά σας.
Ενθαρρυµένοι από την επέλαση της Κυβέρνησης, του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλιµακώνει τους εκβιασµούς µε αντεργατικές ενέργειες, για να
ξεµπερδέψει µια και καλή µε τους εργαζόµενους που σήκωσαν
κεφάλι και τόλµησαν να συγκροτήσουν ταξικό ψηφοδέλτιο για
πρώτη φορά, µετά από πολλά χρόνια.
Αµέσως µετά τη συγκρότηση του ταξικού ψηφοδελτίου και την
ανάδειξή τους σε δεύτερη δύναµη, άρχισαν οι απολύσεις των
συνδικαλιστών. Απολύθηκαν τρεις συνδικαλιστές, οι οποίοι στή-
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ριξαν το συγκεκριµένο ψηφοδέλτιο. Ζητήσαµε επανειληµµένα να
γίνουν συναντήσεις τριµερείς στο Υπουργείο Εργασίας, όπου η
«ΜΕΤΚΑ» δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα των τριµερών συναντήσεων και αυτές οι συναντήσεις, δεν έγιναν.
Η «ΜΕΤΚΑ» κάλεσε το σωµατείο, µε το οποίο συνδιαλέγεται
εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να δεχτεί να γίνουν πενήντα απολύσεις είτε µε τους τρόπους τους οποίους σας αναφέρω µέσα, είτε
µε οικειοθελείς αποχωρήσεις, είτε µε µερική απασχόληση, είτε
ορισµένοι να φύγουν και να πάνε να δουλέψουν σε εργοστάσια,
τα οποία έχει ο όµιλος Μυτιληναίου στο εξωτερικό.
Κατά σύµπτωση όλοι αυτοί οι πενήντα εργαζόµενοι ανήκουν
σε αυτούς που στήριξαν το ταξικό ψηφοδέλτιο. Πώς τα καταφέρνει η εργοδοσία και ξέρει ποιοι είναι όλοι αυτοί είναι ένα
θέµα, Κύριε Υπουργέ. Ήδη έγιναν τέσσερις «οικειοθελείς» αποχωρήσεις, κάτω από τους εκβιασµούς της εργοδοσίας.
Εµείς θεωρούµε ότι ο όµιλος Μυτιληναίου γνωρίζει από καιρό
αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική που θα εφαρµόσει η Κυβέρνηση µε
το σύµφωνο σταθερότητας, που ψηφίσατε την προηγούµενη
εβδοµάδα για τη µεγιστοποίηση των κερδών. ‘Ηδη τέλος του
έτους είχε 34.000.000 ευρώ κέρδη και έχει ανεκτέλεστες παραγγελίες 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Εξάλλου και προχθές ο Πρόεδρος του ΣΕΒ δήλωσε ότι θέλει
κράτος και κυβερνήσεις και αστικό πολιτικό σύστηµα ικανό να
αντιµετωπίζει το λαό, που αντιστέκεται και παλεύει για τις ανάγκες του τώρα εν µέσω της κρίσης και των αντιλαϊκών µέτρων,
φοβούµενος µη φούσκωσε το ποτάµι ενάντια στο σύστηµα που
θέλει και υπηρετεί τόσο καιρό. ∆ικαιώνεται περίτρανα, κατά την
άποψή µας, η θέση του ΚΚΕ, που απηχεί πλήρως την πραγµατικότητα ότι είτε σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης είτε σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης το µάρµαρο το πληρώνουν
δυστυχώς, οι εργαζόµενοι και γενικότερα τα λαϊκά στρώµατα. Η
πλουτοκρατία όσο και να «µπουκώσει» µε κρατικές χρηµατικές
ενισχύσεις, απευθείας αναθέσεις έργων, παραγγελίες και φοροαπαλλαγές, ποτέ δεν χορταίνει από κέρδη και τσαλαπατά τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Ζητούµε µε την ερώτηση µας να παρέµβετε για να σταµατήσουν αυτοί οι εκβιασµοί, να παρθούν πίσω οι συνδικαλιστικές
διώξεις και οι απολύσεις των συνδικαλιστών και οι εκβιασµοί των
εργαζοµένων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε τον κ.
Νάνο.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέας Λοβέρδος, για να δευτερολογήσει.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κύριε συνάδελφε, κύριε Νάνο, έχουµε διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες και ίσως δεν µπορούµε να συµπέσουµε
στην κατανόηση των ίδιων πραγµάτων. ∆ηλαδή, το ίδιο γεγονός,
το βλέπουµε από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Εσείς είστε κατά
της επιχειρηµατικότητας, χωρίς βέβαια να µπορείτε να εξηγήσετε αν δεν είχε παραγγελίες η συγκεκριµένη εταιρεία πως θα
είχε δουλειά και πως θα πλήρωνε τους εργαζόµενους.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Λογικό είναι. Τώρα έχει δουλειά, από
εκεί και πέρα µιλάµε.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Εγώ δεν είµαι από τη Μαγνησία, δεν έχω προσωπική εµπειρία στα γεγονότα, αλλά σέβοµαι αυτά που µου λέτε,
δεν µπορεί να µου λέτε ψέµατα.
Από την άλλη πλευρά, όµως, οι υπηρεσίες, µου λένε ότι όλα
αυτά τα χρόνια, θα σας διαβάσω, εγώ δεν επιβεβαιώνω τα κείµενα των υπηρεσιών αλλά διαβάζω προς ενηµέρωση του Σώµατος και πρώτα από όλα δική σας: «Ως επιχείρηση η «ΜΕΤΚΑ
Α.Ε.» δεν έχει απασχολήσει το αρµόδιο τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης Μαγνησίας µε προβλήµατα εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, εκτός από τις
πρόσφατες 16/02/2010 τρείς απολύσεις οι οποίες ήταν εντός του
ορίου οµαδικών απολύσεων. Οι εργαζόµενοι αµείβονται µε διµερή συµφωνία, αρκετά πάνω από τα προβλεπόµενα από τις οικείες συλλογικές συµβάσεις εργασίας».
Εγώ δεν λέω ότι είναι έτσι, εγώ λέω ότι αυτό διαπιστώνει το
Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας Μαγνησίας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Η ίδια η Επιθεώρηση άλλα µας έλεγε…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Ένα λεπτό, δέχοµαι να µε διακόψετε, αλλά η σκέψη
µου ολοκληρώνεται µε το εξής: το να έχει µία επιχείρηση, µικρή
ή µεγάλη, δουλειά και παραγγελίες στις συνθήκες της ύφεσης
και της ανεργίας είναι ευχής έργο. Και σε συνθήκες ανάπτυξης
πάλι ευχής έργο θα ήταν για περισσότερη ανάπτυξη.
∆ε βλέπουµε λοιπόν, το πράγµα µε τους ίδιους όρους. Έχω
ρωτήσει και άλλους συναδέλφους, σας απευθύνω και σε εσάς
το ερώτηµα: είστε υπέρ ή κατά της επιχειρηµατικότητας; Εµείς
είµαστε υπέρ, αρκεί να τηρείται ο νόµος και αρκεί να εφαρµόζεται η νοµοθεσία για τις εργασιακές σχέσεις. Ως προς τον έλεγχο
δε των συγκεκριµένων εργασιακών σχέσεων, εξοµολογητικά
στον κ. Κουβέλη είπα πως έχει η κατάσταση και περιέγραψα και
τις προσπάθειες µας να τις βελτιώσουµε.
Τώρα, σε ότι αφορά χειρισµούς που διαπιστώνει το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και που εσείς είπατε, άρα αφού τα
λένε δύο µη φίλιες πλευρές πρέπει να είναι αλήθεια, ότι επειδή
η επιχείρηση εκτιµά ότι διαθέτει πενήντα πλεονάζοντες εργαζοµένους κάνει προτάσεις: Πρώτον, να εργαστούν σε επιχειρήσεις
της εταιρείας στο εξωτερικό. ∆εύτερον, αντί απόλυσης να απασχοληθούν µε µορφές ελαστικές, µε µερική απασχόληση ή µε εκ
περιτροπής απασχόληση. Αυτό το προβλέπει η νοµοθεσία.
Το σωµατείο που εξελέγη, όπως είπατε και εγώ δεν το αµφισβητώ, συζητά τις προτάσεις αυτές. ∆εν θέλουν να φύγουν στο
εξωτερικό. ∆εν θέλουν τις ελαστικές µορφές απασχόλησης και
συζητούν τα υπόλοιπα. Από ό,τι ενηµερώνοµαι, δεν ξέρω αν το
επιβεβαιώνετε κι εσείς, η διαβούλευση είναι ακόµα ανοιχτή για να
επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Τι να κάνω εγώ τώρα, να
γίνω σωµατείο ή να γίνω επιχειρηµατίας; Τι θέλετε να κάνω;
Εάν είναι αληθές το κείµενο, οι απολύσεις λέει το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας ότι είναι στα όρια των οµαδικών απολύσεων,
ούτε εσείς το αµφισβητείτε. Αν το κίνητρό τους είναι συνδικαλιστικό, δεν το ξέρω εγώ, κύριε συνάδελφε. Αυτό είναι ισχυρισµός.
Εάν µπορέσετε να τον αποδείξετε…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Να ανακληθούν οι απολύσεις, είναι
συνδικαλιστικές διώξεις και το έχει επιβεβαιώσει ο Γενικός Γραµµατέας σας κ. Σπυρόπουλος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Παρακαλώ, κύριε
Νάνο, µη διακόπτετε.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Σας παρακαλώ, λοιπόν, µπορείτε να επαναφέρετε
το ερώτηµα; Και να έχετε εκείνο το µέσο, που µπορεί σε εµένα
να δώσει όχι δικαστική απόδειξη -δεν είµαστε δικαστήριο εδώαλλά να µου επιβεβαιώσετε µε ένα τρόπο ότι οι διώξεις αυτές
δεν έχουν να κάνουν µε τις ανάγκες της επιχείρησης, αλλά έχουν
να κάνουν µε πολιτικούς λόγους. Εάν αυτό είναι έτσι, εκεί η Κυβέρνηση έχει δυνατότητα να χαρακτηρίσει τη συγκεκριµένη απόλυση παράνοµη. Αλλά ο ισχυρισµός αυτός είναι ισχυρισµός που
λέγεται έτσι αορίστως και δεν µου επιτρέπει να παρέµβω. Εγώ
είµαι ανοιχτός αλλά να γίνετε πιο συγκεκριµένος.
Καταθέτω το έγγραφο του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
για τα πρακτικά και επαναλαµβάνω ότι δεν το επιβεβαιώνω, το
καταθέτω προς ενηµέρωση του Σώµατος.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής.)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση
αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοίσυνοδοί από το 4ο και 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Υµηττού.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 768/10.05.2010 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσια-
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λιστικού Κινήµατος κ. Βασίλειου Έξαρχου προς την Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη στήριξη της Ελληνικής κτηνοτροφίας κ.λπ..
Το περιεχόµενο της επίκαιρης ερώτησης συγκεκριµένα έχει
ως εξής:
«Οι κτηνοτρόφοι που δουλεύουν σκληρά και κάτω από πολύ
δύσκολες συνθήκες αντιµετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήµατα
και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους
λόγω της καταστροφικής πολιτικής που εφαρµόστηκε από την
κυβέρνηση της Ν∆ τα τελευταία χρόνια.
Οι χαµηλές τιµές του γάλακτος και του κρέατος, η µεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής, οι παράνοµες ελληνοποιήσεις
προϊόντων, η µεγάλη γραφειοκρατία στην υλοποίηση των προγραµµάτων, οι καθυστερήσεις στην καταβολή των ενισχύσεων, η
αδιαφάνεια στη διανοµή των δικαιωµάτων του εθνικού αποθέµατος και η έλλειψη ενδιαφέροντος από την πολιτεία προκάλεσαν
απογοήτευση στους κτηνοτρόφους και τους οδήγησαν σε ανασφάλεια και αβεβαιότητα.
Χρειάζονται µέτρα για τη µείωση του κόστους παραγωγής, την
εξυγίανση του κυκλώµατος εµπορίας και διακίνησης των προϊόντων, την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων, την µείωση του κόστους του χρήµατος και τη ρύθµιση των χρεών των
κτηνοτρόφων, την πάταξη της γραφειοκρατίας για την υλοποίηση των προγραµµάτων, την καλύτερη στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υποστήριξης των
κτηνοτρόφων, την προώθηση της έρευνας στα κέντρα γενετικής
βελτίωσης των ζώων για τη βελτίωση των εγχώριων φυλών και
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των κτηνοτρόφων.
Ερωτάται η Κυρία Υπουργός:
Ποια µέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση για τη στήριξη
της κτηνοτροφίας και τη βελτίωση της ζωής των κτηνοτρόφων;»
Στον ερωτώντα Βουλευτή θα απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μιχάλης Καρχιµάκης.
Κύριε Υφυπουργέ έχετε το λόγο.
MIXAΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Kύριε Πρόεδρε, ο συνάδελφος έθεσε µε
πολύ παραστατικό τρόπο τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η ελληνική κτηνοτροφία.
Και επειδή στην ερώτησή του καταλήγει για τα µέτρα που προτίθεται να πάρει η Κυβέρνηση, θέλω να αναφέρω ορισµένα πολύ
σηµαντικά µέτρα στήριξης του εισοδήµατος των κτηνοτρόφων
και µάλιστα σε µία περίοδο οικονοµικής κρίσης την οποία διανύουµε.
Για τη στήριξη λοιπόν, της εγχώριας κτηνοτροφίας µε πρόσφατη απόφαση από το Υπουργείο µας χορηγείται πρόσθετη ενίσχυση στους παραγωγούς που είναι ενταγµένοι στο πρόγραµµα
βελτίωσης της ποιότητας του αιγοπρόβειου γάλακτος για το έτος
2009. ‘Ετσι µαζί µε την αύξηση της παραγωγής στηρίζουµε και
τη βελτίωση της ποιότητας διασφαλίζοντας τη φήµη και την αξία
των ελληνικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
Ειδικότερα για το 2010 η σχετική απόφαση βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαµόρφωσης και στο αµέσως προσεχές διάστηµα
θα υποβληθούν αιτήσεις για τη στήριξη των κτηνοτρόφων σε
εφαρµογή της νέας διαδικασίας για τα ποιοτικά παρακρατήµατα.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η αιγοπροβατοτροφία να λαµβάνει τα
προσεχή χρόνια 26,2 εκατοµµύρια ευρώ ανά έτος, που είναι ένα
πολύ σηµαντικό ποσό. Το σύνολο δε που θα λαµβάνει ο κτηνοτροφικός τοµέας θα ανέρχεται στο ποσό των 40.000.000 και άνω
ανά έτος από το σύνολο περίπου 100.000.000 ευρώ για όλον τον
αγροτικό τοµέα που θα προέρχονται από το ποιοτικό παρακράτηµα.
Μάλιστα, το ποιοτικό παρακράτηµα, όπως γνωρίζετε κιόλας,
θα δίνεται πλέον κατά κεφαλή. Ενδεικτικά αναφέρω: Η χορήγηση
πρόσθετης ενίσχυσης στους γεωργούς ορεινών και µειονεκτικών
περιοχών που διατηρούν τουλάχιστον πενήντα ενήλικα θηλυκά
ζώα, προβατίνες ή αίγες, ηλικίας άνω των δώδεκα µηνών, η ενδεικτική τιµή ενίσχυσης ανέρχεται στα 3 ευρώ ανά ζώο. Επιπλέον, σ’ αυτή την ενίσχυση θα καταβάλλεται συµπληρωµατική
ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση, αν τα αιγοπρόβατα ανήκουν
σε ντόπιες φυλές. Επίσης, θα χορηγείται πρόσθετη ενίσχυση για
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τους µετακινούµενους αιγοπροβατοτρόφους ανά ζώο σε ετήσια
βάση περίπου 4 ευρώ, δηλαδή αν ένας αιγοπροβατοτρόφος έχει
ντόπιες φυλές και είναι και µετακινούµενος στην ουσία θα λαµβάνει 9 ευρώ ανά ζώο από το ποιοτικό παρακράτηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, η ενδεικτική τιµή της πρόσθετης ενίσχυσης µοσχίδων
αναπαραγωγής, επίσης από το ποιοτικό παρακράτηµα, ανέρχεται στα 100 ευρώ ανά ζώο και η συγκεκριµένη ενίσχυση θα χορηγείται µία φορά στη ζωή του ζώου και για δύο-τριάντα
µοσχίδες.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας γιατί είναι σηµαντικά
τα θέµατα και πρέπει να τα πούµε αυτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Eίναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και πολύ συχνά δεν συζητάµε εδώ τέτοια θέµατα στη
Βουλή, αλλά παρ’ όλα αυτά βλέπω ο κ. Ροντούλης είναι συγκαταβατικός.
MIXAΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ενδεικτική τιµή της πρόσθετης ενίσχυσης θηλαζουσών αγελάδων ανέρχεται στα 100 ευρώ ανά ζώο και συµπληρωµατική
πρόσθετη ενίσχυση θηλαζουσών αγελάδων στα 80 ευρώ ανά
ζώο. ∆ικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης είναι αυτοί που εκτρέφουν
πάνω από πέντε θηλάζουσες αγελάδες ανά εκµετάλλευση. Επιπλέον, πρόκειται να δοθούν νέα δικαιώµατα ύψους περίπου
30.000.000 ευρώ σε όλους τους κτηνοτρόφους µέχρι το τέλος
του 2010 για την ορεινή βοοτροφία και αιγοπροβατοτροφία.
Ακόµα ολοκληρώσαµε την πληρωµή των δικαιούχων της εξοχικής αποζηµίωσης για το έτος 2007, τακτοποιώντας µία πολύ
σοβαρή εκκρεµότητα που υπήρχε τα προηγούµενα χρόνια και
µάλιστα στο άµεσο προσεχές διάστηµα ολοκληρώνεται και η
πληρωµή του 2008.
Βεβαίως, για το 2009 επειδή ακριβώς το πρόγραµµα εξαντλήθηκε, οι πόροι εξαντλήθηκαν, οι πόροι της 4ης προγραµµατικής
περιόδου, όταν προβλεπόταν περίπου γύρω στα 450.000.000
ευρώ σε αντίθεση µε το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης που είχαµε πάνω από 1.000.000.000 γι’ αυτό το µέτρο. Αντιλαµβάνεστε
ότι για το 2009 πρέπει να αναζητήσουµε εθνικούς πόρους για να
πληρώσουµε τις εξοντωτικές αποζηµιώσεις.
Επίσης, µε απόφαση κατανείµαµε έκτακτο ποσό στήριξης για
τους παραγωγούς αγελαδινού γάλακτος ύψους 1,6 εκατοµµυρίων ευρώ και οι πληρωµές θα γίνουν µέχρι 30 Ιουνίου. Επίσης,
αυτό το µήνα καταβλήθηκαν αποζηµιώσεις συνολικού ύψους
1.300.000 περίπου σε σχεδόν χίλιους κτηνοτρόφους σε ολόκληρη την Ελλάδα, των οποίων το ζωϊκό κεφάλαιο ζηµιώθηκε από
διάφορα αίτια το 2009.
Επίσης, στο πλαίσιο του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης
της Ελλάδας 2007-2013 ενισχύονται οι κτηνοτρόφοι µε µικρά
σχέδια βελτίωσης για επενδύσεις συνολικού επιλέξιµου κόστους
µέχρι και 50.000 ευρώ. Ο κύριος στόχος µας είναι ο εκσυγχρονισµός του γάλακτος. Βρισκόµαστε ήδη στο τελευταίο στάδιο της
προετοιµασίας αυτής της προκήρυξης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σ’ ό,τι αφορά το πρόγραµµα των νέων αγροτών που εκεί έχουν
ενταχθεί νέοι κτηνοτρόφοι, όπου και αυτοί θα τύχουν της διαδικασίας χορήγησης σχεδίων βελτίωσης µεγαλύτερου ύψους και
απονοµής νέων δικαιωµάτων σε όσους δεν έχουν δικαιώµατα.
Ολοκληρώνω και θα πρέπει να προσθέσω ότι εξετάζουµε µε
µεγάλη προσοχή τα προβλήµατα που παρουσιάζονται και βεβαίως υπάρχει το µεγάλο θέµα το οποίο συζητάµε και εκτιµούµε
ότι θα δώσουµε λύση της διαδικασίας της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Προβλήµατα
τα οποία προκαλούν αντικειµενικές δυσχέρειες ως προς το κόστος ή το χρόνο της διαδικασίας, διότι αν δεν λυθεί αυτό το θέµα
αντιλαµβάνεστε ότι σε πολλά εθνικά προγράµµατα είναι δύσκολο
να ενταχθούν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι, τους οποίους σ’ αυτή τη
δύσκολη οικονοµική εποχή είµαστε υποχρεωµένοι να τους στηρίξουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κύριε Υπουργέ,
υπάρχει και η δευτερολογία.
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MIXAΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε πολύ
τον κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. ‘Εξαρχος για τρία λεπτά.
BAΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστό ότι οι κτηνοτρόφοι δουλεύουν
πολύ σκληρά, γιατί δουλεύουν τριακόσιες εξήντα πέντε µέρες το
χρόνο, δεν έχουν γιορτές και αργίες, όπως επίσης είναι γνωστό
ότι κατοικούν και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά σε περιοχές δυσπρόσιτες και προβληµατικές.
Μάλιστα, στην περίοδο της κρίσης σε µία χώρα που έχει τεράστιο έλλειµµα στο αγροτικό ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων 3,5 δισεκατοµµυρίων περίπου, που το µεγαλύτερο µέρος
οφείλεται στις ελλείψεις και στα ελλείµµατα που έχουµε στην
κτηνοτροφική παραγωγή, είναι σαφές ότι η συζήτηση αυτή έχει
πολύ µεγάλη σηµασία, γιατί δεν έχουµε τίποτα πιο παραγωγικό
σ’ αυτήν τη χώρα που να στηρίξουµε.
Κύριε Υπουργέ, είναι θετικό το γεγονός ότι µεγάλο µέρος των
χρηµάτων του ποιοτικού παρακρατήµατος το διοχετεύετε στην
κτηνοτροφία. Όµως θα σας έλεγα ότι αν θέλουµε να αξιοποιήσουµε τις προοπτικές της κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα µετά την κατοχύρωση της φέτας ως προϊόν ελληνικό, ονοµασίας
προέλευσης, και πρέπει να σας πω ότι δεν έχει γίνει τίποτα τα
προηγούµενα χρόνια για να αξιοποιηθεί αυτή η µεγάλη δυνατότητα που έχει η χώρα µας µετά από µάχες που έδωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρέπει να επιµείνουµε στο εξής κατά την άποψή µου: στην
εξυγίανση της αγοράς. Αν τα καρτέλ συνεχίσουν να κερδοσκοπούν ανεξέλεγκτα εκβιάζοντας παραγωγούς οι οποίοι πωλούν
φθηνά, υποχρεώνονται να πουλήσουν φθηνά και την ίδια ώρα
κερδοσκοπούν και εις βάρος των καταναλωτών που αγοράζουν
ακριβά, δεν µπορούµε να εγγυηθούµε καλύτερες προοπτικές
στην κτηνοτροφία. Άρα νοµίζω ότι εκεί θα πρέπει να ρίξετε µεγάλο βάρος µε τα ισοζύγια και στο γάλα και στο κρέας. Να ξέρουµε τι παράγεται από ελληνικά προϊόντα, πρώτες ύλες και τι
έρχεται εισαγόµενο. Να ξέρει ο καταναλωτής.
∆εύτερον, αν δεν ξέρει ο παραγωγός ότι κάθε χρόνο, τη συγκεκριµένη περίοδο θα παίρνει τις ενισχύσεις, δεν µπορεί να
κάνει οικογενειακό προγραµµατισµό. Σας λέω αυτή την περίοδο
θέλουν να µετακινηθούν. Και το ξέρετε ότι είναι πολλοί µετακινούµενοι. Ε, δεν έχουν τα έξοδα για να µετακινηθούν, γιατί δεν
έχουν πάρει τις εξισωτικές αποζηµιώσεις του 2009, ορισµένοι και
του 2008. Πρέπει να σας πω ότι και η επιστροφή του ΦΠΑ που
είναι θετικό γεγονός το ότι αυξήθηκε ο συντελεστής επιστροφής
από το 7% στο 11%, πότε θα καταβληθεί; Βεβαίως, αυτό είναι και
ένα ζήτηµα και για τη φυτική παραγωγή.
Τελειώνω λέγοντας το εξής: είναι γνωστό ότι υπάρχει γραφειοκρατία στις αδειοδοτήσεις και τους στοιχίζει και ακριβά στους
κτηνοτρόφους το να πάρουν την άδεια, όσοι µπόρεσαν και πήραν
την άδεια, είναι λίγοι. Πρέπει να βελτιώσετε και να µειώσετε τη
γραφειοκρατία, να βελτιώσετε το σύστηµα για να µειωθεί και το
κόστος. Γιατί επαναλαµβάνω ότι υπάρχουν θέµατα τα οποία µπορεί να αντιµετωπίσουµε στο επίπεδο της διαπραγµάτευσης στην
Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, αλλά υπάρχουν και θέµατα εσωτερικά που
έπρεπε να έχουµε λύσει σ’ αυτή τη χώρα και δεν τα έχουµε
λύσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όπως επίσης δεν µπορεί να έχουµε φθάσει στο 2010 και να
υπάρχουν κτηνοτρόφοι οι οποίοι έχουν υλοποιήσει σχέδια βελτίωσης το 2004, το 2005, το 2006 και δεν έχουν πάρει την αποπληρωµή. Ε, η οργανωµένη πολιτεία δεν µπορεί να λέει
κουβέντες. Πρέπει να κάνει πράξεις.
Και νοµίζω ότι έχετε την ευκαιρία µε συγκεκριµένες κινήσεις να
αποδειχτεί πραγµατικά ότι µε έργα η Κυβέρνηση και η ελληνική
πολιτεία στηρίζει την κτηνοτροφία, γιατί είναι ένας πολύ παραγωγικός κλάδος. Φοβάµαι ότι αρκετοί που θα χάσουν τις θέσεις
εργασίας στις µεγάλες πόλεις, σε λίγο καιρό θα γυρίσουν στα
χωριά τους, γιατί θεωρώ ότι η κτηνοτροφία είναι µία διέξοδος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε τον κ.
Έξαρχο.
Το λόγο έχει για να δευτερολογήσει ο Υφυπουργός κ. Καρχιµάκης για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος συνάδελφος έθεσε
στην τοποθέτησή του πολύ σηµαντικά θέµατα επιπλέον της διατυπωµένης ερώτησης που κατέθεσε.
Η επιστροφή του ΦΠΑ, ξέρετε πολύ καλά, ότι µέσα σε δύσκολες οικονοµικές συνθήκες, η δέσµευση την οποία αναλάβαµε
υλοποιείται από το 7% στο 11%, γιατί αναγνωρίζουµε την κρισιµότητα του χώρου. Πιστεύω ότι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
αφού υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά, θ’ αρχίσει να επιστρέφεται ο ΦΠΑ.
Τα παλαιά σχέδια βελτίωσης που είπατε, ξέρετε πολύ καλά,
ότι από το 2003 µέχρι το 2009 υπήρχαν νέοι αγρότες και σχέδια
βελτίωσης τα οποία υλοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν αποπληρωθεί. Τα αποπληρώνουµε. Ένα πολύ µεγάλο µέρος έχει
αποπληρωθεί. Και καταβάλαµε στους δικαιούχους πάνω από
100.000.000 ευρώ, οι οποίοι είναι πάνω από πέντε χιλιάδες, νέοι
αγρότες σχέδια βελτίωσης της προηγούµενης περιόδου. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι τις ανειληµµένες υποχρεώσεις τις ξεκαθαρίσαµε, έτσι ώστε οι άνθρωποι να συνεχίσουν τη
δραστηριότητά τους.
Επίσης, θέσατε πολύ σηµαντικά θέµατα και στην τοποθέτησή
σας και στην ερώτηση που αφορούν το θέµα της εξυγίανσης του
κυκλώµατος εµπορίας και διακίνησης του κρέατος στην ελληνική
αγορά. Είναι ένα πρόβληµα το οποίο αδικεί την ποιοτική αξία των
προϊόντων µας και ζηµιώνει τους καταναλωτές. Και εν τέλει γίνεται τροχοπέδη πραγµατικά για την παραγωγική δυναµική της
εγχώριας κτηνοτροφίας. Έχουµε σκοπό να αποτρέψουµε αυτά
τα δεδοµένα.
Και εµείς δεν αναλωνόµαστε σε πολιτική φλυαρία. Προχωρούµε σε µια σειρά από µέτρα, που µπορούν να λειτουργήσουν
ως δείκτης προστασίας στην αγορά. Συγκεκριµένα εκδώσαµε
αποφάσεις που αφορούν την ιχνηλασιµότητα του κρέατος και
προβλέπουν την υποχρεωτική κατοχή και λειτουργία ζυγιστικής
µηχανής από τα κρεοπωλεία και όσους ασχολούνται µε την εµπορία του κρέατος σε όλη την Ελλάδα, την υποχρεωτική αναγραφή
στις ετικέτες των ζυγιστικών µηχανών και σε όλα τα έγγραφα που
το συνοδεύουν, την καταγωγή και την προέλευση του πωλούµενου κρέατος, αλλά και τη διατήρηση των στοιχείων του διακινούµενου κρέατος για έξι µήνες από την ηµεροµηνία πώλησής
του.
Επιπλέον, θεσπίσαµε ως υποχρεωτική την τήρηση του ισοζυγίου αγορών και πωλήσεων από τις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην εµπορία και στη διακίνηση όλων των ειδών του
κρέατος. Κάναµε υποχρεωτική την αποστολή των δελτίων στον
ΕΛΟΓΑ, ενώ και τα σφαγεία υποχρεούνται στην τήρηση των βιβλίων, στα οποία πρέπει να αναγράφεται η χώρα γέννησης και ο
κωδικός εκτροφής των ζώων προς σφαγή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Καθορίσαµε τις λεπτοµέρειες δύο κοινών υπουργικών αποφάσεων. Επεκτείναµε την υποχρέωση της στήριξης µηνιαίων ισοζυγίων και στο κρέας των πουλερικών. Στη φάση αυτή εµείς
αναµορφώσαµε όλο το κυρωτικό πλαίσιο της προηγούµενης διαδικασίας, ώστε οι ποινές να αποτρέπουν τις παραβατικές συµπεριφορές.
Εσείς στη Λάρισα ζήσατε –και το γνωρίζετε αυτό κύριε Ροντούλη- το πλιάτσικο από έναν απατεώνα, ο οποίος αγόρασε τα
αιγοπρόβατα των κτηνοτρόφων της Λάρισας µε πάνω από
1.500.000 ευρώ και εξαφανίστηκε. Ξέρετε πόσο µου έδινε τη δυνατότητα η προηγούµενη υπουργική απόφαση να βάλω πρόστιµο; 80.000 ευρώ. ∆ηλαδή, ξέρετε τι θα λέει αυτός; Βάλτε µου
όσα ογδοντάρια θέλετε. Εγώ πήρα 1.500.000 ευρώ κι έφυγα.
Αλλά ποιοι έµειναν στο τέλος; Οι παραγωγοί.
Το αναµορφώνουµε αυτό το πλαίσιο, έτσι ώστε οι ποινές να
είναι αποτρεπτικές των παραβατικών συµπεριφορών, οι οποίες
συντελούνται.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ: Και το Μητρώο Αγροτικών Προϊόντων.
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Και το Μητρώο Εµπόρων το προχωράµε,
είναι ήδη έτοιµο, θα κατατεθεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Παρακαλώ κύριε
Υπουργέ, ολοκληρώστε, γιατί δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Τα πρόστιµα πλέον, όπως είπα, είναι πολύ
ψηλά και καθίστανται εισπρακτέα µέσω του εκσυγχρονισµού της
ελεγκτικής διαδικασίας. Μάλιστα, φάνηκε µε τον πιο απτό τρόπο
ότι οι παρεµβάσεις µας έπιασαν τόπο, γιατί όπως είδατε το
Πάσχα η αγορά λειτούργησε οµαλά.
Έχουµε στόχο την πάταξη των ελληνοποιήσεων, τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων κρέατος. Και
προχωρήσαµε στη διαδικτυακή σύνδεση µεταξύ των σφαγείων
του ΕΛΟΓΑ; και άλλων φορέων για άµεση επικοινωνία και µεγαλύτερη ταχύτητα στο ελεγκτικό έργο.
Έτσι λοιπόν πιστεύουµε, ότι στηρίζουµε ενεργά τον Έλληνα
κτηνοτρόφο. ∆υστυχώς, στην Ελλάδα εξαιτίας της πολιτικής
απάθειας, αλλά και των ιδιοτελών συµφερόντων δηµιουργήθηκαν πολύ µεγάλες ανισότητες τις οποίες τις πληρώνουµε σήµερα. Είµαστε όµως πραγµατικά αποφασισµένοι να βάλουµε
τάξη, να στηρίξουµε τους πολλούς και να συγκρουστούµε µε
τους λίγους που ασυδοτούν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε κύριε
Υπουργέ.
Και για να µη θεωρηθεί ότι µεροληπτώ, θα µου επιτρέψετε και
την προσωπική ευαισθησία, γιατί τουλάχιστον παρά το ότι ο κ.
Ροντούλης µου έχει καταµαρτυρήσει Κολωνακιώτικη προέλευση
είµαι αγροτικός γόνος και από πέντε χρονών µέχρι που πήρα το
πτυχίο της ιατρικής επί καθηµερινής βάσεως, ασχολούµουν εντατικά µε τις αγροτικές εργασίες.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ανακαλώ κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
είκοσι οχτώ µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από
το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ακολουθεί η δεύτερη µε αριθµό 766/10.05.2010 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κύριου Ιωάννη Λαµπρόπουλου προς τον Υπουργό Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων σχετικά µε την κατασκευή του αυτοκινητοδρόµου Πύργου-Καλού Νερού του Νοµού Μαγνησίας κ.λπ..
Το περιεχόµενο της επίκαιρης ερώτησης του κ. Λαµπρόπουλου έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα εφηµερίδων και συζητήσεων που
ξεκίνησαν στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
τίθεται σε αµφισβήτηση η κατασκευή του αυτοκινητοδρόµου από
τον Πύργο µέχρι το Καλό Νερό του Νοµού Μεσσηνίας, παρά το
ότι έχουν υπογραφεί οι σχετικές συµβάσεις µεταξύ του δηµοσίου και εταιρειών κατασκευής και έχουν κυρωθεί από τη Βουλή
των Ελλήνων εδώ και δύο χρόνια.
Το έργο επρόκειτο ολοκληρωµένο να δοθεί στην κυκλοφορία
το έτος 2013.
Η µη κατασκευή του τµήµατος Πύργος-Καλό Νερό, σηµαίνει
µη ολοκλήρωση του δυτικού άξονα, ο οποίος θα έδινε µεγάλες
προοπτικές ανάπτυξης σε όλη τη δυτική Ελλάδα, αφού θα συνέδεε ο σύγχρονος αυτοκινητόδροµος το Βορρά µε το Νότο της
χώρας µας µε διαδροµή λίγων ωρών και τα λιµάνια Πάτρας-Καλαµάτας-Κρήτης-Ρόδου.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
Θα εφαρµόσει την κυρωθείσα από τη Βουλή των Ελλήνων
ισχύουσα σύµβαση κατασκευής του δρόµου Πάτρα-ΠύργοςΤσάκωνα συµπεριλαµβανοµένου οπωσδήποτε του τµήµατος
Πύργος-Καλό Νερό;»
Στην ερώτηση του κ. Λαµπρόπουλου, θα απαντήσει ο Υφυ-
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πουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Ιωάννης Μαγκριώτης.
Ορίστε κύριε Υπουργέ. έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χθες είχαµε την ευκαιρία στο Υπουργείο να συζητήσουµε αναλυτικά µε τους συναδέλφους Βουλευτές όλων των κοµµάτων της
Μεσσηνίας, τον κ. Νοµάρχη και άλλους παράγοντες της αυτοδιοίκησης υπό την Προεδρία του Υπουργού του κ. Ρέππα, τα θέµατα απ’ ότι µπορούµε στον περιορισµένο χρόνο µιας επίκαιρης
ερώτησης.
Έχει όµως σηµασία η ενηµέρωση, αλλά και η πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης να διατυπωθούν και δηµόσια και γι’ αυτό καλωσορίζουµε την επίκαιρη ερώτηση του συναδέλφου, αλλά και άλλων
συναδέλφων από την περιοχή από την οποία διέρχεται αυτός ο
αυτοκινητόδροµος.
Το έργο αυτό είναι το πιο µεγάλο από τις συµβάσεις παραχώρησης. Συµβασιοποιήθηκε και αυτό το καλοκαίρι του 2007 και
κυρώθηκε στη Βουλή παραµονές των πρόωρων εκλογών. Αυτός
είναι ένας από τους λόγους που έχει πολλά προβλήµατα και πολλές ελλείψεις. Έχει προβλήµατα µελετητικά τα οποία συναντούµε στην πορεία της κατασκευής και βεβαίως υπάρχουν και
µεγάλες καθυστερήσεις.
Θυµίζω ότι από εικοσαετίας σχεδιάζεται ο πολύ αναγκαίος για
την ανάπτυξη της βορειοδυτικής Πελοποννήσου αυτοκινητόδροµος αυτός. Η βορειοδυτική Πελοπόννησος, αλλά και η δυτική Ελλάδα είναι τελευταίες περιοχές σε ό,τι αφορά το δίκτυ
του περιφερειακού ΑΕΠ κι ένας από τους κρίσιµους λόγους είναι
η παραγωγική αναδιάρθρωση και η έλλειψη υποδοµών.
Βεβαίως αυτές έχουν σχεδιαστεί τα προηγούµενα χρόνια.
Είναι σε φάση υλοποίησης και γρήγορα θα γυρίσει σελίδα η δυτική Ελλάδα. ∆υστυχώς όµως, έχουµε πολλά προβλήµατα και
πολλές εµπλοκές.
∆εν αρκεί πλέον –το έχω πει πολλές φορές στο Κοινοβούλιοµόνο η βούληση. Χρειάζεται να κινούµαστε µέσα στο πλαίσιο των
νόµων του Συντάγµατος και φυσικά του Κοινοτικού ∆ικαίου και
των κοινοτικών οδηγιών, πολύ περισσότερο όταν τα έργα αυτά
είναι συγχρηµατοδοτούµενα και από κοινοτικούς πόρους.
Το έργο αυτό, λοιπόν, είχε πάρα πολλές προσφυγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πω χαρακτηριστικά ότι είχε εννέα προσφυγές για το κοµµάτι
Κόρινθος-Πάτρα, οι οποίες στο σύνολό τους ζητούσαν άλλη χάραξη. Εάν υιοθετούσε το Συµβούλιο της Επικρατείας –και ευτυχώς τις απέρριψε- τις προσφυγές αυτές, το έργο θα «τιναζόταν»
στον αέρα, δεν θα είχε καµµία συνέχεια, αντιλαµβάνεστε.
Επίσης, υπάρχει µία προσφυγή πιο κάτω στην Αχαΐα, στην
Κάτω Αχαγιά, για την αλλαγή της χάραξης. Εκκρεµεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας και είναι πολύ σηµαντικό και κρίσιµο ζήτηµα. Υπήρχαν και τέσσερις προσφυγές για την περιοχή του
Καϊάφα και το ευρύτερο οικοσύστηµα, οι οποίες έγιναν πολύ
έντονες και πιεστικές µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του
2007. Αυτό το επισηµαίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχουµε, λοιπόν, απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας
για παύση εργασιών από τη µια πλευρά, αποδεχόµενο τις αιτήσεις και τις προσφυγές τεσσάρων οργανώσεων της περιοχής,
της κοινωνίας, των πολιτών, αλλά και της Αυτοδιοίκησης. ∆εύτερον, έχουµε δεύτερη επιστολή για τη διατύπωση αιτιολογηµένης
γνώµης πριν από µερικούς µήνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
γιατί στην πρώτη επιστολή της το 2008, η τότε ηγεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ο κ. Σουφλιάς, έδωσε µία απάντηση, η οποία δεν κάλυψε
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επανήλθε, πλέον, µε νέα επιστολή αιτιολογηµένης γνώµης, που είναι ένα βήµα πριν την παραποµπή µας
στο ∆ΕΚ και την ακύρωση όλου του έργου και την επιστροφή εκ
µέρους της Ελλάδας και των χρηµάτων που έχει πάρει µέχρι
τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατασκευή αυτού του
άξονα.
Είναι ένα σύνθετο και δύσκολο θέµα. Θέλουµε να κατασκευαστεί και να ολοκληρωθεί το έργο, να µη χαθεί άλλος χρόνος, γιατί
επειδή υπάρχουν και αποκλειστικές ηµεροµηνίες και ποινικές ρήτρες εις βάρος του δηµοσίου. Όλα αυτά είναι προέκταση –όπως
σας είπα- της πρόχειρης σε µεγάλο βαθµό και ελλιπούς προε-
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τοιµασίας. Προσπαθούµε να τα διορθώσουµε, µε ανοικτή διαβούλευση και είµαι αισιόδοξος ότι πολύ γρήγορα θα ξεπεράσουµε τα προβλήµατα αυτά µε την υποστήριξη και των τοπικών
φορέων και των συναδέλφων Βουλευτών της περιοχής, που τόσο
πολύ θέλουν και υποστήριξαν και υποστηρίζουν αυτό το έργο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής, ο κ. Ιωάννης Λαµπρόπουλος, για τρία λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υφυπουργέ, πράγµατι
εχθές είχαµε µία συνάντηση, συζήτηση επί δύο ώρες, όλοι οι
Βουλευτές και φορείς του νοµού Μεσσηνίας. Ξέρετε κι έχετε
πάρει το µήνυµα πόσο σηµαντικός είναι αυτός ο δρόµος για το
νοµό µας και όχι µόνο, για όλη τη δυτική Ελλάδα, όταν θα φέρει
την Καλαµάτα µε τα Γιάννενα σε τρεις ώρες, όταν θα είναι η Καλαµάτα µε την Πάτρα σε εξήντα πέντε λεπτά. ∆εν το συζητούµε
λοιπόν, για θέµα αναγκαιότητας. Πρέπει ο δρόµος να γίνει. Πρέπει η περιοχή να αναπτυχθεί. Πρέπει ο δυτικός άξονας να κατασκευαστεί.
Το µόνο πρόβληµα λοιπόν, που υπάρχει είναι στην περιοχή του
Καϊάφα. Εκεί υπήρξε προσφυγή και υπάρχει και πρόβληµα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, µόνο για την περιοχή του Καϊάφα.
Χθες, λοιπόν, στη συζήτηση µας είπατε ότι υπάρχει πρόβληµα
και προσπαθούσατε επί δύο ώρες να µας πείσετε να αποδεχθούµε, ως φορείς της Μεσσηνίας, Βουλευτές, Νοµάρχες που
ήµασταν όλοι εκεί, να απεταχθεί όλο το έργο από τον Πύργο
µέχρι το Καλό Νερό και το αιτιολογούσατε λόγω του ότι δεν µπορεί να γίνει στον Καϊάφα, θα πρέπει να βγει και το άλλο κοµµάτι
και ότι έτσι σας υποβάλλει κι έτσι σας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση
και, µάλιστα κάποιος κύριος Γεώργιος Κρεµλής, ο οποίος είναι
προϊστάµενος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Εγώ, λοιπόν, χθες το βράδυ κατάφερα και επικοινώνησα µε
τον κ. Κρεµλή και µου είπε –και λυπάµαι που το λέω- προς χαρά
µας, όµως, ως Μεσσήνιοι- όλα αυτά που µας είπατε χθες, είναι
τελείως αντίθετα απ’ ό,τι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει. Εξεπλάγην. ∆εν µπορώ να το διανοηθώ. Εµπαίζετε; Ποια ήταν η αλήθεια; Κοροϊδευόµασταν εχθές όλοι εµείς εκεί πέρα; Και σήµερα
πάλι δεν µας ξεκαθαρίζετε.
Εγώ, λοιπόν, σας ερωτώ ξεκάθαρα. Θέλετε να γίνει ο δρόµος;
Μάλιστα ο κ. Κρεµλής είπε και πρότεινε ότι θέλει και πρέπει η
Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ανατολικότερα. Θα κοστίσει γύρω
στα 50.000.000 ευρώ, τα οποία τα έχετε. Αποτάσσεται το έργο
από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και πάει στο ΕΣΠΑ και δεν
έχετε κανένα πρόβληµα. Και πρέπει έτσι να το κάνετε το έργο
και να εκτελεστεί ως σύνολο.
Εγώ σας ερωτώ, λοιπόν: Έχετε αποφασίσει να κόψετε το
τµήµα από τον Πύργο µέχρι το Καλό Νερό, να πάτε Ολυµπία και
να βγει Αρκαδία; Πείτε το µας να ξέρουµε. Απαντήστε τώρα. Ναι
ή όχι; Σας πιέζουν οι τραπεζίτες, επειδή είχαν υπογράψει τις συµβάσεις πριν την κρίση και δεν τους συµφέρει και θέλουν αλλαγές;
Πείτε το τώρα! Ναι ή όχι;
Επίσης, ως φορείς και ως Μεσσηνία και ως Βουλευτής που θητεύω εδώ είκοσι-είκοσι ένα χρόνια δεν θα δεχθούµε να αλλάξει
η σύµβαση και να τη φέρετε εδώ. ∆εν θα δεχθούµε σε καµµία
περίπτωση την κοροϊδία. ∆εν θα δεχθούµε! Και µη µας παρεµβάλλετε µέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος άλλα προσκόµµατα και άλλα εµπόδια. Θέλουµε ειλικρίνεια. Θέλουµε να
εφαρµοστεί η σύµβαση, όπως την ψήφισε όλη η Βουλή -συµπεριλαµβανοµένων και των Βουλευτών της Ηλείας- και θέλουµε να
αναζητηθεί η λύση, η ανατολική µόνο για το σηµείο της Λίµνης
του Καϊάφα, όπως τη ζητάει και την προτείνει το Συµβούλιο της
Επικρατείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση µε µικρό κόστος, γιατί δεν
υπάρχουν και απαλλοτριώσεις. Αυτά µου τα είπε ο κ. Κρεµλής
εχθές. Θέλουµε απαντήσεις. Όλος ο νοµός περιµένει γιατί υπάρχει τεράστια αντίδραση και δεν ξέρουµε τι θα γίνει.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Λαµπρόπουλε.
Το λόγο έχει για να δευτερολογήσει ο Υφυπουργός Υποδο-
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µών, Μεταφορών και ∆ικτύων, ο κ. Μαγκριώτης, για τρία λεπτά.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως καταλαβαίνετε, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η κατασκευή του αυτοκινητόδροµου ξεκινούν από τη σύµβαση παραχώρησης, η οποία διαµορφώθηκε από την Κυβέρνηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας, κυρώθηκε στη Βουλή. Την Σύµβαση ψήφισε
και το ΠΑΣΟΚ, γιατί ψήφισε τον αυτοκινητόδροµο, γιατί είναι αναγκαίος και γιατί τον είχε προετοιµάσει σε σηµαντικό βαθµό.
∆εύτερον, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αλλά και άλλων κοµµάτων, είχαν επισηµάνει τα προβλήµατα της σύµβασης σε σχέση
µε το περιβάλλον. Ο κ. Σουφλιάς, όµως, τότε όλα τα ήξερε δεν
ήθελε να ακούσει τίποτα. ∆εν καταλάβαινε τίποτα, όπως και σε
άλλα έργα και γι’ αυτό ακριβώς έχει παγιδέψει την ανάπτυξη της
χώρας. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγµατικότητα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι και παγίδεψε την ανάπτυξη.
Όχι όλα στον κ. Σουφλιά!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Κύριε Λαµπρόπουλε, δεν σας διέκοψα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας παρακαλώ, κύριε
Λαµπρόπουλε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Αν νοµίζετε –το τονίζω αυτό- ότι η Νέα ∆ηµοκρατία, στη νέα εποχή, µετά τις εκλογές του Οκτώβρη, ότι µπορεί
να κινηθεί έξω από το συµβατικό πλαίσιο και τη νοµιµότητα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συντάγµατος, να το πείτε.
Εµείς, λοιπόν, κινούµαστε µέσα σ’ αυτήν τη νοµιµότητα, γιατί
δεν υπάρχει άλλος δρόµος. Ούτε παράνοµοι θα είµαστε, ούτε
παράτυποι. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Θα ξεπαγιδεύσουµε µε
τον πιο νόµιµο τρόπο όλα τα έργα, σε όλη την Ελλάδα. Και µε το
θεσµικό πλαίσιο που ετοιµάζουµε να ψηφιστεί το καλοκαίρι, βάζουµε τέλος σε όλες τις γκρίζες ζώνες.
Πιστεύουµε σ’ αυτό το δρόµο και ο δρόµος θα προχωρήσουµε. Χαίροµαι που σας τα είπε αυτά ο κ. Κρεµλής. Θα θέλαµε
γραπτή, όµως, τη δήλωση αυτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, άλλα µας είπε. Είναι αντίθετα απ’ αυτά που λέτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Παρακαλώ, κύριε Λαµπρόπουλε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κύριε Λαµπρόπουλε,
µη διακόπτετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Εγώ έχω εδώ µπροστά µου την επιστολή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ήρθε πριν από τρεις µήνες και η
οποία απαντά στον κ. Σουφλιά και τον κατακεραυνώνει. Αναφέρει πως είναι απαράδεκτα αυτά που τους απαντά. Μιλάει για παράβαση, ειδικά µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, πρέπει να
ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για το περιβάλλον.
Αν νοµίζετε ότι µπορεί να συνεχίσουµε αυτή τη λογική κι αυτή
την πρακτική, δεν µπορούµε. Ο κ. Ρέππας -που είναι και από την
περιοχή και το πιστεύει το έργο- όπως και όλοι µας, δίνει καθηµερινά τη µάχη. Εάν στείλουµε την πρόταση αυτή, την οποία ξέρετε, στείλαµε τη µηδενική λύση, αυτή που αποδέχεστε κι εσείς
και την τονίσατε, η οποία, όµως, στη διαβούλευση που είχαµε µε
τους παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ αυτών και
του κ. Κρεµλή, δεν γίνεται αποδεκτή.
Πάµε στην ανατολική παράκαµψη, η οποία δεν είναι 50.000.000
ευρώ, αγαπητέ συνάδελφε. Είναι πάνω από 200.000.000 ευρώ
και θα έχει ακόµα πιο πολλά έντονα περιβαλλοντολογικά προβλήµατα. Και τα γνωρίζουν καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα
γνωρίζετε κι εσείς. Η παράκαµψη δεν µπορεί να γίνει ανάµεσα
στο Λαπίθα και τη Ζαχάρω, γιατί κάποιες περιοχές ζητάνε ευρεία
παράκαµψη ανατολικά της Ζαχάρως.
Συνεπώς, εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις. Θα υπάρξουν και προσφυγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Γνωρίζετε ότι ήδη οι περιβαλλοντολογικές οργανώσεις
έχουν ετοιµαστεί για νέες προσφυγές, αν πάµε σ’ αυτές τις χαράξεις και τις επιλογές.
Είµαστε λοιπόν, παγιδευµένοι ως πολιτεία από τα δικά σας
λάθη και από τις δικές σας επιλογές. Θα δώσουµε λύση, γιατί αν
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στείλουµε αυτή την επιλογή και απορριφθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, θα µας στείλουν στο ∆ΕΚ, θα πάµε για πρόστιµα και µπορεί να ανακληθεί η κατασκευή όλου του έργου. Γι’ αυτό είµαστε
σε µία διαβούλευση για µία συµφωνηµένη λύση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια να καταθέσουµε γραπτή την πρόταση. Στο σηµείο που φτάσαµε, εάν τη στείλουµε και την
απορρίψουν –που είναι βέβαιο ότι θα την απορρίψουν, γιατί στη
διαβούλευση που κάναµε το έχουν τονίσει- τότε το επόµενο βήµα
είναι η ακύρωση του έργου και τα πρόστιµα για τη χώρα.
∆εν θέλουµε να ακυρωθεί το έργο. Θα βρούµε λύση. Βοηθήστε, γιατί πιστεύετε στο έργο, τόσο στην Ηλεία όσο και στη Μεσσηνία. Το πιστεύουµε όλοι. Με κορώνες και αντιπαραθέσεις δεν
βγαίνουν λύσεις, ούτε µε τηλεφωνικές επικοινωνίες. Τα επίσηµα
έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το νόηµά τους και όχι
οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, τις οποίες ο καθένας στρογγυλεύοντας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο µπορεί να πει ό,τι θέλει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ακολουθεί η Τρίτη µε αριθµό 776/10.5.2010 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Μαυρίκου προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την πρόσβαση όλων των παιδιών µεταναστών στη δηµόσια
εκπαίδευση κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση ειδικότερα του κ. Μαυρίκου έχει ως εξής:
«Η ισότιµη πρόσβαση των παιδιών των µεταναστών στη δηµόσια εκπαίδευση, εκτός από τα προβλήµατα που οφείλονται στην
ταξική τους θέση, συναντά πρόσθετα εµπόδια που συνδέονται
µε το καθεστώς «παρανοµίας» στο οποίο έχουν καταδικάσει τα
ίδια και τις οικογένειές τους τα κόµµατα του δικοµµατισµού.
Έτσι, ο ν. 2910/01 προβλέπει την κατ’ εξαίρεση εγγραφή στην
υποχρεωτική εκπαίδευση των παιδιών χωρίς άδεια παραµονής,
ενώ για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση έχουν εκδοθεί αντιφατικές
εγκύκλιοι, που στην καλύτερη περίπτωση καλύπτουν µόνο τους
ανήλικους µαθητές, κρατώντας συνειδητά το σοβαρό αυτό θέµα
σε µια «γκρίζα» ζώνη και αφήνοντας στη διακριτική ευχέρεια του
κάθε σχολείου την απόφαση. Αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής
είναι να παρεµποδίζεται η πρόσβαση στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση των µαθητών µεταναστών χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα
και να αποκλείεται η συµµετοχή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπως έγινε πρόσφατα στο 1ο ΕΠΑΛ (Επαγγελµατικό Λύκειο) Μεταξουργείου.
Ειδικά για την εισαγωγή αλλοδαπών παιδιών σε ΑΕΙ, ΤΕΙ µε
βάση τις ειδικές διατάξεις (δεύτερο µηχανογραφικό) που προβλέπονται σε υπουργική απόφαση του 2007 και που η Κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρµόζει, ρητά αναφέρεται ότι απαιτείται
άδεια παραµονής.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
Ποια άµεσα µέτρα θα πάρει για να συµµετάσχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2010 οι µετανάστες µαθητές που αποκλείστηκαν λόγω έλλειψης άδειας παραµονής και για να ενταχθούν,
όσοι επιθυµούν στις ειδικές διατάξεις;
Ποια µέτρα θα λάβει για την απρόσκοπτη, χωρίς εµπόδια που
οφείλονται στο καθεστώς παραµονής, πρόσβαση όλων των παιδιών µεταναστών σε όλες τις βαθµίδες της δηµόσιας εκπαίδευσης;».
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Μαυρίκου θα απαντήσει η Υφυπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, ξεκινώ µε µια γενική παρατήρηση. Πράγµατι, η διαπολιτισµικότητα, η ύπαρξη πολλών παιδιών µεταναστών και όχι µόνο, παιδιών τσιγγανόπαιδων, παιδιών
παλιννοστούντων οµογενών µας, είναι µια πραγµατικότητα και
ιδιαίτερα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.
Για την αντιµετώπιση και τη χάραξη µιας πολιτικής, κοινωνικής
ένταξης και πραγµατικά ένταξης στο δηµόσιο εκπαιδευτικό σύ-
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στηµα αυτών των παιδιών, ξεκινάει εκ νέου πρόγραµµα το οποίο
θα δώσει τη βοήθεια εκείνη που πρέπει στα σχολεία που έχουν
παιδιά και φοιτούν εκεί µε πολιτισµικές και άλλες ιδιαιτερότητες.
Αναφέροµαι, όχι µόνο στις τάξεις υποδοχής, αλλά αφ’ ενός
στην ενίσχυση της ελληνοµάθειας, που είναι και µέρος αυτού,
αλλά και αφ’ ετέρου της µητρικής γλώσσας, εκεί όπου αυτό είναι
δυνατό, αλλά και βεβαίως της ενίσχυσης των οικογενειών των
παιδιών αυτών, µέσω συµβουλευτικής και κοινωνικής υποστήριξης. Το πρόγραµµα αυτό ξεκινάει το επόµενο σχολικό έτος.
Ερχόµενη τώρα στο τρέχον σχολικό έτος και στον ισχύοντα
νόµο, ζήτησα µετά την ερώτησή σας να δω εκείνες τις περίφηµες
δύο εγκυκλίους οι οποίες ήταν όντως αντιφατικές, κύριε συνάδελφε. Όµως όπως πληροφορήθηκα και διαπίστωσα και η ίδια,
µετά από τον ισχύοντα σήµερα νόµο, αυτή η αντιφατικότητα των
προηγούµενων εγκυκλίων, νοµίζω υπογεγραµµένων από τον κ.
Ράµµα, απ’ ό,τι βλέπω, έχει παρακαµφθεί.
Να γίνω συγκεκριµένη. Για την εγγραφή και φοίτηση αλλοδαπών µαθητών στα δηµόσια σχολεία, έχουµε τη δυνατότητα να
έχουµε ένα πλαίσιο όπου, όχι µόνο τα παιδιά αυτά µπορούν να
εγγραφούν µε τις ίδιες προϋποθέσεις που εγγράφονται και τα
παιδιά που κατοικούν εδώ, τα Ελληνόπουλα, αλλά κατ’ εξαίρεση
µπορούν να εγγραφούν και µε ελλιπή δικαιολογητικά, δηλαδή
όσα είναι προστατευόµενα µε την ιδιότητα του πρόσφυγα και τελούν υπό το καθεστώς και την προστασία της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών, όσα προέρχονται από περιοχές
όπου επικρατεί έκρυθµη κατάσταση, έχουν υποβάλει έστω την
αίτηση για χορήγηση ασύλου ή είναι υπήκοοι τρίτων χωρών που
διαµένουν στην Ελλάδα, ακόµη και αν ακόµα δεν έχει ρυθµιστεί
η νόµιµη διαµονή τους σ’ αυτήν.
Άρα, το θεσµικό πλαίσιο εκτιµώ ότι παρέχει εκείνες τις δικλίδες
ευελιξίας, ούτως ώστε να υποδεχθούν τα σχολεία µας τα παιδιά
και αυτό γίνεται.
Τώρα τι ισχύει για την πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Εκεί, τα παιδιά αυτά έχουν πρόσβαση µε το ίδιο καθεστώς όπως και οι ηµεδαποί υποψήφιοι µαθητές. Οφείλουν
δηλαδή να έχουν αποδεικτικό της ταυτότητάς τους και της νόµιµης παρουσίας στη χώρα. Όσον αφορά το αποδεικτικό της ταυτότητάς τους, κατανοείτε, κύριε συνάδελφε πιστεύω, ότι είναι
αδύνατον να διεξάγει κανείς αδιάβλητες εξετάσεις αν δεν έχει
την ταυτοποίηση του προσώπου το οποίο εξετάζεται, µε κάποιο
αποδεικτικό µέσο, διαβατήριο, ταυτότητα κ.λπ..
Τώρα, για το πρόβληµα που προέκυψε πράγµατι στο ΕΠΑΛ της
Αθήνας, ζήτησα να πληροφορηθώ και τα στοιχεία που έλαβα
υπηρεσιακά είναι ότι, ο ένας µαθητής δεν είχε τη δυνατότητα να
προσκοµίσει κανένα στοιχείο ταυτοποίησης, ούτως ώστε να µπορέσει να δώσει εξετάσεις και αυτό ήταν αδύνατον, ο δε έτερος
µαθητής ήταν πολύ δύσκολο να προσκοµίσει έστω την αίτηση
χορήγησης άδειας παραµονής στη χώρα. Κανένα, λοιπόν, δικαιολογητικό.
Ως εκ τούτου, δεν υπήρξε δυνατότητα σ’ αυτόν τον µαθητή και
στον άλλον µαθητή να δώσουν εξετάσεις και παρ’ όλα αυτά επανήλθα, ζητώντας από την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Αττικής να
εξετάσει µέσω των ΕΛΜΕ ποιο ακριβώς είναι το πρόβληµα, ποια
είναι η ιδιαιτερότητα, ούτως ώστε εάν µπορώ να δώσω κάποια
λύση να τη δώσω εκεί που πρέπει ή αν χρειαστεί επιπλέον ρύθµιση για ασάφεια και κενά του νόµου για τα παιδιά αυτά, να το
κάνω.
Στη δευτερολογία µου θα πω τα υπόλοιπα, αφού ακούσω τον
συνάδελφο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Υφυπουργέ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Μαυρίκος για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω στην αρχή να
εκφράσω τη διαφωνία µου για την ευκολία µε την οποία γίνεται
η αλλαγή στο δελτίο των επίκαιρων ερωτήσεων. Πιστεύω ότι, οι
διατάξεις και οι ρυθµίσεις, οι αποφάσεις του Προεδρείου, εν
πάση περιπτώσει, όπως καθορίζουν το δελτίο, θα έπρεπε κατά
κανόνα να εφαρµόζονται. Γιατί τείνει να γίνει σύστηµα το τελευταίο διάστηµα, η αλλαγή της σειράς των επίκαιρων ερωτήσεων
µε εύκολο τρόπο.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σ’ αυτό έχετε δίκιο,
κύριε Μαυρίκο. Επειδή όµως, υπάρχουν σοβαρές υποχρεώσεις
των Υπουργών και υπάρχει παράκληση από µέρους τους, για να
συµµετάσχουν σε διάφορες διαδικασίες οι οποίες είναι επιτακτικές, γι’ αυτό ακριβώς έχει συµφωνηθεί αυτό και µε τους άλλους
Υπουργούς. Βέβαια υποτίθεται ότι γίνεται και µε τη σύµφωνη
γνώµη της Βουλής. Νοµίζω ότι πρέπει να δείξουµε κατανόηση
απ’ αυτήν την άποψη όλοι και νοµίζω και εσείς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: ∆είχνουµε πάντα, αλλά τείνει να γίνει
σύστηµα και νοµίζω -ως παράδειγµα θα το πω- ότι είναι πιο σοβαρή η δουλειά που έχω εγώ µε τους απολυµένους της ΦΑΓΕ
τώρα, αυτήν την ώρα, από την δουλειά που έχει ο κύριος Υπουργός Εργασίας µε τους Βιοµήχανους.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Όλες οι δουλειές είναι
σοβαρές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Να αναφερθώ λοιπόν, στο ερώτηµα
το οποίο προέκυψε επειδή πραγµατικά το πρόβληµα είναι σηµαντικό, κυρία Υπουργέ και στο 1ο ΕΠΑΛ του Μεταξουργείου, η κατάσταση για µας είναι απαράδεκτη. Έτσι την εκτιµούµε.
∆εν πιστεύουµε επίσης, ότι το πρόβληµα που υπάρχει το 1ο
ΕΠΑΛ του Μεταξουργείου είναι ένα µεµονωµένο περιστατικό και
ότι αφορά ένα νεοφασίστα διευθυντή που αποφασίζει και διατάζει κατά το δοκούν ή που προσπαθεί να βάλει σε εφαρµογή τα
ιδεολογικά του πιστεύω, αποκλείοντας παιδιά µεταναστών από
το δικαίωµα να πάρουν µέρος στις εξετάσεις, απαγορεύοντάς
τους να υποβάλουν την αίτηση για τη συµµετοχή τους στις εξετάσεις που θα ακολουθήσουν την επόµενη περίοδο, ζητώντας ο
ίδιος αυτός διευθυντής από µαθητές, µε διάφορα προσχήµατα,
να πηγαίνουν στο σχολείο και να τους δηλώνουν µαζί µε Έλληνες κηδεµόνες, να βρουν Έλληνες κηδεµόνες.
Αυτά ξέρετε, δεν τα λέµε µόνο εµείς, δεν τα λέει µόνο το ΚΚΕ,
αλλά τα λέει και η ΟΛΜΕ, τα λένε και τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών και των καθηγητών.
Πιστεύουµε, ότι υπάρχει γενικά ένα πρόβληµα σηµαντικό και
ιδιαίτερο, σε σχέση µε όλους τους µαθητές που αυτή την περίοδο είναι στο φουλ για τις εξετάσεις και πολύ περισσότερο για
τα παιδιά των µεταναστών που αντιµετωπίζουν επιπρόσθετα ταξικά προβλήµατα, φραγµούς, δυσκολίες, στην επιβίωση τους,
στην αντιµετώπιση µεγάλων οικονοµικών προβληµάτων και µαζί
µε φαινόµενα όπως αυτό.
Πιστεύουµε ότι πρέπει να αντιµετωπισθεί άµεσα το ζήτηµα και
θεωρούµε ότι για όλον αυτόν τον άλλο κόσµο οι ποσοστώσεις –
γιατί οι ποσοστώσεις, κυρία Υπουργέ, αφορούν αυτούς που
έχουν µόνιµη άδεια παραµονής- οι ρυθµίσεις και οι διεθνείς συµβάσεις που αφορούν την προστασία των µαθητών «πάνε περίπατο». Ούτε µπορεί να λύνονται µε εγκυκλίους που
αλληλοσυγκρούονται και που κάθε φορά, κατά το δοκούν, ο κάθε
Υπουργός αντιµετωπίζει τα ζητήµατα.
Θεωρούµε ότι οι κυβερνήσεις και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας έχουν ευθύνη για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Θεωρούµε
ότι η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού πρέπει να εφαρµοστεί. ∆εν µπορεί πηγαίνοντας τα παιδιά για να δώσουν εξετάσεις αυτήν την περίοδο, να τους ζητάνε χαρτιά και πιστοποιητικά
νοµιµοφροσύνης και άδειες παραµονής. Πουθενά δεν το λέει
αυτό.
Επίσης, πρέπει να αντιµετωπισθεί ένα άλλο ζήτηµα, γιατί γίνεται εκτεταµένη αναφορά, ότι για τους ανήλικους µονάχα εφαρµόζεται αυτή η ∆ιεθνής Σύµβαση και έχουν το δικαίωµα ως
µαθητές να συµµετέχουν στις εξετάσεις. Εδώ, όµως, έχουµε παιδιά που αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, που έχουν χάσει
χρονιές, για διάφορους αντικειµενικούς λόγους και όχι από δική
τους υπαιτιότητα. Πώς, λοιπόν, όλοι αυτοί που είναι µαθητές
στην Γ’ Λυκείου και που θέλουν να δώσουν εξετάσεις για το Πανεπιστήµιο, µε το επιχείρηµα ότι δεν είναι ανήλικοι, ένα εντελώς
τυπικό επιχείρηµα, τους απαγορεύεται στην περίπτωση που οι
γονείς τους δεν έχουν άδεια παραµονής;
Για όλους αυτούς τους λόγους, κυρία Υπουργέ, εµείς ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ζητάµε ότι πρέπει να σταµατήσουν
αυτές οι διακρίσεις και οι ταξικοί φραγµοί, ζητάµε την άµεση παρέµβαση του Υπουργείου, προκειµένου να δώσουν εξετάσεις
όλα τα παιδιά και να τους επιτραπεί να υποβάλουν αίτηση, έστω
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και εκπρόθεσµα, αυτοί που αυθαίρετα αποκλείστηκαν από το ∆ιευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ στο Μεταξουργείο από το δικαίωµά τους
να υποβάλουν αίτηση, για να δώσουν εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Μαυρίκο.
Το λόγο έχει η Υφυπουργός κ. Χριστοφιλοπούλου για να δευτερολογήσει σε τρία λεπτά.
Ορίστε, κυρία Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Σας ευχαριστώ.
Κύριε συνάδελφε, άκουσα από εσάς –και δεν έχω κανένα λόγο
να µη σας πιστεύω- πάρα πολύ βαριές κατηγορίες, ότι αποκλείονται παιδιά από αυταρχικές συµπεριφορές και όχι από τήρηση
των νόµων συγκεκριµένου διευθυντή εκπαίδευσης, ότι ζητούνται
από τα παιδιά να πηγαίνουν οι ίδιοι µε Έλληνες κηδεµόνες και
όχι µε τους κηδεµόνες τους.
Κύριε συνάδελφε, θα εξετάσω µε κάθε δυνατό µέσο που έχω,
εάν αυτά που λέτε είναι στην πραγµατικότητα συµβάντα. Και ξαναλέω ότι σας πιστεύω, γι’ αυτό και θα κάνω κάθε δυνατή ενέργεια και θα εξασκήσω κάθε µέσο, εφόσον αυτό είναι αλήθεια, να
σταµατήσει η συγκεκριµένη συµπεριφορά. Θα εφαρµοστεί ο
νόµος και εκεί όπου ο νόµος µπορεί να έχει κενά και ασάφειες,
εδώ είµαστε για να φέρουµε ρυθµίσεις που θα το βελτιώσουν.
Τούτων δοθέντων, όµως, κύριε συνάδελφε, θέλω να επισηµάνω δύο πράγµατα. Πρώτον, ότι δεν µπορούµε –και θέλω αυτό
να το κατανοήσετε- να δεχτούµε υποψήφιους στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις, οι οποίοι δεν έχουν στοιχεία ταυτοποίησης. Να έρθουν δηλαδή µε ένα δηµόσιο έγγραφο που έχει τη φωτογραφία
τους. Αυτό, νοµίζω, κατανοείτε ότι δεν µπορεί να συµβεί για κανέναν µαθητή, Έλληνα, αλλοδαπό, οποιονδήποτε µαθητή. Εκεί,
λοιπόν, δεν µπορώ να κάνω τίποτα.
Τώρα, η αίτηση χορήγησης άδειας παραµονής είναι το ελάχιστο πιστοποιητικό. Γνωρίζω, όµως, ότι υπάρχουν πολλές φορές
και από θέµατα Εργατικού και Ασφαλιστικού ∆ικαίου, µη δυνατότητες προσκόµισης αυτού του δικαιολογητικού. Θα εξετάσω
τη δυνατότητα να υπάρχει µια πιο επιεικής ρύθµιση γι’ αυτό.
Αυτό, όµως, που δεν µπορώ να κάνω και δεν θα κάνω, κύριε συνάδελφε, είναι να επιτρέψω έτσι σε όλους τους ανθρώπους, ενήλικους και ανήλικους, να δώσουν εξετάσεις. Εξετάσεις θα
δώσουν όποιοι τελειώνουν µε το νόµο το σχολειό, το λύκειο και
έχουν το minimum των προϋποθέσεων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Ξαναλέω, θα δω τις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν είναι δυνατό
να γίνει η αίτηση. Γιατί, όπως ξέρετε πολύ καλά, για να κάνεις αίτηση άδειας παραµονής, πρέπει να πληρείς κάποιες προϋποθέσεις. Θα το εξετάσω. Προς το παρόν ισχύει ο νόµος και σας
διαβεβαιώνω ότι θα εξαντλήσω κάθε µέσον, για να παταχθεί οποιοδήποτε φαινόµενο αυθαίρετης συµπεριφοράς διευθυντικού
στελέχους, σε όποια βαθµίδα της εκπαίδευσης.
Η ίδια, σήµερα, αµέσως µόλις τώρα, θα επικοινωνήσω µε τον
Περιφερειακό ∆ιευθυντή Αττικής και θα επανέλθω. Ευχαρίστως,
να έχουµε και τηλεφωνική συνοµιλία ή να καταθέσετε εκ νέου
ερώτηση για να σας απαντήσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε την
Υφυπουργό κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου.
Η τέταρτη µε αριθµό 772/10-5-2010 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Βαΐτση Αποστολάτου –εµού
του ιδίου- προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά
µε την ανάγκη για αύξηση της επισκεψιµότητας στα µουσεία και
τους αρχαιολογικούς χώρους της Χώρας µας κ.λπ. δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
Ακολουθεί η πρώτη µε την αριθµό 765/10-5-2010 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Φραγκίσκου Παρασύρη προς τον Υπουργό
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, σχετικά
µε τη λειτουργία της ασφαλιστικής εταιρείας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ»
κ.λπ..
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Το κείµενο της επίκαιρης ερώτησης του κ. Παρασύρη έχει ως
εξής:
«Αποτελεί πλέον κοινό τόπο, ότι µε ευθύνη της απελθούσας
κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας δεν ασκήθηκε καµµία ουσιαστική εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας των
ασφαλιστικών εταιρειών, µε βάση τόσο την εθνική νοµοθεσία
περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών, όσο και των σχετικών
κοινοτικών κανονισµών, ενώ τα προβλήµατα στον κλάδο ήταν
προφανή και ευρέως γνωστά.
Επειδή οι χιλιάδες ασφαλισµένοι της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» βρίσκονται κυριολεκτικά στον «αέρα», αγωνιώντας για τις εισφορές
που κατέβαλαν για µια ολόκληρη ζωή, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι της εν λόγω ασφαλιστικής εταιρείας
βρίσκονται στο δρόµο, προκαλείται το κοινό περί δικαίου αίσθηµα, όταν οι «υπεύθυνοι» για την επαίσχυντη αυτή εξέλιξη κυκλοφορούν ακόµα ελεύθεροι µε περιοριστικούς όρους.
Επειδή η ελληνική κοινωνία καλείται σήµερα να πληρώσει µε
οδυνηρά µέτρα τα διαχρονικά λάθη του πολιτικού και οικονοµικού συστήµατος, ερωτάται ο κύριος Υπουργός µε ποιόν τρόπο
προτίθεται να ενεργήσει ούτως ώστε να αποκατασταθεί το κοινό
περί δικαίου αίσθηµα στο ζήτηµα των υπευθύνων της «ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ»;»
Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Καστανίδης έχει το λόγο για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ (Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, σας
ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υπόθεση της εταιρείας
«ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» είναι µεγάλου δηµοσίου ενδιαφέροντος, διότι
αφορά χιλιάδες ασφαλισµένους Έλληνες πολίτες στην εταιρεία
αυτή.
Υπάρχουν µεγάλες ευθύνες, γιατί παρά το γεγονός ότι οι εποπτικοί µηχανισµοί γνώριζαν εδώ και αρκετό καιρό, πριν από πολλούς µήνες, ότι υπάρχουν προβλήµατα στη λειτουργία της
συγκεκριµένης εταιρείας, ωστόσο δεν έκαναν απολύτως τίποτε
ώστε να την ελέγξουν ή να ζητήσουν διόρθωση της πορείας της,
µε αποτέλεσµα στο τέλος του περασµένου θέρους ουσιαστικά η
εταιρεία να κηρύξει αδυναµία λειτουργίας και χιλιάδες ασφαλισµένοι Έλληνες πολίτες να βρεθούν κυριολεκτικά στον «αέρα».
Σχηµατίστηκαν για την υπόθεση της εταιρείας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» τρείς δικογραφίες. Οι δικογραφίες αυτές µέχρι τις αρχές
Φεβρουαρίου δεν είχαν καν διαβεί το κατώφλι του πέρατος της
ανακρίσεως. Μετά από παρέµβαση, σύµφωνα µε το άρθρο 30
του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, του Υπουργού ∆ικαιοσύνης
προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σηµειώθηκαν εξελίξεις.
Η µια από τις δικογραφίες πέρασε, µετά από το πέρας της
ανακρίσεως, στο Συµβούλιο Πληµµελειοδικών Αθηνών και πολύ
πρόσφατα, πριν από λίγες µέρες, εξεδόθη βούλευµα του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών της Αθήνας για παραποµπή των υπευθύνων κατηγορουµένων της «ΑΣΠΙ∆ΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» στο
Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων, µε την κατηγορία –και αυτή
είναι η πρώτη κατηγορία- της πλαστογραφίας µετά χρήσεως σε
βαθµό κακουργήµατος.
Η σχετική δικογραφία οδεύει προς το Εφετείο Αθηνών, οπότε
την επόµενη περίοδο θα προσδιοριστεί η δίκη στην οποία θα
προσαχθούν οι κατηγορούµενοι, µε βάση τις κατηγορίες οι
οποίες απαγγέλθηκαν.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι και για τις άλλες δύο δικογραφίες κινείται ταχύτατα η ποινική διαδικασία, ώστε, στις περισσότερες περιπτώσεις σε βαθµό κακουργήµατος, να
απαγγελθούν οι κατηγορίες και να δικαστούν οι υπεύθυνοι αυτής
της εγκληµατικής συµπεριφοράς σε βάρος πολλών ασφαλισµένων Ελλήνων πολιτών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Υπουργό κ. Καστανίδη.
Το λόγο έχει ο κ. Φραγκίσκος Παρασύρης, ο ερωτών Βουλευτής.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε
Ευχαριστώ κι εσάς, κύριε Υπουργέ, και θέλω να σας συγχαρώ
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για τα αντανακλαστικά που επιδείξατε σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και κρίσιµο ζήτηµα, όπως είναι αυτό της υπόθεσης της
«Ασπίδος Πρόνοιας».
Θέλω επίσης να επισηµάνω ότι η επίκαιρη ερώτησή µου, που
συζητάµε σήµερα, κατατέθηκε µία µέρα πριν από το βούλευµα,
που αναφέρατε, του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών, που παραπέµπει τον κ. Ψωµιάδη στο Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων.
Να πω επίσης ότι η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά επιβεβαιώνει την
ανησυχία που είχαµε όλοι για το θιγόµενο δηµόσιο συµφέρον.
Αλλά επίσης, έτσι όπως εξελίσσεται η υπόθεση, δοκιµάζει τα
αντανακλαστικά του πολιτικού συστήµατος. Και αυτό δεν είναι
άµοιρο και άσχετο µε το κλίµα των ηµερών.
Σε µια περίοδο που το πολιτικό σύστηµα βάλλεται πανταχόθεν, η δική σας πολιτική παρέµβαση και πολιτική πρωτοβουλία,
να ζητήσετε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την κατά
προτεραιότητα δικαστική διερεύνηση της συγκεκριµένης υπόθεσης καταδεικνύει µε τον πιο σαφή και καθαρό τρόπο ότι η πολιτεία δηλώνει παρούσα.
Και δηλώνει παρούσα µέσα σε ένα σαφές και διαυγές πλαίσιο
διάκρισης και σεβασµού των εξουσιών, που ωστόσο είναι θολό
για τον πολίτη, αλλά όχι γι’ αυτούς από τους οποίους επικριθήκατε γι’ αυτήν ακριβώς την παρέµβαση, που προφανώς ενοχλήθηκαν από την αποφασιστικότητά σας.
Και η Κυβέρνηση, η πολιτεία κι εσείς προσωπικά δηλώνετε
παρών εκεί που η προηγούµενη κυβέρνηση ήταν εκκωφαντικά
απούσα, µε την ανεύθυνη πολιτική της, µε την αβελτηρία της και
τη µακροχρόνια παράλειψη της κρατικής εποπτείας στον κλάδο
των ασφαλιστικών εταιρειών, που άφησε σήµερα χιλιάδες ασφαλισµένους στο δρόµο. Ήταν απούσα στο διάστηµα µέχρι την
ανάκληση της άδειας της «Ασπίδος Πρόνοια», όταν µάλιστα η
«τρύπα» στα αποθεµατικά της εταιρείας του κ. Ψωµιάδη υπολογίζεται σε πολλά εκατοµµύρια ευρώ.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι εδώ έχουµε να κάνουµε µε ένα
σκάνδαλο µεγάλο, το οποίο παίχτηκε στις πλάτες ανυποψίαστων
ασφαλισµένων. Και η εύνοια που απολάµβανε ο κύριος υπεύθυνος της εν λόγω εταιρείας τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν σκανδαλώδης και ήταν σε όλους εµφανείς οι νοµοθετικές
πρωτοβουλίες της προηγούµενης κυβέρνησης να διαφυλάξει την
εταιρεία και τον όµιλο και όχι τους εργαζόµενους και τους ασφαλισµένους.
Και σήµερα σ’ αυτήν την περιπέτεια, η Κυβέρνηση καλείται να
δώσει ένα τέλος. Γιατί πέρα από το δικαστικό κοµµάτι, γνωρίζετε
ότι υπάρχει το µείζον ζήτηµα της οικονοµικής διευθέτησης και
αφορά αυτό στην ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο
προσπαθεί να φέρει ένα νοµοσχέδιο που θα ρυθµίζει το πεδίο
ευθύνης των ασφαλειών ζωής, το οποίο δεν υπάρχει στο νοµικό
πλαίσιο της χώρας µας, ούτε της Ευρώπης.
Και είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διαµόρφωσή του, ώστε ο φορέας που θα αναλάβει τα
συµβόλαια, να αναλάβει τα επικερδή, αλλά και τα µη επικερδή
συµβόλαια, καθώς επίσης και την κάλυψη ασφαλισµένων ασθενών, που έµειναν χωρίς καµµία ιατροφαρµακευτική πλέον περίθαλψη.
Σας τα λέω όλα αυτά, για να γνωρίζετε ότι η υπόθεση της
«ΑΣΠΙ∆ΟΣ», κύριε Υπουργέ – και είµαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε,
έχει δηµιουργήσει χιλιάδες οικογενειακά δράµατα σε όλη την Ελλάδα. Και µόνο στην Κρήτη µετρά πενήντα χιλιάδες θιγόµενους.
Και παρ’ ότι παρακολουθούµε όλοι µας την εξέλιξη αυτής της
υπόθεσης…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
… Υπουργοί, Βουλευτές, πολίτες, ο κύριος υπεύθυνος της
υπόθεσης παραπέµπεται µε µόνη κατηγορία – και αυτό αναφέρεται σε αυτά που είπατε, ότι εκκρεµούν άλλες δύο, αλλά πρέπει
να το πούµε – της κατάθεσης της πλαστής επιταγής και µε εγγυήσεις, που, όπως ακούστηκε σ’ αυτήν την Αίθουσα πριν από
δύο ηµέρες στην επερώτηση των Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας, ήταν δυσανάλογες σε σχέση µε το µέγεθος του σκανδάλου. Γνωρίζετε ότι κυκλοφορεί ελεύθερος, µε περιοριστικούς
όρους, έχοντας προκαλέσει τέτοια αναστάτωση στην αγορά.
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Επίσης, υπάρχει µια σειρά από αξιόποινες πράξεις, που έχουν
βεβαιώσει ελεγκτικοί µηχανισµοί και αφορούν στη µαύρη τρύπα
στα αποθεµατικά της «ΑΣΠΙ∆ΟΣ», υπερεκτιµήσεις της περιουσίας και όλα αυτά, καθώς και µια σειρά καταγγελιών και µαρτυριών, χωρίς να ξέρουµε µέχρι σήµερα, από την ενηµέρωσή σας,
πώς προχωρούν αυτές οι υποθέσεις.
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνοντας θέλω να πω ότι µπορεί η οικονοµική χρεοκοπία της «Ασπίς-Πρόνοια» να αποτελεί βόµβα στα
θεµέλια της ιδιωτικής ασφάλισης, ωστόσο η µη αποκατάσταση
του κοινού περί δικαίου αισθήµατος άµεσα, θα αποτελέσει µια
θεσµική βόµβα στα θεµέλια του συστήµατος.
Γι’ αυτό συντασσόµαστε στις προσπάθειες που κάνετε και στις
πρωτοβουλίες που παίρνετε, έτσι ώστε να αποκατασταθεί άµεσα
αυτό το κοινό περί δικαίου αίσθηµα, για να εκλείψει επιτέλους
και το κλίµα και η ατµόσφαιρα…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Παρασύρη,
ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Καστανίδης έχει το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ (Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θέλω
να επαινέσω το συνάδελφο κ. Παρασύρη, για παλαιότερη ερώτησή του και το συνάδελφο κ. Στρατάκη, όπως και άλλους Βουλευτές όλων των κοµµάτων, οι οποίοι επιδεικνύουν ενδιαφέρον
γι’ αυτήν τη µεγάλη υπόθεση. Με τις ερωτήσεις τους προκαλούν
συζήτηση στο Κοινοβούλιο που ενδιαφέρει χιλιάδες Έλληνες πολίτες.
∆εν µπορώ να απαντήσω για το οικονοµικό σκέλος αυτής της
υπόθεσης. Μπορώ όµως να διαβεβαιώσω όλους τους συναδέλφους ότι η ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών κάνει το καλύτερο δυνατό για να απαντήσει στο τεράστιο οικονοµικό και
ασφαλιστικό πρόβληµα που έχει προκύψει για χιλιάδες ασφαλισµένους της «ΑΣΠΙΣ-ΠΡΟΝΟΙΑ».
Έχω όµως την ευθύνη να απαντήσω για το δικαστικό µέρος,
για τα θέµατα ποινικής δίωξης των υπευθύνων της εταιρείας
«Ασπίς-Πρόνοια». Θα χρησιµοποιήσω την έκφραση «κατά περίεργο τρόπο», κύριε συνάδελφε, µέχρι τις 18 Φεβρουαρίου του
τρέχοντος έτους οι τρεις δικογραφίες βρίσκονταν η µία από το
2008 ακόµη στο στάδιο της ανακρίσεως, η µία ήγετο προς στο
Συµβούλιο Πληµµελειοδικών και η τρίτη ακόµη στη φάση της
προκαταρκτικής εξετάσεως.
Έχοντας σαφή αντίληψη του προβλήµατος και µε βάση δικονοµικό δικαίωµα που µου παρέχεται από το άρθρο 30, παράγραφος 3 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, ζήτησα µε επιστολή
µου της 18 Φεβρουαρίου του 2010 και παρήγγειλα στον κύριο
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να περατωθεί αµέσως το στάδιο
της ανακρίσεως και για τις τρεις δικογραφίες και οι υποθέσεις
αυτές να εισαχθούν κατά απόλυτη προτεραιότητα στο ακροατήριο.
Η εξέλιξη είναι ότι ήδη µία από τις υποθέσεις αυτές, την οποία
προηγουµένως ανέφερα, και µε κατηγορία την πλαστογραφία
µετά χρήσεως σε βαθµό κακουργήµατος, εισάγεται πλέον στο
Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων, και πολύ σύντοµα περατώνεται η ανάκριση και για τις δύο άλλες υποθέσεις.
Θέλω να υπενθυµίσω ότι οι περιοριστικοί όροι για την κίνηση
του υπευθύνου της «ΑΣΠΙ∆ΟΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ» αποφασίστηκαν το
Σεπτέµβριο του 2009. Πιστεύω ότι οι αρµόδιες εισαγγελικές και
ανακριτικές αρχές στην παρούσα φάση θα επιτελέσουν µε πολύ
ευσυνειδησία το καθήκον τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε
πάντα τη λακωνικότητα του Υπουργού ∆ικαιοσύνης κ. Καστανίδη.
Κύριε Παρασύρη, θα σας συγχαρώ για το θέµα, αλλά θα σας
θυµίσω – γιατί µετά από επτά µήνες δεν είστε πλέον νεοεισαχθείς – ότι όταν ζητάτε χρόνο µισού λεπτού θα τον τηρείται και
θα τον ζητάτε µε τον κοινώς περί σωστού πολιτικώς τρόπο. Όχι
«µισό λεπτό», αλλά «θα ήθελα να έχω µισό λεπτό, ένα λεπτό»,
όσο χρειάζεται, εφόσον χρειάζεται.
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η µε αριθµό 773/10-5-2010 τέταρτη επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Κυριάκου Βελόπουλου προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε την επιθυµία πολιτών για επίσκεψη στη νήσο Ζουράφα
κ.λπ. σε συνεννόηση µε τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης δεν συζητείται σήµερα και διαγράφεται.
Τελευταία θα συζητηθεί, η πέµπτη µε αριθµό 775/10.5.2010
επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κυρίας Ηρούς ∆ιώτη προς τον
Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τις περικοπές
στο Πρόγραµµα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» του έτους 2010-2011
του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση της κ. Ηρούς ∆ιώτη έχει ως εξής:
«Απαντώντας σε σχετική ερώτηση µας (αρ. πρωτ.
7758/19.3.2010), µε θέµα τον αποκλεισµό Ατόµων µε Αναπηρία
στα Προγράµµατα του ΟΕΕ και του ΕΟΤ, η Υφυπουργός κ. Αγγελική Γκερέκου υποστήριζε στην απάντησή της (Α.Π.:
ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ. ΥΦ./Κ.Ε./697/221) ότι «όσον αφορά το Πρόγραµµα
«Τουρισµός για όλους», του έτους 2010-2011 που οργανώνει ο
Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού θεωρείται δεδοµένη η παροχή
δελτίου Κοινωνικού Τουρισµού στο συνοδό ατόµου µε αναπηρία,
όπως ακριβώς ίσχυε και τα προηγούµενα χρόνια».
Χθες, εξεδόθη η εγκύκλιος που αφορά στην έγκριση του προγράµµατος για το τρέχον έτος. Με έκπληξη διαπιστώσαµε ότι
µπορεί µεν να δίδεται κανονικά δελτίο στο συνοδό του ΑµεΑ,
αλλά:
Σε ό,τι αφορά στη διάρκεια του υποπρογράµµατος από οκταήµερες οι διακοπές περιορίζονται στις έξι ηµέρες, ενώ η έναρξη
του προγράµµατος µετατίθεται στις αρχές του Ιουλίου, αντί για
τις αρχές Μαΐου που ήταν όλα τα προηγούµενα έτη, µε τη λήξη
του να παραµένει, όµως, σταθερή στις 31.3. του επόµενου έτους
(2011).
Σε ό,τι αφορά στα άτοµα µε αναπηρία υπάρχει ασάφεια εάν
δικαιούνται ή όχι δελτία Κοινωνικού Τουρισµού του ΕΟΤ. Όσοι
έκαναν χρήση των παροχών του προγράµµατος το περασµένο
έτος (αντίφαση µεταξύ των παραγράφων ΙΑ’ και ΙΒ’).
Τέλος, ενώ µένει αµετάβλητο το ποσό, τόσο των µεµονωµένων δικαιούχων (ατοµικό) όσο και των δικαιούχων µε οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα, µειώνεται το ανώτατο όριο
εισοδήµατος, από 45.000 ευρώ σε 40.000 ευρώ, των τριτέκνων.
Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η κυρία Υπουργός:
1. Σε ποιες διορθωτικές κινήσεις θα προβεί, προκειµένου να
αρθεί η ασάφεια και να µην υπάρχει περιθώριο παρερµηνείας,
άρα και µη διάθεσης των δελτίων στους δικαιούχους που είναι
άτοµα µε αναπηρία;
2. Στο πλαίσιο ποιας πολιτικής, κρίνει ότι οι τρίτεκνες οικογένειες φέτος θα πρέπει να µην έχουν δικαίωµα χρήσης των παροχών του προγράµµατος, εάν το εισόδηµά τους είναι ανώτερο
των 40.000 ευρώ, δηλαδή 5.000 λιγότερα απ’ όσο την περίοδο
2009-2010;»
Στην επίκαιρη ερώτηση της κ. ∆ιώτη θα απαντήσει η Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κυρία Αγγελική Γκερέκου.
Κυρία Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Και εµείς.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Χαίροµαι που µου δίνετε αυτήν την ευκαιρία, αγαπητή συνάδελφε, να ξεκαθαρίσω µερικά πράγµατα, πώς µέσα σε αυτή
την εξαιρετικά δύσκολη δηµοσιονοµική συγκυρία, εµείς σχεδιάζουµε και εκτελούµε προγράµµατα που αποτυπώνονται σε αυτά
και συνδυάζονται οι τρεις όψεις της πολιτικής µας που πιστεύουµε ότι έχει ανάγκη η χώρα µας αυτήν τη στιγµή. Την αναπτυξιακή διάσταση και την τόνωση των παραγωγικών τοµέων, όπως
είναι ο τουρισµός και µάλιστα ο τουρισµός είναι από τους πλέον
σηµαντικούς παραγωγικούς τοµείς για τη χώρα µας, την άσκηση
κοινωνικής πολιτικής και βεβαίως την εµπέδωση της διαφάνειας
στο σχεδιασµό των δηµόσιων πολιτικών.
Ας τα δούµε, όµως, αυτά τα τρία, µέσα στο πρόγραµµα αυτό
που φέτος εφαρµόζουµε µε έναν πραγµατικά ξεχωριστό τρόπο.
Και µιλάω για το Πρόγραµµα «Τουρισµός για Όλους».

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 13 ΜΑΪΟΥ 2010

Κατ’ αρχάς το πρόγραµµα αυτό σχεδιάστηκε, όπως πιθανότατα γνωρίζετε, από το ΠΑΣΟΚ το 2003 και θεσµοθετήθηκε µε
το ν.3190/2003. Ο σκοπός του είναι διπλός, να βοηθήσει την τουριστική ανάπτυξη και να ανταποκριθεί σε µια κοινωνική ανάγκη,
την ανάγκη των εργαζοµένων για φτηνές διακοπές.
Πιστεύουµε ότι οι διακοπές είναι δικαίωµα όλων και προσπαθούµε να βρούµε τρόπους πραγµατικά για να τις εξασφαλίσουµε. Παράλληλα θέλουµε να τονώσουµε την τουριστική κίνηση
και κατ’ επέκταση και τις τοπικές οικονοµίες σε µέρη που δεν περιλαµβάνονται στους πιο δηµοφιλείς και γνωστούς τουριστικούς
προορισµούς και να αντιµετωπίσουµε ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα του ελληνικού τουρισµού, όπως είναι η εποχικότητα.
Θα περίµενε κανείς, λοιπόν, αυτό το καινοτόµο πρόγραµµα να
χρησιµοποιηθεί από την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας ως
πραγµατικός µοχλός ανάπτυξης, αλλά και στήριξης των οικονοµικά ασθενέστερων.
∆υστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι, έγινε ακριβώς το αντίθετο.
Εκφυλίστηκε µε τον χειρότερο τρόπο και εξελίχθηκε σε ένα
ακόµη χώρο, διαφθοράς και κατασπατάλησης του δηµοσίου χρήµατος θα έλεγε κανείς.
Καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής την ενδιάµεση έκθεση
του Σώµατος Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, όπου εκεί πραγµατικά φαίνεται πάρα πολύ καθαρά αυτή η χρήση αυτού του προγράµµατος, όπου φαίνονται οι ανεξέλεγκτες υπερβάσεις αυτού
του προγράµµατος, η παντελής έλλειψη αξιολόγησης και εντοπίζονται σωρείας παρατυπιών.
Όµως, σαν να µην έφταναν όλα αυτά, κατά την τελευταία κυρίως χρονιά της εφαρµογής αυτού του προγράµµατος από την
απελθούσα κυβέρνηση, είχαµε και την εξής πρωτοτυπία: Και από
το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και από τον ΕΟΤ δέκα χιλιάδες δελτία και άλλα δέκα χιλιάδες δελτία αντίστοιχα, µοιράστηκαν χωρίς κανένα κριτήριο, χρεώνοντας ακόµη περισσότερο
τον ΕΟΤ.
Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, εµείς έχουµε τη βούληση
να χρησιµοποιήσουµε αυτό το πρόγραµµα Κοινωνικού Τουρισµού µε εντελώς διαφορετικό τρόπο. Από την έκθεση προκύπτει
καθαρά ότι ανειληµµένες και µη υποχρεώσεις των περασµένων
ετών ξεπερνούν τις εξοφληµένες δυνατότητες του φετινού προϋπολογισµού κατά 9.235.000 ευρώ. Εµείς, όµως, κρατάµε το
πρόγραµµα ζωντανό. Και πέρα από τις αναγκαίες περικοπές οι
οποίες πραγµατικά περιορίστηκαν στο ελάχιστο, θα µιλήσω στη
δευτερολογία µου γι’ αυτές, προβλέψαµε για πρώτη φορά την
εφαρµογή µηχανισµού παρακολούθησης και καταγραφής ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων του προγράµµατος αυτού.
Θα συνεχίσω, όµως, στη δευτερολογία µου.
Καταθέτω, βεβαίως και την Απόφαση για πρώτη φορά της
εφαρµογής µηχανισµού παρακολούθησης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού
κ. Αγγελική Γκερέκου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε την
κυρία Γκερέκου, Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού.
Η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ηρώ ∆ιώτη έχει το λόγο.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, αν και δεν µου απαντήσατε στα ακριβή ερωτήµατα, θέλω να πω το εξής. Θεωρούµε ότι είναι καθαρή κοροϊδία το 2010 να είναι Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέµηση της
Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισµού και εµείς ως χώρα και
να βυθίζουµε σε βαθύτερο τέλµα τους χαµηλόµισθους και να
υποχρεώνουµε σε µεγαλύτερη αποµόνωση τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.
Πριν από µία εβδοµάδα, ορθώς είπατε, υπογράφτηκε η απόφαση υλοποίησης του φετινού προγράµµατος «Τουρισµός για
Όλους». Θεωρήσαµε, επειδή είχαµε καταθέσει και σχετική ερώτηση, ότι οι καθησυχαστικές σας απαντήσεις θα αποτελέσουν
και συνολική δέσµευση για το πρόγραµµα.
Την προηγούµενη, όµως, ∆ευτέρα µας διαψεύσατε πανηγυρικά. Με έκπληξη δεν σας κρύβω, διαβάσαµε ότι οι ηµέρες δια-
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κοπών µειώθηκαν, η διάρκεια ισχύος του προγράµµατος µειώθηκε και βρήκατε, αν είναι δυνατόν, να κόψετε από τους τρίτεκνους 4.000 ευρώ από το µέγιστο εισόδηµα για τη συµµετοχή
τους.
Γνωρίζατε το πόρισµα του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, σχετικά µε τα υπεράριθµα εισιτήρια και
λέτε ότι εάν προκύψουν στοιχεία θα παρέµβει πλέον η δικαιοσύνη. Και µετά τι θα κάνετε; Θα κυνηγήσετε τους υπαίτιους; Ουδείς είναι σε θέση να απαντήσει αν και όλοι γνωρίζουν και το
ουσιαστικό θέµα, όµως, είναι γιατί πάλι τα σπασµένα και την
αγυρτεία ορισµένων θα την πληρώνουν οι άνθρωποι που δεν
φταίνε.
∆εν θα µπω σε καµµία συζήτηση, την οποία τη θεωρώ φαιδρή
και άνευ ουσίας, για τον πόλεµο της «κουρτίνας». Η ουσία, όµως,
είναι ότι το τελευταίο τρίµηνο έχετε εξαντλήσει όλη σας τη σκληρότητα στις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες. Οι συµπολίτες µας µε
αναπηρία είχαν υποβάλλει το αίτηµα να εξαιρεθούν απ’ αυτά τα
άδικα µέτρα. Και αυτό όχι γιατί διεκδικούν ειδική προνοµιακή µεταχείριση, αλλά γιατί είχαν τη βαθειά πεποίθηση –και ορθώς την
είχαν- ότι µια πολιτική δεν είναι δίκαιη εάν δεν λαµβάνει υπ’ όψιν
και το κόστος διαβίωσης λόγω αναπηρίας. Τους γράψατε στα
παλαιότερα των υποδηµάτων σας! Και δυστυχώς, οι επιστηµονικές µελέτες το πιστοποιούν. Έχουν δείξει δηλαδή, ότι η φτώχεια
και η αναπηρία είναι ζεύγος αχώριστο. Εσείς βάζετε ακόµη ένα
λιθαράκι στον περαιτέρω αποκλεισµό των ατόµων µε αναπηρία.
Γιατί δεν τους πετάτε στον Καιάδα, να ξεµπερδεύετε µε αυτούς
µια και καλή και γιατί τους σκοτώνετε κάθε µέρα στην τελική µε
αυτό που κάνετε; Γιατί αυτό κάνετε στερώντας τους τις βασικές
παροχές και τινάζοντας στον αέρα κεκτηµένα τους δικαιώµατα.
Ακόµη περιµένουµε την απάντηση του Υπουργού Εργασίας για
το συνοδό ΑµεΑ στα προγράµµατα του Οργανισµού Εργατικής
Εστίας. Με ποια λογική άνθρωπος που δικαιούνταν όλα τα χρόνια συνοδό, διότι δεν αυτοεξυπηρετείται, φέτος κάποιοι φωτεινοί
εγκέφαλοι αποφάσισαν ότι δεν θα του επιτρέψουν να πάρει δελτίο για το συνοδό του. Με ποια λογική; Με τη λογική του παραλόγου, προφανώς. Και η δική σας εγκύκλιος, «ήξεις-αφήξεις»,
βρίθει ασαφειών σχετικά µε τα άτοµα µε αναπηρία. Ποιος δικαιούται, τι δικαιούται, κάθε πότε το δικαιούται; Και µήπως πρέπει
να ξεκαθαρίσετε κάτι απ’ αυτά τα σηµεία πριν ξεκινήσει η διανοµή των εισιτηρίων;
Τέλος πάντων, καλά κάνετε και εσείς και ο Υπουργός Πολιτισµού προσωπικά να κινείστε στην κατεύθυνση να διασώσετε ό,τι
µπορείτε από τη φετινή τουριστική περίοδο. ∆ιαβάζουµε και σε
δηµοσιεύµατα στον Τύπο, ότι ξεκινάµε µε τις χειρότερες προβλέψεις, λόγω του ότι τα διαρκή συλλαλητήρια στο κέντρο της
Αθήνας είναι αντιτουριστικά και δεν προσελκύουν κόσµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη.
Όµως, πρέπει να γνωρίζετε ότι εσείς είστε οι ηθικοί και πολιτικοί αυτουργοί αυτών των συλλαλητηρίων, αυτής της εικόνας
που τρέχετε τώρα να µαζέψετε.
Και διότι δεν σκεφθήκατε ότι µε την αδιέξοδη πολιτική που
ακολουθείτε, ο κόσµος, η κοινωνία, οι πολίτες θα ξεσηκωθούν
και θα βγουν στους δρόµους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε την
κ. ∆ιώτη.
Το λόγο έχει η Υπουργός κ. Αγγελική Γκερέκου για να δευτερολογήσει για τρία λεπτά.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, νοµίζω ότι µάλλον δεν έχετε κατανοήσει
σωστά, τι ακριβώς συµβαίνει µε τα ΑΜΕΑ, τα άτοµα µε αναπηρία, σε σχέση µε το πρόγραµµα «Τουρισµός για όλους».
Βεβαίως, η αγωνία σας είναι απολύτως κατανοητή και εύλογη,
αλλά πραγµατικά σας λέω δεν υφίσταται καµία ανάγκη για διόρθωση –γιατί µάλλον σε αυτό αναφέρεστε- της απόφασης.
Είναι απολύτως καθαρό και σαφές ό,τι προβλέπεται στην παράγραφο 1α περί δικαιούχων ΑΜΕΑ. Με έντονα µάλιστα γράµµατα αναφέρεται ότι «άτοµα µε αναπηρία άνω του 67%,
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ανεξαρτήτως εισοδήµατος, µπορούν κάθε χρόνο να συµµετέχουν σ’ ένα από τα προγράµµατα του Τουρισµός για όλους».
Στο βαθµό αυτό που προβλέπεται ρητά και κατηγορηµατικά
και δεν αλλάζει σε σχέση µε αυτά που είπατε τίποτε, είναι περιττό να επαναλαµβάνεται και στην παράγραφο 2.
Το ίδιο υποστηρίζεται και σε σχετικό µάλιστα υπηρεσιακό σηµείωµα από την αρµόδια ∆ιεύθυνση, όπου και αυτό θα σας το
καταθέσουµε, για να είναι απόλυτα σαφές.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Αγγελική Γκερέκου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
‘Οσον αφορά τώρα το σκέλος της δεύτερής σας ερώτησης,
θέλω να σας πω ότι, λαµβάνοντας υπόψη τη δηµοσιονοµική κατάσταση -που νοµίζω δεν έχετε καµία αµφιβολία ότι είναι σε δραµατική κατάσταση στη χώρα µας- και λαµβάνοντας υπόψη και τα
συνολικά χρέη του ΕΟΤ που είναι πραγµατικά δυσβάσταχτα και
τεράστια –και αυτό το γνωρίζετε- το Πρόγραµµα του κοινωνικού
τουρισµού θα εκτελεστεί, έστω πράγµατι και µε κάποιες περικοπές.
Στην πρωτολογία µου ήθελα να σας δώσω βασικά να καταλάβετε, τί είναι ο κοινωνικός τουρισµός και πώς εµείς φέτος θέλουµε µε διαφάνεια πραγµατικά να υλοποιήσουµε αυτό το
πρόγραµµα. Θα µπορούσαµε µέσα σ’ αυτή την τραγική κατάσταση, θα είµαστε πραγµατικά «καλυµµένοι», να λέγαµε ότι δεν
µπορούµε να το κάνουµε. Φυσικά και δεν θα το επιλέξουµε αυτό.
Ναι λοιπόν, περικόπτουµε κατά δύο µέρες το πρόγραµµα των
επταήµερων διακοπών. Το κρατάµε όµως. Είχαµε την επιλογή να
µην το κάνουµε. ∆εν µπορούσαµε βεβαίως, αυτό να το αρνηθούµε σε κανέναν από τους συµπολίτες µας.
Μάλιστα σας λέω ότι τα χρέη που βρήκαµε σε σχέση µε τον
κοινωνικό τουρισµό, τον «Τουρισµό για όλους», καλύπτουν και
τον φετινό προϋπολογισµό και ένα µέρος του επόµενου προϋπολογισµού. Πιστεύω όµως, στην αξία και στην αναγκαιότητά
του και σε καµµία περίπτωση δεν θα µπορούσε αυτό να περικοπεί.
Περικόπτουµε κατά ένα µικρό ποσοστό πράγµατι, το σύνολο
των δικαιούχων του προγράµµατος. Προκύπτουν όµως, από απολογιστικά στοιχεία ότι τουλάχιστον από ένα υποπρόγραµµα δεν
υπήρχε µεγάλη συµµετοχή. Κρατάµε τα δύο υποπρογράµµατα,
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όπως είναι αυτό για την τρίτη ηλικία και αυτό για τις εξαήµερες
διακοπές. ∆εν υλοποιούµε το τρίτο που είναι για τις µονοήµερες
διακοπές, όπου πραγµατικά δεν υπήρχε η ανάλογη ζήτηση. Αυτό
επίσης καταγράφεται στο ίδιο έγγραφο που σας κατέθεσα.
Τέλος, για το θέµα των τρίτεκνων οικογενειών –ένα ευαίσθητο
θέµα- πράγµατι, το εισοδηµατικό κριτήριο σαν ανώτερο όριο για
τη συµµετοχή τους, έχει µειωθεί. Αλλά γι’αυτό, πέρα από τους
γενικότερους λόγους του χρέους και της δυσκολίας που έχουµε,
υπάρχει και ένας λόγος εξισορρόπησης, όσον αφορά τις οικογένειες µε δύο παιδιά.
Θα σας µιλήσω µε αριθµούς:. Για τις τρίτεκνες, λοιπόν, το
ποσό είναι 44.500 ευρώ. Μπορεί να θεωρηθεί δικαιότερο από το
ποσό των 49.500 ευρώ, όταν κανείς δει ότι το ποσό για τις οικογένειες µε δύο παιδιά, είναι 34.000 χιλιάδες ευρώ. Υπάρχει λοιπόν, µια τεράστια διαφορά και νοµίζω είναι µια δικαιότερη
κατανοµή, δεδοµένου ότι υπάρχει αυτό το δραµατικό πρόβληµα
στη χώρα µας αυτή τη στιγµή.
Κλείνοντας, θέλω πραγµατικά να διαβεβαιώσω εσάς και όσους
συµπολίτες µας µάς ακούν, ότι εµείς τον κοινωνικό τουρισµό δεν
τον βλέπουµε σαν ένα µοχλό πολιτικής επιρροής για τους φίλους
και τους ηµετέρους µας. Είναι πραγµατικά ένας µοχλός και ανάπτυξης και στήριξης κοινωνικής, ειδικότερα στους ανθρώπους,
τους συµπολίτες µας που πραγµατικά το έχουν ανάγκη. Και έτσι
θα το υλοποιήσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
την Υφυπουργό Τουρισµού και Πολιτισµού, την κ. Αγγελική Γκερέκου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, είκοσι τρείς σπουδαστές και οκτώ
εκπαιδευτικοί από το Κέντρο Κωφών ∆ήµου Αργυρούπολης και
το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα».
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής
αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής».
Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 5 Μαΐου 2010 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε τρεις συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της
αρχής.
Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή της Πλειοψηφίας, η Υπουρ-
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γός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Κωνσταντίνα Μπιρµπίλη έχει να µας ανακοινώσει κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Μετά την πολύ γόνιµή συζήτηση στη ∆ιαρκή Επιτροπή της
Βουλής θα σας παρακαλούσα να καταθέσω τς νοµοτεχνικές βελτιώσεις και αν µπορούν να διανεµηθούν στις κυρίες και τους κυρίους Βουλευτές.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Κωνσταντίνα Μπιρµπίλη καταθέτει για τα
Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι
οποίες έχουν ως εξής:
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 13 ΜΑΪΟΥ 2010

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφορικά µε τη συζήτηση επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
«Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» ορίζεται από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Σερρών
κ. Ηλίας Πολατίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
να προσθέσω κάτι πάνω στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Αυτά διανεµήθησαν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω το λόγο από το Προεδρείο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Τον έχετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, εκτιµούµε τις αλλαγές που έχουν γίνει και
µετά από το διάλογο που υπάρχει, έχετε όµως στα χέρια σας,
για δεύτερη φορά µια τροπολογία, η οποία έχει υπογραφεί και
από τους έξι Βουλευτές του Νοµού Ευβοίας, οι οποίοι εκπροσωπούν τέσσερα κόµµατα και απ’ ό, τι ξέρω και το πέµπτο κόµµα
της Βουλής, ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτιµώ ότι δεν έχει αντίθετη άποψη, που
αφορά την επιβίωση την εν λειτουργία λατοµείων της νότιας Καρυστίας.
Είναι η δεύτερη φορά στην οποία, προφανώς, απ’ ό, τι αντιλαµβάνοµαι δεν την κάνετε δεκτή.
Θέλω να ζητήσω, λοιπόν, να γίνει δεκτή η τροπολογία αυτή,
να συζητηθεί στην ώρα της και γι’ αυτό κάνω την παρέµβαση,
κύριε Πρόεδρε, και δεν θέλω να χαρακτηριστεί ότι είµαι «Προµηθεύς» αλλά δεν µπορώ να κάνω διαφορετικά.
∆ιότι, σε διαφορετική περίπτωση, εκατοντάδες λατοµεία κλείνουν, εκατοντάδες οικογένειες µένουν χωρίς δουλειά και η οικονοµία της περιοχής κόβεται στη µέση. Θέλω, λοιπόν, να δεχθείτε
την τροπολογία αυτή, η οποία δεν είναι ούτε φωτογραφική,
αφού συµφωνούν όλα τα κόµµατα.
Θέλω η Υπουργός να τοποθετηθεί επ’ αυτού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Όχι τώρα. Αυτό που
µου ζητάτε συζητείται την τελευταία µέρα, δηλαδή, την άλλη Τετάρτη. ∆εν είναι η ώρα για να τεθεί αυτό.
Κυρία Υπουργέ, θέλετε να το συζητήσετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Μα, δεν είναι η ώρα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σαφώς δεν είναι η
ώρα.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο, αν έχετε να προσθέσετε κάτι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Νοµίζω ότι θα αποσαφηνίσω αµέσως το θέµα.
Η τροπολογία έχω ζητήσει να συζητηθεί στο νοµοσχέδιο για
την ανακύκλωση, το επόµενο νοµοσχέδιο, διότι κάνω τροποποιήσεις στην τροπολογία που µου έχει κατατεθεί. Ως έχει, όπως
µου έχει κατατεθεί, η τροπολογία δεν είναι αποδεκτή. Πιστεύω,
όµως ότι οι βελτιώσεις θα ικανοποιήσουν τις δικές σας προσδοκίες. Σαφέστατα πρέπει να γίνει µε ένα τρόπο που σεβόµαστε το
νοµοθετικό πλαίσιο της χώρας µας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
την κυρία Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
Επίσης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας η Κοινοβουλευτική Οµάδα ορίζει ως ειδικό αγορητή το Βουλευτή κ. Απόστολο Νάνο.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Αλέξανδρος Αθανασιάδης.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κύριοι Βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, έχω την ιδιαίτερη
χαρά και τιµή να παρουσιάσω ως εισηγητής της Πλειοψηφίας και
εκ µέρους της Κυβέρνησης ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο, που
αφορά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.
Ο σχεδιασµός µιας βιώσιµης ενεργειακής πολιτικής για την Ελλάδα είναι περισσότερο επίκαιρος από ποτέ, αφού σε παγκόσµιο
επίπεδο οι περιβαλλοντολογικές και κατ’ επέκταση οικονοµικές
προκλήσεις γίνονται ολοένα πιο σύνθετες και επιτακτικές. Η ανάγκη για ριζικές αλλαγές, για να επιτευχθεί ο στόχος της εξόδου
της χώρας από τη σηµερινή κρίση, είναι συνυφασµένη µε το νέο
ενεργειακό τοπίο και τις επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, που επιχειρούµε σήµερα µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Για να υπάρξει ασφάλεια ανεφοδιασµού για τη χώρα είναι
πλέον γνωστό ότι πρέπει να γίνει άριστη αξιοποίηση των εθνικών
πόρων, δηλαδή αξιοποίηση υδάτων, λιγνίτη, ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας. Για να πετύχουµε αυτό το στόχο απαιτούνται πολιτικές τοµές, µεγάλες, µακροπρόθεσµες και βιώσιµες επενδύσεις
και πάνω από όλα µια αλλαγή κουλτούρας αναφορικά µε τον
τρόπο διαχείρισης της ενέργειας. Αυτό επιδιώκουµε µε το νέο
νοµοσχέδιο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την κλιµατική αλλαγή.
Αξιότιµοι κύριοι συνάδελφοι, οι κλιµατικές αλλαγές είναι σήµερα η µεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα και τη βιοποικιλότητα. Όπως προβλέπει η 4η Έκθεση Αξιολόγησης της
∆ιακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ, το 20% όλων των ζωντανών οργανισµών στον πλανήτη, θα αντιµετωπίσει αυξηµένο κίνδυνο εξαφάνισης, αν η άνοδος της µέσης παγκόσµιας
θερµοκρασίας ξεπεράσει τους 2,5οC. ∆υστυχώς η Ελλάδα τη δεκαετία που µας πέρασε απέτυχε να συµβάλει στην παγκόσµια
προσπάθεια για την καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών. Σήµερα καλούµαστε να κάνουµε άλµατα για να καλύψουµε το χαµένο έδαφος.
Το νοµοσχέδιο αυτό βασίζεται στην πρωτοποριακή για τον
πλανήτη οδηγία 28/2009 της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής µετά από µία σοβαρή
προσπάθεια και διαβούλευση µε όλους τους φορείς καταθέτει
σήµερα το νοµοσχέδιο για την ανάπτυξη του µέλλοντος. Ένα νοµοσχέδιο που δηµιουργεί νέο πλαίσιο, που πιστεύουµε ότι θα επιταχύνει τη διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στη
χώρα µας. Θα φέρει µία ανάπτυξη που δεν είναι εις βάρος του
πλανήτη αλλά σε απόλυτη ισορροπία µε αυτόν, αναπτύσσοντας
τις ανανεώσιµες πηγές της φύσης όπως ο άνεµος, ο ήλιος, η γεωθερµία, η βιοµάζα.
Με το νοµοσχέδιο αυτό η Ελλάδα θα φτάσει και θα ξεπεράσει
τους στόχους για την κλιµατικής αλλαγή που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι δεν πετύχαµε µε τη διεθνή διπλωµατία στην
Κοπεγχάγη, καλούµαστε να υλοποιήσουµε πρώτα τα του οίκου
µας, να κάνουµε πράξη την ετοιµολογία της λέξης «οικολογία»
και να ξεχωρίσουµε διεθνώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα
ως πρότυπο για τον υπόλοιπο πλανήτη.
Παράλληλα και για το εθνικό µας καύσιµο το λιγνίτη, που εδώ
και πενήντα πέντε χρόνια αποτελεί τη βάση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τη χώρα, προωθούµε νέες µονάδες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σε αντικατάσταση των γερασµένων,
ρυπογόνων µονάδων. Με τη διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας λόγω της επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης
η Ελλάδα, θα αυξήσει την εθνική της επάρκεια και ανεξαρτησία
στην ενέργεια. Η αξιοποίηση µε περιβαλλοντικές τεχνολογίες µείωσης των εκποµπών ρύπου του εγχώριου λιγνίτη και η δραστική
επένδυση σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας τα επόµενα δέκα έτη,
αποτελούν δύο πυλώνες της ίδιας στρατηγικής για τη µείωση
των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και των επιπτώσεων της
κλιµατικής αλλαγής.
Φιλοδοξούµε να δηµιουργήσουµε για µεγάλη αναπτυξιακή
ανατροπή στη χώρα µας η οποία καλείται να αποκτήσει µια βαριά
βιοµηχανία στην πράσινη ενεργειακή επανάσταση. Η χώρας µας
είναι προικισµένη µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως οι
χώρες του Περσικού Κόλπου είναι προικισµένες µε το πετρέλαιο.
Οι δικιές µας πηγές είναι ανεξάντλητες, φυσικές και καθαρές κι
έτσι ο πλούτος που θα παραχθεί από την αξιοποίησή τους θα
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είναι πολύ µεγαλύτερος και θα είναι εσαεί.
Το νοµοσχέδιο αυτό πετυχαίνει σηµαντικούς αναπτυξιακούς
στόχους της Κυβέρνησης. Οι εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση πολλά χρόνια πριν για ένα άλλο µοντέλο ανάπτυξης γίνονται σήµερα πραγµατικότητα στους πρώτους οκτώ µήνες
διακυβέρνησης. Συγκεκριµένα, µε αυτό το νοµοσχέδιο δίνονται
σηµαντικά κίνητρα για επενδύσεις στην πράσινη οικονοµία και
πετυχαίνουµε, πρώτα, προστασία του περιβάλλοντος και του κλίµατος. ∆ηµιουργούµε ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο όπου στην
Ελλάδα επενδύουµε τα επόµενα δέκα και πλέον έτη, για να πιάσουµε τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο άρθρο 1 του νοµοσχεδίου ορίζεται εθνικός, δεσµευτικός
στόχος 20% για τη συµµετοχή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην κάλυψη της τελικής, συνολικής κατανάλωσης ενέργειας µέχρι το 2020, αντί του 18% που προβλέπει η οδηγία
28/2009. Στόχος αισιόδοξος και σίγουρα εφικτός. Καθορίζονται
αντίστοιχοι εθνικοί στόχο: 40% κατ’ ελάχιστο για τη συµµετοχή
της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας στην ακαθάριστη κατανάλωση µέχρι το 2020,
20% κατ’ ελάχιστο για τη συµµετοχή των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση και
ψύξη µέχρι το 2020. 10% κατ’ ελάχιστο για τη συµµετοχή των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας στις µεταφορές µέχρι το 2020. Εδώ να σας θυµίσω ότι οι
Γερµανοί έχουν βάλει ένα στόχο 20% και τον έχουν πετύχει. Είναι
στο δικό µας χέρι να πράξουµε το ίδιο.
Με τις εισαγόµενες ρυθµίσεις στα άρθρα 2, 3 και 4 επιδιώκεται η επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας στη χώρα µας, τόσο αυτών που βρίσκονται σήµερα τελµατωµένα σε κάποιο στάδιο της αδειοδοτικής τους διαδικασίας, λόγω γραφειοκρατίας, όσο και των νέων έργων, έτσι
ώστε να αυξηθεί σηµαντικά ο ρυθµός εγκατάσταση έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στη χώρα µας από το απογοητευτικό επίπεδο των 100 έως 150 MW ετησίως, που βρίσκεται τα
τελευταία χρόνια, σε τουλάχιστον 500 έως 1000 MW ετησίως,
που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του εθνικού δεσµευτικού
στόχου 20% από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µέχρι το 2020.
Στα άρθρα 2 και 4 µειώνεται δραστικά η γραφειοκρατία. Η
άδεια παραγωγής εκδίδεται από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
και όχι από το Υπουργείο, όπως γινόταν µέχρι σήµερα. Με το
άρθρο 11 συνίσταται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής αυτοτελής υπηρεσία εξυπηρέτησης
επενδύσεων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στα πρότυπα φορέα
«µίας στάσης».
∆εύτερον, ενεργειακή επάρκεια και απεξάρτηση από εισαγωγές πετρελαίου για επέκταση της εθνικής ανεξαρτησίας. Στο
άρθρο 5 προσφέρονται σηµαντικά κίνητρα, µε σηµαντικές αυξήσεις στις τιµές παραγωγής ενέργειας των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας ανά µεγαβατώρα. Αυξάνουµε σηµαντικά το ενεργειακό δυναµικό εγκατεστηµένης ισχύος κι έτσι µειώνουµε την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από βρώµικες πηγές, όπως είναι το
εισαγόµενο πετρέλαιο. Η οικονοµία µας θα εξαρτάται λιγότερο
από το πετρέλαιο και φυσικό αέριο αυτό που εισάγουµε, ιδιαίτερα λόγω της αστάθειας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές και
που η διεθνής τιµή του αυξάνεται τα τελευταία έτη.
Επιπρόσθετα, όταν η Ελλάδα αναπτύξει περαιτέρω τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα µειώνεται σταδιακά η εξάρτησή µας
στη εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Να σας θυµίσω ότι φέτος
φτάνει το 8% της κατανάλωσης. Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας έχοντας σταθερό κόστος και όντας ανεξάντλητες και αφού
δεν επηρεάζονται από τις διακυµάνσεις στις διεθνείς αγορές, δίνουν και µία διέξοδο από την οικονοµική κρίση µέσω της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας και µέσω της εισροής κεφαλαίων
για την υλοποίηση µεγάλων επενδύσεων µε κατεύθυνση και ενός
άλλου στόχου, τη δηµιουργία οικονοµίας χαµηλών ρύπων.
Τρίτον βελτίωση του εµπορικού ισοζυγίου. Με τη µείωση των
εισαγωγών καυσίµων και ενέργειας θα πετύχουµε άλλο ένα σηµαντικό στόχο, τη βελτίωση του εµπορικού ισοζυγίου. Η Ελλάδα
µπορεί να καταστεί χώρα εξαγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από
χώρα εισαγωγός. Και έτσι και µέσω των ΑΠΕ να αυξήσουµε τις
τεχνολογικές αλλά και τις παραγωγικές ικανότητες της χώρας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όλοι ρωτούν σήµερα: «Μα τι παράγουµε σαν χώρα;». ∆ιάχυτη
η ερώτηση και δεν ξέρω εάν υπάρχουν απαντήσεις. Εµείς έχουµε
τις απαντήσεις. Η απάντηση για το µέλλον είναι απλή: Μπορούµε
να παράγουµε καθαρή, φθηνή και ανταγωνιστική ενέργεια. Η παραγωγή ενέργειας από τις ΑΠΕ ρίχνει το κόστος ανά µεγαβατώρα κάθε χρόνο λόγω των τεχνολογικών βελτιώσεων, η
«πράσινη» ανάπτυξη, η ανάπτυξη του µέλλοντος. Στην ίδια ανάπτυξη στηρίζει ο Πρόεδρος Οµπάµα, την µελλοντική ανάπτυξη
των Ηνωµένων Πολιτειών, µίας οικονοµικής υπερδύναµης. Φανταστείτε τι επίπτωση θα έχουµε στη σχετική µικρή οικονοµία της
Ελλάδας.
Τέταρτον. Αύξηση του ΑΕΠ. Με το νέο ευέλικτο καθεστώς
αδειοδότησης των ΑΠΕ που εισάγουµε στα άρθρα 2-4 αναµένονται επενδύσεις πολλών δισεκατοµµυρίων ανά έτος στις ΑΠΕ και
επακόλουθα σηµαντική αύξηση των άµεσα ξένων επενδύσεων,
δραστηριοποίηση των εγχώριων κεφαλαίων και αύξηση του ΑΕΠ.
Το πρώτο παράδειγµα προσέλκυσης τέτοιας σηµαντικής επένδυσης είναι η ανάπτυξη εργοστασίου βιοντίζελ στον Αστακό της
Αιτωλοακαρνανίας. Το έργο αυτό αναµένεται να είναι ένα από τα
µεγαλύτερα του είδους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνοδευθεί και από µία σηµαντική επένδυση σταθµού υγροποιηµένου, φυσικού αερίου.
Το νοµοσχέδιο αυτό συνδυάζεται και µε τον προγραµµατισµό
του Υπουργείου για δράσεις «πράσινης» ανάπτυξης που έχουν
δεσµευθεί κονδύλια ύψους 5,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ από το
ΕΣΠΑ. Οι επενδύσεις ιδιωτών, ΕΣΠΑ, του νέου επενδυτικού
νόµου και οι νέες αυξηµένες τιµές ανά παραγόµενη µεγαβατώρα
που δίνει το νοµοσχέδιο, θα εξασφαλίσουν την απαραίτητη βιωσιµότητα και την προσέλκυση δεκάδων επενδύσεων στην «πράσινη» ανάταση της οικονοµίας αλλά και της υλοποίησης των
στόχων για την κλιµατική αλλαγή.
Πέµπτον. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Με βάση όλα αυτά
που ανέφερα, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονοµίας είναι εξασφαλισµένη, επενδύοντας στην ανάπτυξη
των ΑΠΕ. Η οικονοµία που θα αναπτυχθεί γύρω από τις ΑΠΕ, θα
εκµεταλλεύεται συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας στην
ηλιοφάνεια, στον άνεµο και στη βιοµάζα που µπορούµε εύκολα
να αξιοποιήσουµε. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας θα έρθει
και λόγω της βελτίωσης του επιχειρείν, που εξασφαλίζει αυτό το
νοµοσχέδιο, λόγω της µείωσης της γραφειοκρατίας στην αδειοδότηση ενεργειακών επενδύσεων.
Με το άρθρο 2 στο νοµοσχέδιο µειώνεται ο χρόνος αδειοδότησης από σαράντα οκτώ έως εξήντα µήνες, που είναι σήµερα,
σε µόλις οκτώ έως δέκα µήνες. Τα κεφάλαια που επενδύονται,
λοιπόν, πολλαπλασιάζονται γρήγορα αυξάνοντας τον εσωτερικό
βαθµό απόδοσης των επενδύσεων.
Ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας είχε πει σε αυτή την Αίθουσα απευθυνόµενος στο ΠΑΣΟΚ: «Επιτέλους ξεκολλήστε».
∆εν είπε όµως και γιατί κολλήσαµε. Το νοµοσχέδιο κάνει ακριβώς αυτό στις ΑΠΕ. Επί Νέας ∆ηµοκρατίας είχαµε επενδύσεις
στις ΑΠΕ στα χαρτιά. Χιλιάδες αιτήσεις για φωτοβολταϊκά και αιολικά, ενώ ελάχιστα υλοποιήθηκαν. Με το νοµοσχέδιο ξεκολλάµε
από τη γραφειοκρατία και την απραξία, υπηρετούµε την παραγωγικότητα των επενδύσεων και τη µείωση της αδιαφάνειας και
της συναλλαγής στην αδειοδοτική διαδικασία.
Έκτον. Το νοµοσχέδιο είναι ένας στρατηγικός κρίκος σχεδιασµού της νέας Ελλάδας του 2020 και συνδυάζεται µε την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, µε τα κίνητρα του νέου επενδυτικού νόµου, µε
την αγροτική ανάπτυξη και την αξιοποίηση της βιοµάζας από
τους Έλληνες αγρότες, µε τη χρηµατοδότηση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», µε κίνητρα στους ΟΤΑ, µε διασφάλιση πόρων από τις
ΑΠΕ. Με τη βελτίωση του χωροταξικού άρθρο 8 και 9, µε την υλοποίηση του Συµβόλου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που απαιτεί
αυξηµένους ρυθµούς ανάπτυξης, όπου η ΑΠΕ και η «πράσινη»
ανάπτυξη αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτηµα για τη χώρα.
Το νοµοσχέδιο αφορά σε όλες τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες
και συνδυάζεται µε αυτές ως στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της
χώρας µε οφέλη για το περιβάλλον, την ανάπτυξη, τις θέσεις εργασίας, την καινοτοµία, τις νέες τεχνολογίες και τις επενδύσεις.
Έβδοµον. Βελτίωση εξοικονόµησης ενέργειας σε κάθε κτήριο,
σε κάθε νοικοκυριό. Πρέπει να επισηµανθεί ότι ο ελληνικός κτη-
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ριακός τοµέας καταναλώνει περίπου το 1/3 της παραγόµενης
ενέργειας, συµβάλλοντας παράλληλα κατά 40% περίπου στις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα.
Με το νοµοσχέδιο αυτό καθιστούµε κάθε πολίτη, συµµέτοχο
στην «πράσινη» επανάσταση µέσω της εξοικονόµησης ενέργειας.
Οι τροποποιήσεις και προσθήκες που προτείνονται στο άρθρο
10, αφορούν ακριβώς τη βελτίωση του ν. 3661 του 2008, ώστε
αφ’ ενός να εξυπηρετήσουν την οµαλότερη εφαρµογή του και
αφ’ ετέρου να ανεβάσουν τον πήχη, συµπεριλαµβάνοντας και τα
νέα µέτρα που θα προβλέπει η επερχόµενη νέα κοινοτική οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Θεσπίζονται νέα
µέτρα εξοικονόµησης για τα νέα κτήρια από το 2011, ενώ για τα
υφιστάµενα προβλέπεται η ενεργειακή αναβάθµισή τους µε ενισχύσεις από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όγδοον –και τελειώνω- βελτίωση των πόρων από ΟΤΑ. Το
ΠΑΣΟΚ το 1985 µε το ν. 1559 άνοιξε το δρόµο στην εκµετάλλευση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για ιδιώτες και για
ΟΤΑ. Με τον νόµο αυτό ενεργοποιήθηκαν οι τοπικές κοινωνίες
για την αξιοποίηση των τοπικών πόρων ενέργειας. Σήµερα µε το
νέο νοµοσχέδιο αποδίδεται σηµαντικό µέρος των εσόδων από το
ειδικό τέλος παραγωγού ΑΠΕ, υπέρ των ΟΤΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆ύο λόγια για τα θαλάσσια πάρκα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ: Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε.
Για τη δηµιουργία θαλάσσιων αιολικών πάρκων, επειδή έγινε
και πολύς λόγος, θα ανακοινωθεί σηµαντική αύξηση της παραγόµενης µεγαβατώρας ενώ καινοτοµούµε για την άµεση ανάπτυξή τους µε µελέτες και χωροθέτηση που θα κάνει το κράτος
και ύστερα θα δηµοπρατεί τις περιοχές αυτές σε ιδιώτες µε σύµβαση παραχώρησης για εκµετάλλευση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µπορούµε να σχεδιάσουµε το οικονοµικό µας µέλλον βασιζόµενοι σε εγχώριους ενεργειακούς πόρους, σε πόρους όπου το ενεργειακό κόστος είναι γνωστό και
είναι απαλλαγµένο από όλα τα οικονοµικά και περιβαλλοντολογικά µειονεκτήµατα του υπάρχοντος ενεργειακού συστήµατος.
Η γενναία στροφή προς τις ΑΠΕ σε συνδυασµό µε την ορθολογική εκµετάλλευση του λιγνίτη, την εξοικονόµηση ενέργειας,
µπορεί να καταστήσει την Ελλάδα ανεξάρτητη ενεργειακά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Τελειώστε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ: Σας καλώ να δείτε πόσα
πολλά πετυχαίνουµε µε όλους αυτούς τους τοµείς που προανέφερα σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Είναι εθνικό µας χρέος και συνταγµατική επιταγή η προστασία
του περιβάλλοντος. Γι’ αυτό σας καλώ να το υιοθετήσετε µε
κύριο γνώµονα την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Αθανασιάδη Αλέξανδρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού συµµετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Εργαστήρι ∆ηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της
Βουλής, είκοσι τρεις µαθητές και ένας εκπαιδευτικός από το 3ο
∆ηµοτικό Σχολείο Βούλας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει, ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
Ορίστε, κύριε Μουσουρούλη, από την ωραία Χίο, έχετε το
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω την
τιµή να εισηγούµαι αυτό το σπουδαίο νοµοσχέδιο, από πλευράς
του κόµµατος της Νέας ∆ηµοκρατίας.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σε µία µεταβατική
περίοδο. Ό,τι είναι παλαιό φεύγει, ό,τι είναι καινούργιο προκαλεί ανησυχία και ό,τι είναι εναλλακτικό δηµιουργεί αβεβαιότητα.
Εν τω µεταξύ τα προβλήµατα µεγαλώνουν και δεν χωρούν πλέον
κάτω από το χαλί.
Αναφέροµαι προφανώς στην ενέργεια. Αυτό που φεύγει είναι
οι παλαιές λιγνιτικές µονάδες της ∆ΕΗ, µονάδες που ρυπαίνουν,
που αργούν να µπουν µπροστά και που έχουν επιπτώσεις στις
τιµές λόγω του κόστους των ρύπων. Αυτό που ανησυχεί είναι οι
µονάδες φυσικού αερίου, λόγω της αστάθειας των τιµών, οι
οποίες οφείλονται και σε σοβαρούς γεωπολιτικούς λόγους. Το
εναλλακτικό, δηλαδή αυτό που έρχεται, οι ΑΠΕ, είναι αβέβαιο.
Και σίγουρα ό,τι είναι αβέβαιο µας φοβίζει. Και επειδή µας φοβίζει, από τη µία τις πνίγουµε στη γραφειοκρατία και από την άλλη
τους δίνουµε ισχυρά αντισταθµιστικά κίνητρα για να προλάβουν
να πιάσουν το στόχο τους.
Τα προβλήµατα που µεγαλώνουν οφείλονται πολλές φορές –
και το λέω µε κάθε ειλικρίνεια- σε µονοπωλιακές νοοτροπίες που
υπάρχουν σε φορείς, σε συνδικάτα, αλλά και σε συντεχνίες.
Ένα παράδειγµα: γιατί η χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας δεν λέγεται αγορά και λέγεται Ηµερήσιος Ενεργειακός Προγραµµατισµός; Γιατί κάποια εποχή δεν µπορούσαµε
ούτε τη λέξη αγορά να εκφέρουµε.
Ένα δεύτερο παράδειγµα αποτελούν οι νόµοι 2773/1999 και
3175/2003 που δυστυχώς διατήρησαν τη µονοπωλιακή δοµή του
ηλεκτρισµού. Αυτά τα δύο ζητήµατα πρέπει να τα λάβουµε σοβαρά υπόψη για να µην αναγκαστούµε κάποια στιγµή να κάνουµε
βιαίως τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν και στον τοµέα της
ενέργειας.
Κλείνοντας αυτήν τη µικρή εισαγωγή θα ήθελα να αναφερθώ
και σε λογικές ορισµένων επιχειρηµατιών, αλλά και συντεχνιών,
που δεν επιθυµούν ένα κράτος ρυθµιστή αλλά ένα κράτος φωτογράφο της δικής τους κατάστασης.
Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας δεν είναι µία απλή ενεργειακή επιλογή, είναι δύο: πρώτον,
επειδή σίγουρα συνεισφέρουν στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και, δεύτερον, επειδή µειώνουν τη
δαπανηρή ενεργειακή εξάρτηση και αυτό για τη χώρα µας έχει
πολύ µεγάλη σηµασία.
Αυτά και µόνο τα στοιχεία, συνιστούν για εµάς µεγάλη πρόκληση. Γι’ αυτό και το νοµοσχέδιο που συζητάµε είναι πολύ σπουδαίο. Υπάρχουν όµως δυο ζητήµατα που προβληµατίζουν. Το
πρώτο είναι η ενεργειακή σπατάλη. Τα κτήρια µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χάνουν ενέργεια από παντού. Μοιάζουν µε τρύπιους κουβάδες που όσο ανανεώσιµο νερό ή άλλη ανανεώσιµη
πηγή τους ρίξουµε µέσα, δεν γεµίζουν ποτέ. Για αυτό οι ΑΠΕ δεν
έχουν νόηµα στα κτήρια, αν δεν προηγείται εξοικονόµηση ενέργειας. Σπατάλη, επίσης, είναι να ζεσταίνουµε νερό µε ηλεκτρισµό, τον οποίο παράγουµε από φυσικό αέριο.
Το δεύτερο ζήτηµα, είναι οι προσφυγές. Είναι πολλοί, κυρία
Υπουργέ, οι παράγοντες της αυτοδιοίκησης και µάλιστα οι περισσότεροι είναι από το κόµµα του ΠΑΣΟΚ που εµπόδισαν µε
πάθος την ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας είτε
απευθείας στα έργα –ένα παράδειγµα είναι το µεγάλο φωτοβολταϊκό στη Μεγαλόπολη- είτε εµµέσως µπλοκάροντας τα δίκτυα και τα κέντρα υπερυψηλής τάσης που χρειάζονται για να
απορροφηθούν αυτές οι ΑΠΕ.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά µια επιστολή που είχα στείλει στον
Πρόεδρο της ΚΕ∆ΚΕ, αναφέροντας όλα τα προβλήµατα στο Αλιβέρι, στο Λαγκαδά, στην Πάτρα, στο Αντίρριο στο βόρειο κύκλωµα 150 KW της Πελοποννήσου, στη γραµµή µεταφοράς
Πύργου – Πάτρας, στο ΚΥΤ Ρουφ, στο ΚΥΤ Αργυρούπολης, στο
ΚΥΤ Κορίνθου σε όλα τα µεγάλα έργα που, δυστυχώς, λόγω
αυτών των εµπλοκών δηµιούργησαν προβλήµατα και στις ανανεώσιµες, αλλά και γενικά στο δίκτυο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για να καταστήσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ενεργειακή οικονοµία µας ασφαλή και βιώσιµη – γιατί αυτοί είναι οι
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δύο βασικοί στόχοι- πρέπει να αναδιαρθρωθεί ο ενεργειακός τοµέας και στην παράγωγη, αλλά και στη ζήτηση. Αυτό δεν πρέπει
να γίνει στα τυφλά, αλλά µε µία πολιτική πυξίδα, µε έναν οδικό
χάρτη και, βέβαια, µε τα κατάλληλα εργαλεία, κίνητρα, αντικίνητρα και ρυθµίσεις.
Εµείς είχαµε ως πυξίδα το µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό, που κάλυπτε όλο το φάσµα της ενεργειακής πολιτικής. Και
είχαµε ένα θεσµικό όργανο, το Συµβούλιο Εθνικής Ενεργειακής
Στρατηγικής, το οποίο πολύ κακώς καταργήσατε. Αυτός ο σχεδιασµός είχε δύο κατευθύνσεις.
Πρώτον, να αξιολογηθούν οι δυνατότητες όλων των πηγών
ενέργειας και βέβαια οι επιπτώσεις τους στην οικονοµία, στην
κοινωνία και στο περιβάλλον και, δεύτερον, να µελετηθούν όλα
τα δυνατά σενάρια: Πως θα εξελιχθεί η ζήτηση, πώς θα εξελιχθεί
η παραγωγική δυναµικότητα των µονάδων και βέβαια, πώς θα
επιτευχθούν οι στόχοι της εξοικονόµησης ενέργειας.
Υλοποιώντας αυτές τις κατευθύνσεις καταλήξαµε σε µία πρόταση εξειδίκευσης του µείγµατος. Την παρουσιάσαµε στη Βουλή
και την υλοποιήσαµε στην πράξη. Αυτό λέγεται ενεργειακός σχεδιασµός. Και αυτός απουσιάζει εντελώς από τη δική σας πρακτική στον τοµέα της ενέργειας τους τελευταίους επτά µήνες και,
δυστυχώς, απουσιάζει από το νοµοσχέδιο αυτό.
Και επειδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µνήµη στον τόπο
µας είναι κοντή, να σας θυµίσω ότι εµείς κάναµε αυτό το σχεδιασµό πράξη. Με τις µεγάλες διεθνείς ενεργειακές συµφωνίες,
µε το γενικό και ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, µε τα κίνητρα των
νόµων 3468/2006 και 3734/2009, µε τις επενδύσεις του αναπτυξιακού νόµου και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα, µε τις επενδύσεις σε παραγωγή και δίκτυα, µε την
προετοιµασία ακόµα της διαδικασίας έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων. Και εδώ να θυµίσω ότι µια από τις λίγες
µεγάλες επενδύσεις που έγιναν πρόσφατα, ήταν µία επένδυση
στον τοµέα αυτόν στη Θάσο αξίας 200.000.000 δολαρίων.
Συνεχίζω αναφέροντας την κινητοποίηση των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και των πολιτών µε συγκεκριµένα προγράµµατα, όπως τα «Φωτοβολταϊκά στις στέγες», το πρόγραµµα
«Εξοικονοµώ» για τους δήµους, το «Αλλάζω Κλιµατιστικό», το
«Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκων» -που κακώς σταµατήσατε- την «Πράσινη Επιχείρηση», τις «Πράσινες Υποδοµές» και µια σειρά από
προγράµµατα που έφεραν την πράσινη ανάπτυξη κοντά στον πολίτη.
Παράλληλα, κυρία Υπουργέ, σας αφήσαµε δύο έτοιµα νοµοσχέδια. Το ένα είναι το νοµοσχέδιο για τη βελτίωση ενεργειακής
αποδοτικότητας, για το οποίο µάλιστα µας ενηµερώσατε στην
Επιτροπή στις 16 Μαρτίου και ακόµα περιµένουµε να το φέρετε
προς συζήτηση. Και το δεύτερο νοµοσχέδιο που σας αφήσαµε
είναι αυτό που συζητάµε σήµερα.
Είναι πάντως εποικοδοµητικό το ότι κατά τη συζήτηση στην
επιτροπή αναγνωρίσατε την προσπάθεια που είχαµε καταβάλει
ως κυβέρνηση. Παράλληλα, σας αφήσαµε και έτοιµο κανονισµό
ενεργειακής αποδοτικότητας για τα κτήρια, αλλά και προεδρικό
διάταγµα για τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Μας στεναχωρήσατε όµως, γιατί κατεβάσατε τον πήχη πάρα πολύ χαµηλά.
Όσο άφορα στις ΑΠΕ και εκεί υπήρξε, κύριοι συνάδελφοι, πρόοδος. Σήµερα 1.440 MW βρίσκονται σε λειτουργία στο διασυνδεδεµένο στο διασυνδεµένο δίκτυο. Εάν σε αυτά προσθέσω και
όσα είναι σε δοκιµαστική λειτουργία, δηλαδή αυτά που έχουν κατασκευαστεί αλλά δεν έχουν ενταχθεί στην παραγωγή, φθάνουν
στα 1.614. Εάν σε αυτά προσθέσουµε και όσα έχουν εµπορικές
συµβάσεις, δηλαδή βρίσκονται πολύ κοντά σε λειτουργία, φτάνουµε σχεδόν στα 2000 MW.
Θέλω εδώ να πω ότι θυµάµαι πολύ καλά ποια ήταν η ισχύς που
βρήκαµε το 2004 αλλά και ποιος ο τρόπος µε τον οποίο αδειοδοτούσατε. Καταθέτω αστα Πρακτικά ένα έγγραφο του 2002 για
να δείτε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι γιατί κολλήσαµε όπως είπε
και ο αγαπητός συνάδελφος εισηγητής του ΠΑΣΟΚ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε αυτό το έγγραφο, που υπογράφεται από τον πολιτικό προϊ-
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στάµενο του τότε Υπουργείου Ανάπτυξης και απευθύνεται στο
ΣτΕ αναφέρεται ότι για την αδειοδότηση ενός αιολικού σταθµού,
ο χωροταξικός σχεδιασµός δεν αποτελεί προϋπόθεση. Οι κατά
καιρούς εισηγήσεις της ΡΑΕ για την εκπόνηση του χωροταξικού
σχεδίου µε συνεκτίµηση και του υφιστάµενου αιολικού δυναµικού αποτελούν, κατά το έγγραφο, πρόταση για καλύτερη αξιοποίηση. Η δε ΡΑΕ δεν θεωρεί το χωροταξικό σχεδιασµό ως
προαπαιτούµενο για τη λειτουργία αιολικών σταθµών και για το
λόγο αυτό γνωµοδοτεί θετικά. Γιατί να υλοποιούνται οι ανανεώσιµες πηγές υπό χωροταξικό σχεδιασµό; Ας κάνει ο καθένας ό,τι
θέλει όπου θέλει. Αυτό λέει το έγγραφο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έτσι ακριβώς αδειοδοτούσατε εκείνη την εποχή. Γι’ αυτό
«κολλήσαµε».
Το µεγαλύτερο µέρος των αδειών αυτών –και καλώ τον οποιοδήποτε να καταθέσει πίνακα- δόθηκαν πριν το ν.3468/2006. Και
αυτές οι άδειες, ούτε βιώσιµες είναι, αλλά ούτε θα πάρουν ποτέ
όρους σύνδεσης. Γι’ αυτό πριν µας πείτε για καθυστερήσεις, σκεφτείτε σοβαρά. Το κοινό µας χρέος τώρα είναι να µετατρέψουµε
το δυναµικό που έχουµε σε ισχύ και ενέργεια, τίποτα άλλο.
Πράγµατι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την υψηλότερη
ηλιακή ακτινοβολία στην Ευρώπη, µε αιολικό δυναµικό πάνω από
8.000 MW, µε γεωθερµικά πεδία που µπορεί να δώσουν έως 350
MW, µε µεγάλο αριθµό νερών και πηγών, τα 2.000 MW είναι λίγα.
Στο νοµοσχέδιο τώρα. Θέσατε ποσοστό 20% για κάλυψη από
ΑΠΕ της συνολικής ενέργειας που θα καταναλώνουµε το 2020,
από 18%. Κατ’ αρχάς, θυµίζω ότι το 18% δεν µπήκε αυθαίρετα.
Ήταν αποτέλεσµα της συνάρτησης κατά 50% του ΑΕΠ και κατά
το άλλο 50% της ισοκατανοµής του κοινοτικού στόχου µεταξύ
των κρατών µελών. Σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
τέθηκε ο στόχος.
Λύστε µου µια απορία. Πώς είναι δυνατόν να προβλέπετε τα
επόµενα τρία χρόνια µείωση της ανάπτυξης και ύφεση και παράλληλα να ανεβάζετε το στόχο; Πώς θα γίνει; Βλέπω µια απίστευτη αναντιστοιχία.
Πέρα από την πρωτοτυπία να έρθει ένα κράτος-µέλος και υπό
αυτές τις συνθήκες να ανεβάζει µόνο του το στόχο, δεν το έχω
ξαναδεί. Αφήνω στην επικοινωνιακή διάσταση επανέρχοµαι στο
θέµα. Ενέργεια καταναλώνουµε για να παράγουµε ηλεκτρισµό,
για να µεταφερόµαστε, να ζεσταινόµαστε, να δροσιζόµαστε, και
για τις λοιπές θερµικές χρήσεις.
Ένα είναι το ερώτηµα. Πόσο τις εκατό της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ χρειάζεται για να πιάσουµε το στόχο του 20% στην
κατανάλωση; Και το λέω αυτό γιατί στη χώρα µας επενδύουµε
κυρίως εύκολα δηλαδή στην ηλεκτροπαραγωγή. Τα δύσκολα,
όπως η βιοµάζα, η γεωθερµία τα εγκαταλείπουµε.
Η απάντηση είναι ότι χρειάζεται 40% ηλεκτροπαραγωγή από
ΑΠΕ, πράγµα που αντιστοιχεί από 10.000 έως 12.000 MW, δηλαδή, έξι φορές περισσότερο από όσα έχουν γίνει µέχρι τώρα.
Προσέξτε! Γνωρίζετε καλά ότι το στόχο αυτό θα τον επιτύχουµε κυρίως µε τα αιολικά. Όµως, όταν δεν φυσάει, τα αιολικά
δεν παράγουν. Και όταν φυσάει πολύ, η παραγωγή είναι αδύνατον να απορροφηθεί από τα δίκτυα, εάν δεν σβήσουν κάποιοι
θερµικοί σταθµοί. Αν δεν το κάνουµε αυτό, τότε οι γραµµές µεταφοράς υπερφορτίζονται, βγαίνουν εκτός, έχουµε µπλακ-άουτ
κ.λπ.
Για να είµαστε, λοιπόν, ασφαλείς έναντι µπλακ-άουτ, χρειαζόµαστε, πρώτον, ικανοποιητική θερµική παραγωγή –συµβατική,
όπως λέµε- που να καλύπτει και την αιχµή της ζήτησης. Όταν
έχει καύσωνα, δεν φυσάει, το ξαναλέω. ∆εύτερον, χρειαζόµαστε
γεωγραφική διασπορά της αιολικής παραγωγής, παντού στη
χώρα, για να µην υπερφορτίζονται τα τοπικά δίκτυα. Τρίτον, χρειαζόµαστε ισορροπία µεταξύ των µονάδων ΑΠΕ και των θερµικών µονάδων.
Το ίδιο συµβαίνει, κύριε Υπουργέ, για κάθε τεχνολογία ΑΠΕ.
Κάθε τεχνολογία έχει διαφορετική συµπεριφορά στα δίκτυα, και
βέβαια διαφορετικό κόστος παραγωγής, ανάλογα µε την ωριµότητά της. Αν δεν είναι ώριµη η τεχνολογία το κόστος παραγωγής
είναι µεγαλύτερο.
Τα λέω όλα αυτά για να καταλάβουµε όλοι, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ότι απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις και στα δίκτυα και στην παραγωγή. Το δε ύψος των επενδύσεων αυτών
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εξαρτάται από την αναλογία των τεχνολογιών µεταξύ των Α.Π.Ε.
αλλά και από την περιοχή στην οποία θα εγκατασταθούν.
Εσείς, κυρία Υπουργέ, µας καλείτε να αποφασίσουµε το ύψος
των κινήτρων για κάθε µία από αυτές τις τεχνολογίες, χωρίς να
ξέρουµε την αναλογία αυτήν. Και για να είµαι σαφής, αν δεν µπορείτε να µας πείτε, για παράδειγµα, πόσα ηλιοθερµικά θέλετε,
γιατί τα θέλετε, πού τα θέλετε, αλλά και πόσο γρήγορα πρέπει
να µπουν, πώς θα πειστούµε ότι αµείβετε σωστά την ηλιοθερµική
κιλοβατώρα; Αυτό το παράδειγµα ισχύει για όλα.
Εµείς –κοιτάξτε- δεν έχουµε καµµία αντίρρηση ούτε να επενδύουµε σε τεχνικά ώριµες τεχνολογίες ούτε και σε νεότερες και
ακριβότερες. Πρέπει, όµως, να ξέρουµε ότι η τιµολόγηση είναι
σωστή. ∆εν θέλουµε αναστολή των επενδύσεων, αλλά δeν µπορούµε να συνηγορήσουµε και στο εύκολο κέρδος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου,
η αναλογία ΑΠΕ που προανέφερα, θα αποφασιστεί µε υπουργική
απόφαση, θα εγκριθεί µέσω σχεδίου δράσης, θα υποβληθεί στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θα επικαιροποιηθεί κατάλληλα και η µελέτη ανάπτυξης του συστήµατος µεταφοράς. Μου φαίνονται
πολλά αυτά τα «θα» για τόσο σοβαρά ζητήµατα. Αν, λοιπόν, δεν
τεκµηριωθεί ο αριθµός, ο τόπος, ο χρόνος και το είδος των «πράσινων» κιλοβατωρών που χρειαζόµαστε και δεν εκτιµηθεί η οικονοµική τους επίπτωση στον καταναλωτή, τότε µπορούµε να
χαρακτηριστούµε την τιµολόγηση που µας προτείνετε µάλλον
αυθαίρετη.
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η «πράσινη» ανάπτυξη
δεν είναι δωρεάν. Για να ωφεληθείς µακροπρόθεσµα περιβαλλοντολογικά, πρέπει βραχυπρόθεσµα να πληρώσεις. Αν, όµως,
τα κίνητρα είναι υψηλά, εκείνος που θα πληρώσει θα είναι ο καταναλωτής. Και αυτό πρέπει να το εµποδίσουµε.
Προηγουµένως µίλησα για στρατηγική. Τώρα, πρέπει να συζητήσουµε και το ποια θα είναι η στρατηγική για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων που θα έχουν αυτές οι τιµές στον
καταναλωτή. Και εδώ η ίδια η Κυβέρνηση υπολογίζει, το κόστος
των ΑΠΕ στα 18.000.000.000 ευρώ έως το 2020. ∆ικά σας στοιχεία είναι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆ώστε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνω µε τις ρυθµίσεις που συµπεριλάβατε στο νοµοσχέδιο
σχεδόν αυτούσιες, δηλαδή όπως τις είχαµε επεξεργαστεί, µαζί
µε τα διαγράµµατα ροής των διαδικασιών και βέβαια, µε το µαθηµατικό υπολογισµό των µηνών που θα εξοικονοµήσουµε από
την αδειοδοτική διαδικασία.
Πρώτον, η κατάργηση της υπογραφής της άδειας παραγωγής.
Εµείς βέβαια πιστεύαµε και είχαµε επιµείνει να λέγεται έγκριση
σκοπιµότητας και όχι άδεια. ∆εύτερον, η παράλληλη ροή των
σταδίων περιβαλλοντολογικής αδειοδότησης. Τρίτον, η αντιµετώπιση του ζητήµατος του κορεσµού των δικτύων. Τέταρτον, η
απόδοση µέρους του αντισταθµιστικού οφέλους στον πολίτη. Και
τέλος, µια σειρά από βελτιωτικές, τροποποιητικές ρυθµίσεις –θα
τις συζητήσουµε και κατ’ άρθρο- που απλοποιούν, επιταχύνουν
τις διαδικασίες και γενικά ξεκαθαρίζουν το τοπίο.
Εµείς, χωρίς να διεκδικούµε τη σοφία της πράσινης ανάπτυξης, είµαστε βέβαιοι για την αναγκαιότητα των ρυθµίσεων αυτών,
γι’ αυτό και ψηφίζουµε το σχέδιο νόµου επί της αρχής. Για τα
υπόλοιπα επιφυλασσόµεθα για την κατ’ άρθρον συζήτηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κύριε Μουσουρούλη.
Ο συνάδελφος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κ. Απόστολος Νάνος, ως ειδικός αγορητής, έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε. Έχετε κι εσείς δεκαπέντε λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για εµάς, κύριοι συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρο ότι οι αυξανόµενοι κίνδυνοι για το περιβάλλον και την υγεία, οι επικίνδυνες, ειδικότερα, κλιµατικές αλλαγές µε την υπερθέρµανση του πλανήτη,
είναι το αποτέλεσµα της βιοµηχανικής ανάπτυξης µε κριτήριο
πάντα το κέρδος, την εµπορευµατοποίηση της γης, του αέρα,
της ενέργειας, του νερού.
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Η αντιµετώπιση, ο µετριασµός έστω των φαινοµένων αυτών,
δεν µπορεί να γίνει από την εξουσία των διεθνικών µονοπωλίων,
από αυτούς, δηλαδή, που ευθύνονται για τη δηµιουργία τους και
είναι υποκριτικό να κόπτονται δήθεν ότι ενδιαφέρονται γι’ αυτό.
Έχει πλέον καταδειχθεί και στην πράξη ότι οι στρατηγικές και τα
µέτρα που προτείνουν έχουν ως κύριο στόχο την παραπέρα κερδοφορία των κεφαλαίων που θα επενδυθούν και όχι την αντιµετώπιση των περιβαλλοντολογικών προβληµάτων σε συνδυασµό
τη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Εξάλλου, οι αποφάσεις
τόσο του Κιότο, όσο και της Κοπεγχάγης, που εξυπηρετούν καθαρά τα ιµπεριαλιστικά συµφέροντα, δείχνουν το δρόµο και την
κατεύθυνση που θέλουν κι επιδιώκουν.
Η δική µας θέση είναι εντελώς διαφορετική. Για να σχεδιαστεί
και να υλοποιηθεί µια αναπτυξιακή πορεία, που θα συµβάλει στην
εξισορρόπηση της σχέσης του ανθρώπου µε τη φύση και στην
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, σε τελευταία ανάλυση πρέπει
να ανατραπούν οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής.
Πίσω, εποµένως, από τις υποκριτικές διακηρύξεις των αστικών
κυβερνήσεων, των διακρατικών τους οργανισµών για σεβασµό
στο περιβάλλον, πίσω από τις προτάσεις τους για τη βιώσιµη
«πράσινη» οικονοµία, για οικονοµική ανάπτυξη χαµηλού άνθρακα, κρύβονται: Πρώτον, η έξωση των ενδοϊµπεριαλιστικών
αντιθέσεων στο πεδίο της ενέργειας. ∆εύτερον, η αναζήτηση
κερδοφόρας διεξόδου για υπερσυσσωρευµένα κεφάλαια µέσω
της βιώσιµης πράσινης οικονοµίας, της εµπορευµατοποίησης
της προστασίας του περιβάλλοντος, της αντιµετώπισης, στην περίπτωσή µας, της κλιµατικής αλλαγής. Τρίτον, η καλλιέργεια κλίµατος ταξικής συνεργασίας µε την επίκληση της
οικουµενικότητας του προβλήµατος. Τέταρτον, η επιτάχυνση της
συγκέντρωσης και της συγκεντροποίησης του κεφαλαίου. Και,
πέµπτον, η προώθηση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις.
Με αυτά τα υλικά είναι δοµηµένος και ο κορµός του νοµοσχεδίου που εξετάζουµε. Προηγούµενα, όµως, θεωρούµε απαραίτητο να τοποθετηθούµε στο συνολικότερο πλαίσιο των θέσεών
µας για τις ΑΠΕ, µέσα στο οποίο εντάσσεται και η τοποθέτησή
µας για το νοµοσχέδιο.
Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αποτελούν σηµαντική παράµετρο στο ενεργειακό µείγµα κάθε χώρας. Πολύ περισσότερο
αυτό ισχύει κατ’ αρχάς τουλάχιστον για τη χώρας µας, καθώς
διαθέτει υψηλή ηλιοφάνεια, σηµαντικό αιολικό και υδατικό δυναµικό, γεωθερµικά αποθέµατα, εδικά απόβλητα, που θα µπορούσαν υπό όρους να αξιοποιηθούν για την παραγωγή
βιοκαυσίµων δευτέρας γενιάς, άλλα απόβλητα γεωργικής κυρίως
και κτηνοτροφικής δραστηριότητας, για παραγωγή βιοαερίου,
αρκετή κλιµατική ενέργεια και άλλα. ∆εν περιλαµβάνονται, βέβαια, στα σχέδια µεγάλα υδροηλεκτρικά εργοστάσια πολλαπλής
ωφέλειας, όπως παραδείγµατος χάριν και το φράγµα της Μεσοχώρας, το οποίο µένει µε το κλειδί στο χέρι και µένει αναξιοποίητο. Ζήτηµα, εποµένως, δεν τηρείται ως προς την ύπαρξη
εκµεταλλεύσιµου ανανεώσιµου ενεργειακού δυναµικού, αλλά και
τις προϋποθέσεις αξιοποίησής του.
Ξεκινώντας από τη γενική αντίληψη µας ότι και οι ανανεώσιµοι
φυσικοί πόροι θα πρέπει να αξιοποιούνται µε βασικό κριτήριο τη
συνδυασµένη ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, στην
οποία η διατήρηση και η ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος
παίζουν καθοριστικό ρόλο, διατυπώνουµε τις παρακάτω θέσεις.
Είµαστε ριζικά αντίθετοι µε την παράδοση των ΑΠΕ στο κεφάλαιο, την οποία προωθεί παραπέρα το συζητούµενο σχέδιο
νόµου για σοβαρούς λόγους, όπως στρατηγικής σηµασίας τοµείς τη χώρας -όπως ο τοµέας της ενέργειας- πρέπει να βρίσκονται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο και την διαχείριση του
δηµοσίου. Ήδη, υπάρχουν αντιδράσεις, λόγω ανταγωνισµού βέβαια, για αιολικά πάρκα στο Αιγαίο, στα πλαίσια της συνδιαχείρισης του Αιγαίου, που προσπαθεί να προχωρήσει η Κυβέρνηση.
Ειδικότερα, για τις ΑΠΕ, η ιδιωτικοποίηση τους έδωσε µία
ισχυρή ώθηση σύµφωνα πάντα µε την πολιτική βούληση και στο
πλαίσιο του σχεδιασµού των δυνάµεων του δικοµµατισµού,
ΠΑΣΟΚ και Νέας ∆ηµοκρατίας, στη διείσδυση του µεγάλου κεφαλαίου και ειδικότερα στον τοµέα της ηλεκτρικής παραγωγής.
Και όπως ειπώθηκε από τον εισηγητή, 5,5 δισεκατοµµύρια
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ευρώ είναι για χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ. Η χωροθέτηση, κατασκευή κι η σύνδεση µε το δίκτυο διανοµής των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές γίνεται
µε µοναδικό κριτήριο τη µεγιστοποίηση των κερδών σε βάρος
του φυσικού περιβάλλοντος, της τοπικής οικονοµίας, αλλά και
της ιστορικής µας κληρονοµιάς και µνήµης, όπως παραδείγµατος χάριν στη Γυάρο, στη Μακρόνησο.
∆εν είναι τυχαίες οι µαζικές πλέον αντιδράσεις των τοπικών
περιβαλλοντικών και µη φορέων ενάντια σε τέτοιες χωροθετήσεις.
∆ίνουµε ιδιαίτερο βάρος στην προστασία του λαϊκού εισοδήµατος το οποίο πλήττει το σχέδιο νόµου καθώς οι εξαιρετικά
υψηλές τιµές ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας που εισπράττουν οι επενδυτές επιβαρύνουν τα λαϊκά
στρώµατα µέσα από τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ. Γνωρίζουµε
καλά ότι τα συµφέροντα των διεθνικών µονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται και στο περιβάλλον,
όπως αυτά εκφράζονται και µέσα από τη Συνθήκη της Λισαβόνας επιβάλλουν την προώθηση και στον τοµέα των ΑΠΕ υπερτιµολογηµένων τεχνολογιών, καθώς και την προκλητική επιδότησή
τους σε βάρος του Έλληνα φορολογούµενου, δηλαδή της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωµάτων, τόσο για την
κατασκευή όσο και για την πώληση της κιλοβατώρας.
Παίρνουµε σοβαρά υπ’ όψιν την ανάγκη για την εξασφάλιση
της ενεργειακής επάρκειας της χώρας στενά δεµένης µε την
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού καθώς και τη λειτουργική αξιοπιστία του συνολικού συστήµατος στις ώρες αιχµής.
Απαίτηση που θέτει εύλογα όρια στο ποσοστό συµµετοχής των
ΑΠΕ στο ενεργειακό µίγµα αλλά και στο ρυθµό αύξησης του ποσοστού αυτού. Την εύλογη αυτή τεχνική απαίτηση το σχέδιο
νόµου την παραβιάζει προκειµένου να προσφέρει ευρύτερο
πεδίο δράσης στα ντόπια και τα ευρωενωσιακά µονοπώλια.
Σε κάθε περίπτωση θεωρούµε ότι οι ΑΠΕ µπορούν να διαδραµατίσουν σε ένα ορατό µέλλον ένα σηµαντικό ρόλο συµπληρωµατικό όµως του εγχώριου καυσίµου, δηλαδή του λιγνίτη, που
πρέπει για τους λόγους που προαναφέραµε να διατηρήσει
υψηλό ποσοστό συµµετοχής στο ηλεκτρικό ενεργειακό µείγµα
της χώρας. Τούτο όµως µε τις παρακάτω προϋποθέσεις απόλυτα
εφικτές από τεχνικοοικονοµική άποψη που πρέπει να γίνονται
αντικείµενο µαζικής λαϊκής διεκδίκησης. ∆ηλαδή να βελτιωθεί η
ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής
να αναπτυχθούν σ’ αυτές αντιρρυπαντικά συστήµατα ολοκληρωµένης περιβαλλοντικής προστασίας, να υλοποιηθούν τεχνικές
επεξεργασίας και βελτίωσης του καυσίµου πριν οδηγηθεί στους
θαλάµους καύσης. Αν γινόταν αυτό θα είχαµε απόλυτη επάρκεια
παραγωγής ενέργειας.
Θεωρούµε, όµως, απαραίτητο να τονίσουµε ότι κανένας ορθολογικός φιλολαϊκός σχεδιασµός, όπως παραπάνω, για µια
ισορροπηµένη αξιοποίηση των διαφόρων πηγών ενέργειας, µαζί
και των ΑΠΕ δεν µπορεί να διαµορφωθεί, πολύ περισσότερο να
υλοποιηθεί υπό συνθήκες ελεύθερης αγοράς ενδοϊµπεριαλιστικών αντιθέσεων και ανταγωνιστικότητας των διεθνικών µονοπωλίων.
Αντίθετα, απαιτείται η εφαρµογή ενός κεντρικού σχεδιασµού
στο πλαίσιο του οποίου θα ισορροπούν το καθένα µε το δικό του
βάρος τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν δηλαδή το λαϊκό εισόδηµα, τη σταθερή ενεργειακή επάρκεια, φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονοµιά και τοπική ανάπτυξη. Ένας σχεδιασµός που
πρέπει να στηρίζεται σε γερές βάσεις όπως η κρατική ιδιοκτησία
µε εργατικό έλεγχο των βασικών µέσων παραγωγής και των τοµέων της οικονοµίας µεταξύ των οποίων και αυτού της ενέργειας,
η κρατική ιδιοκτησία στη γη, ο ολοκληρωµένος χωροταξικός σχεδιασµός µε αυστηρό καθορισµό χρήσεων γης και στόχο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Ύστερα από τα παραπάνω απορρίπτουµε συνολικά το σχέδιο
νόµου και γενικότερα το πλαίσιο της απελευθέρωσης τονίζοντας
ότι αγωνιζόµαστε για ενιαίο αποκλειστικά κρατικό φορέα ενέργειας που θα αποτελέσει λαϊκή περιουσία και θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες, θα αξιοποιεί τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µε
γνώµονα το σύνολο των κοινωνικών λαϊκών αναγκών.
Αγωνιζόµαστε για να ανοίξει ο δρόµος της λαϊκής εξουσίας µε
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λαϊκή οικονοµία που ανάµεσα στα άλλα θα κατοχυρώνει την
ενέργεια ως κοινωνικό αγαθό και µε αυτή την έννοια καταψηφίζουµε το σύνολο του σχεδίου νόµου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Νάνο Απόστολο από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ µε
επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων µας
γνωστοποιεί ότι κατά τη συζήτηση αυτού του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
«Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις
σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής», ορίζει ως ειδική αγορήτρια
τη Βουλευτή κ. Ηρώ ∆ιώτη.
Το λόγο έχει ο κ. Ηλίας Πολατίδης, Βουλευτής Σερρών, ειδικός
αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού για δεκαπέντε
λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
είναι µια πονεµένη ιστορία στην πατρίδα µας για αρκετούς λόγους. Πρώτα απ’ όλα για το περιβάλλον. Είµαστε το νότιο άκρο
της ευρωπαϊκής ηπείρου, η ηλιοφάνεια είναι πολύ µεγαλύτερη
από άλλες χώρες, οι οποίες παρ’ όλα αυτά έχουν αξιοποιήσει ιδιαιτέρως την ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά, όπως η Γερµανία.
Έχουµε το Αιγαίο, το οποίο έχει ένα σηµαντικότατο αιολικό δυναµικό. Έχουµε τα αποµονωµένα νησιά για τα οποία χρειάζεται
αρκετό κόστος για να συνδεθούν στο ενιαίο δίκτυο που υπάρχει
στην ηπειρωτική χώρα. Έχουµε σήµερα λύσεις µη ορθολογικές,
άρα οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητα για την τεχνολογική εξέλιξη της πατρίδας µας.
Πράγµατι, η ενασχόληση µε τις τεχνολογίες αυτές έγινε αρκετά νωρίς σε σχέση µε άλλες χώρες. Να θυµίσω ή να γνωστοποιήσω σε ορισµένους που ενδεχοµένως δεν το γνωρίζουν ότι
ήδη από τη δεκαετία του 1970 είχε γίνει µια προσπάθεια για
ηλιακά συστήµατα αφαλατώσεως, στα νησιά του Αιγαίου, η
οποία ήταν µια πρώτη προσπάθεια, δεν απέτυχε, ζούσαµε τότε
και σε εποχές του φθηνού πετρελαίου, οπότε δεν έγιναν αυτά τα
µέτρα που έπρεπε, εγκαταλείφθηκαν αυτές οι προσπάθειες. Ξεκινάµε συνεχώς από το µηδέν και επιστρέφουµε στο µηδέν γιατί
υπάρχει και η µόνιµη δυσκολία µετατροπής της έρευνας σε πρακτικά αποτελέσµατα. Έχουν τάση τα πανεπιστήµιά µας και τα
ερευνητικά κέντρα να θεωρητικολογούν και να αναλίσκονται σε
ατελείωτες δηµοσιεύσεις που είναι ωραίες για τα βιογραφικά των
ερευνητών αλλά φέρουν µηδενικό όφελος στην κοινωνία η οποία
εν πολλοίς χρηµατοδοτεί αυτούς τους ίδιους.
Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβληµα επίσης µε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στις προσπάθειες που
έχουν γίνει µέχρι τώρα έχουν φορτώσει στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση
ένα βάρος στο οποίο δεν µπορεί να ανταποκριθεί. Είναι χαµηλό
το επίπεδο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ελπίζουµε όλοι. Γνωρίζουµε ότι είναι ο µεγάλος ασθενής αλλά αυτή τη στιγµή είναι η
µεγάλη τροχοπέδη και δεν µπορεί να προχωρήσει –εκτός από τα
προβλήµατα της νοµοθεσίας- οτιδήποτε προέρχεται και εξαρτάται από τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
Επίσης ένα εσχάτως προκύψαν γεγονός είναι η δηµιουργία
αυτών των οικολόγων, ψευτοοικολόγων µη κυβερνητικών οργανώσεων και όλων αυτών οι οποίοι µε κάποια χρηµατοδότηση από
το εξωτερικό προσπαθούν να µας πείσουν ότι πρέπει να σταµατήσουµε να χρησιµοποιούµε τις φθηνές ενεργειακές πηγές τις
οποίες έχουµε στην Ελλάδα και να τις αντικαταστήσουµε µε εισαγόµενες για παράδειγµα µε φυσικό αέριο. Κανείς από αυτούς
όµως δεν µπαίνει στον κόπο να µας εξηγήσει το πώς και µε ποια
διαδικασία θα έχει τα χρήµατα η Ελλάδα ούτως ώστε να εισάγει
αυτές τις ενεργειακές πηγές από το εξωτερικό. Πάντα όταν η
σχετική συζήτηση γίνεται και τίθενται αυτά τα ερωτήµατα, ξαφνικά µιλάµε για εξοικονόµηση, µιλάµε, υποτίθεται, για λύσεις χαµηλής τεχνολογίας, για ευαισθητοποιήσεις και για άλλα πολλά.
Οι λεγόµενες αυτές µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες ταξιδεύουν σε διάφορες συνόδους για την κλιµατική αλλαγή µε
κρατικά έξοδα –αν δεν κάνω λάθος, κύριε Βελόπουλε, όπως έχει
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απαντήσει το Υπουργείο, από τα εβδοµήντα άτοµα νοµίζω ότι η
συντριπτική πλειοψηφία ήταν µέλη των µη κυβερνητικών οργανώσεων- µε κυβερνητικά έξοδα, του ελληνικού λαού, του «κορόιδου» δηλαδή, πήγαν στην Κοπεγχάγη και δεν πλήρωσαν ούτε
τα εισιτήριά τους και πήγαν µε αεροπλάνο. Μάλλον µε ποδήλατο
θα έπρεπε να πάνε, αυτό είναι το λογικό ή έστω µε τραίνο, για να
µη λέµε µε ποδήλατο.
Το πρόβληµα στην Ελλάδα εν κατακλείδι είναι ότι υπήρξαν
αποσπασµατικές πολιτικές κυρίως από πρόσωπα χωρίς συντονισµών Υπουργείων και έγιναν πρώτα απ’ όλα για να κερδίσουν κάποιοι ευνοϊκά πρωτοσέλιδα από τις εφηµερίδες χωρίς όµως να
συνεχίζουν οι πολιτικές αυτές και να περνάνε από όλη τη διοίκηση.
Σήµερα ο νόµος ο οποίος καθορίζει την κατάσταση είναι ο
νόµος του 2006, µε τις τροποποιήσεις οι οποίες έγιναν το 2009.
Ποια είναι τα προβλήµατα τα οποία υπάρχουν σήµερα, αυτά τα
οποία προσπαθεί να επιλύσει το παρόν νοµοσχέδιο; Κατ’ αρχάς
έδειξε υπερβολική εµπιστοσύνη στην αγορά. Θεωρούσε η τότε
κυβέρνηση και οι εισηγητές του νοµοσχεδίου ότι χρήµατα µε τον
άλφα ή βήτα τρόπο θα βρεθούν από την αγορά, ούτως ώστε να
χρηµατοδοτηθούν και µάλιστα µε ιδιαίτερα γενναίο τρόπο οι δράσεις τις οποίες προέβλεπε.
Οι σηµερινές οικονοµικές συνθήκες, όµως, είναι διαφορετικές
και γι’ αυτό πρέπει να πάµε σε διαφορετικά οικονοµικά µοντέλα,
τα οποία να µην έχουν κόστος για το κράτος. Το δηµόσιο δεν
µπορεί να δώσει αυτές τις δαπάνες.
Παρ’ όλο που έδειξε µεγάλη εµπιστοσύνη στην αγορά, ταυτοχρόνως κράτησε και µια σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών και
έβαλε ορισµένες τελείως ασαφείς διαδικασίες, οι οποίες ήταν
βούτυρο στο ψωµί της ∆ηµοσίας ∆ιοίκησεως και των υπαλλήλων,
µε την ευθυνοφοβία που τους διακρίνει ή τους βοήθησε σε εκείνη
τη φάση να την επικαλεσθούν, να µην κάνουν τη δουλειά τους.
Έβαλε, επίσης, για να µην έχει το άγχος των περιβαντολογούντων, κάποιες διαδικασίες για περιβαλλοντικές µελέτες υπερβολικές, στις οποίες ήταν αδύνατον οι ίδιοι οι µελετητές να
µπορέσουν να ανταποκριθούν. Υπήρχε διαρκές πάρε-δώσε των
υπηρεσιών µε τους µελετητές και ήταν αδύνατον, λόγω της ασάφειας των νόµων που υπάρχουν και για τις περιβαλλοντικές µελέτες, αλλά ιδιαίτερα για τα έργα ΑΠΕ, να µπορέσουν να γίνουν
τελικά οι συγκεκριµένες επενδύσεις.
Έκανε εισαγωγή καθορισµού των τιµών στο νόµο, άρα εκ των
πραγµάτων δηµιούργησε µια δυσκαµψία. Αυτό το διατηρείτε και
επ’ αυτού έχουµε αντιρρήσεις. Όταν έγινε ο νόµος, η τιµή την
οποία µπορούσε κανείς να βρει ανά WATT φωτοβολταϊκού πάνελ,
ήταν περίπου στα 6 µε 7 ευρώ ανά WATT. Σήµερα, υπάρχουν και
τιµές στο διαδίκτυο ακόµη και 1 ευρώ, µε µέσο όρο τα 2 µε 2,5
ευρώ, άρα έχει πέσει κατά πολύ. Το να έχουµε µια δυσκαµψία
τέτοια και οι τιµές να είναι µέσα το νόµο, αυτό δηµιουργεί προβλήµατα, διότι δεν µπορεί να παρακολουθήσει την αγορά το δηµόσιο. Θα πρέπει κάθε φορά που µια τεχνολογική εξέλιξη µειώνει
τις τιµές, να ερχόµαστε εδώ να νοµοθετούµε. Αυτό έκανε, βέβαια, και η Νέα ∆ηµοκρατία, διότι το 2009 ξαναδιόρθωσε τις
τιµές. Ερχόµαστε τώρα τις ξαναδιορθώνουµε τις τιµές. Αυτό,
όµως, δηµιουργεί ένα περιβάλλον αβέβαιο, το οποίο δεν αρέσει
στους επιχειρηµατίες και νοµίζω ότι σωστά δεν τους αρέσει.
Υπήρξε, επίσης, το πρόβληµα της δηµιουργίας επενδυτών,
όπου το µοναδικό τους περιουσιακό στοιχείο στο χαρτοφυλάκιο
ήταν η άδεια, την οποία, κατόπιν, θα προσπαθούσαν να την πουλήσουν. ∆εν µπήκε όπως έπρεπε, ως πρώτο κριτήριο και το συνεχίζετε εδώ, να µη βάζετε την κεφαλαιακή επάρκεια. Πρώτα να
αποδείξει κάποιος ότι έχει την κεφαλαιακή επάρκεια. Εάν έχει
την κεφαλαιακή επάρκεια, θα βρει τη γη, δεν είναι αυτό το πρώτο
κριτήριο. Πρώτα να µου αποδείξει κάποιος ότι πράγµατι έχει τα
χρήµατα, που είναι το δύσκολο στην εποχή µας. ∆εν είναι δύσκολο να βρει κανείς αγροτική γη, ειδικά µε την κατάσταση που
επικρατεί, που έχει πέσει το αγροτικό εισόδηµα, το δύσκολο είναι
να έχει τα απαραίτητα κεφάλαια ή να εξασφαλίσει τα απαραίτητα
δάνεια από τράπεζες. Αυτό θα είναι το πρώτο και κατόπιν θα πρέπει να προχωρήσει.
Τι προβλήµατα έχει, επίσης, αυτό; Τη δηµιουργία µιας σειράς
απογοητευµένων ξένων επενδυτών -ορισµένους ελάχιστους γνω-
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ρίζω κι εγώ προσωπικά- οι οποίοι ήρθαν, επειδή τους έταξε η ελληνική πολιτεία, ασχέτως το ποιο κόµµα ήταν στην εξουσία, γαλαντόµες παροχές και τελικά κολλήσανε, πήραν των οµµάτιών
τους, έφυγαν από την Ελλάδα, έκλεισαν τις εταιρείες τις οποίες
δηµιούργησαν. Και αυτοί είναι οι πρεσβευτές κακής θελήσεως
εναντίον της Ελλάδος στο εξωτερικό. Όπου ερωτηθούν αυτοί οι
άνθρωποι, θα µεταφέρουν µια τραυµατική εµπειρία, την οποία
είχαν στην Ελλάδα.
Τι κάνει, λοιπόν, το νοµοσχέδιο. Κατ’ αρχάς θέτει στόχους στο
άρθρο 1, που είναι νοµίζω, αρκετά υψηλοί. Το 20% το οποίο λέει
και η Οδηγία, το 40% το οποίο προχωράει πέρα από την οδηγία
για την ηλεκτρική ενέργεια, το 20% σε θέρµανση-ψύξη και το
10% που το λέει και η οδηγία στις µεταφορές. Με αυτούς τους
όρους τους οποίους βάζει και µε τα µέτρα τα οποία παίρνει το νοµοσχέδιο το θέµα είναι πώς θα δηµιουργήσει τις κατάλληλες
προϋποθέσεις για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.
Ένα θέµα είναι να επιτευχθούν οι στόχοι, δεύτερο θέµα είναι
µε ποιο κόστος θα επιτευχθούν οι στόχοι. Υπάρχουν αυτά τα διαθέσιµα κεφάλαια, υπάρχει αυτή η διάθεση στην ελληνική οικονοµία, ούτως ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι; Ή όλα αυτά
θα πάνε πάλι στην καµπούρα του καταναλωτή; Και τι επιπτώσεις
θα έχει αυτό στη γενικότερη ανάπτυξη;
∆εύτερον, οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας έχουν ένα µειονέκτηµα βασικό, το οποίο είναι ότι δεν είναι συνεχής η παροχή
τους στη διάρκεια του χρόνου. Για να µπορέσουν να αξιοποιηθούν οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας από το ηλεκτρικό σύστηµα χρειάζονται έργα αποθηκεύσεως ενέργειας. Τα έργα αυτά
σήµερα, τα πιο οικονοµικά, είναι οι αντλησιοταµιευτήρες. Σε αυτά
τα έργα, όµως, δεν κάνετε το παραµικρό. Πώς θα αποθηκευτεί η
παραγόµενη ενέργεια;
Έχετε ένα φράγµα στη µεσοχώρα, στο οποίο έχουν ξοδευτεί
άπειρα χρήµατα, αλλά δυστυχώς επειδή κάποιοι κύριοι των
ΜΗΚΥΟ δεν θέλουν αυτό το έργο να γίνει ή κάποιοι έχουν βρει
και την ιδεολογική τους διέξοδο µε το να σταµατά το συγκεκριµένο έργο, φρενάρεται το έργο αυτό της µεσοχώρας, το οποίο
θα µπορούσε, µε συνδυασµού αντλησιοταµιευτήρα, πραγµατικά
να εξασφαλίσει ότι θα γίνουν αυτά τα έργα των Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και ότι πράγµατι θα συνεισφέρουν θετικά στο
ενεργειακό ισοζύγιο, εκτός από το οικονοµικό ισοζύγιο κάποιων
επενδυτών, εντός ή εκτός εισαγωγικών.
Κάνετε µια απλοποίηση διαδικασιών και πράγµατι αυτό είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση, ότι µειώνετε τις απαιτήσεις οι οποίες
υπάρχουν για τις περιβαλλοντικές µελέτες. Το θέµα είναι ότι για
τη µείωση του χρόνου βλέπω ότι είστε υπεραισιόδοξοι. Εκφράζεται ότι θα µειωθούν οι χρόνοι και από τόσο θα πάνε τόσο και
βέβαια, δεν λέτε το τι θα γίνει στην περίπτωση όπου δεν ικανοποιεί η συγκεκριµένη υπηρεσία αν θα έχει επιπτώσεις. Γιατί αυτό
το οποίο λέτε, αν περάσει κάποιο χρονικό διάστηµα, αυτοµάτως
να θεωρείται ότι έχει γίνεται αποδεκτή η µελέτη, αυτό σηµαίνει
ότι δηµιουργεί από την άλλη, άλλα προβλήµατα. Σηµαίνει ότι κάποιοι επίτηδες δεν θα απαντάν, ακόµα και αν υπάρχουν προφανή
σφάλµατα µέσα, ούτως ώστε χωρίς καµµία ευθύνη, ούτε ευθύνη
της υπηρεσίας, ούτε ευθύνη του µελετητή, να γίνεται η έγκριση
των περιβαλλοντικών όρων.
Όσον αφορά το θέµα των τιµών, εδώ πέρα υπάρχει ένα θέµα
µε τα ηλιοθερµικά. Η συγκεκριµένη περιγραφεί που βάζετε είναι
φωτογραφική. Είναι µια συγκεκριµένη επένδυση, η οποία πρόκειται να γίνει από ελβετικό όµιλο στην Ηλεία, και έχουν µπει
υπερβολικά, ακόµη ότι θα είναι δύο οι ώρες τις οποίες θα µπορεί
να λειτουργεί αυτόνοµα. Και εγώ λέω, γιατί όχι µιάµιση ή δυόµισι; Γιατί δύο ώρες; Γιατί να µπαίνει τέτοια φωτογραφία µέσα
και µάλιστα, σε αρκετά υψηλές τιµές, της τάξεως των 284 ευρώ;
Είναι ένα θέµα αυτό.
Το δεύτερο είναι αυτό που λένε και οι καταναλωτές. Τι επιπτώσεις θα έχει όλο αυτό το µοντέλο το οποίο ακολουθείτε, στο
τέλος των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας; Τι επιπτώσεις θα έχει,
τελικά; Γιατί άλλο να είµαστε στο 1%, άλλο να πάµε στο 20% και
να πρέπει από το 40% που θέλετε να πάτε εσείς, το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας να είναι επιδοτούµενο; Γι’ αυτό µιλάµε. Τι επίπτωση θα έχει αυτό στην τελική τιµή της ενέργειας; Και αν αυτά
όλα έχουν συνυπολογιστεί; Εκτός από τους ωραίους τόπους και
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από τη συµµόρφωση µε τις διάφορες ευρωπαϊκές οδηγίες, υπάρχει όµως και το ουσιαστικό θέµα, εάν η οικονοµία, και ιδιαιτέρως
στην περίπτωση την οποία είµαστε σήµερα, µπορεί να φέρει
πράγµατι αυτό το βάρος; Γιατί οπωσδήποτε οι Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας είναι ένα βάρος, εφόσον δεν έχουµε παραγωγικές µονάδες για την παραγωγή τους ή δεν φροντίζουµε ούτως
ώστε να µεταφερθούν οι επενδύσεις προς τις µορφές εκείνες, οι
οποίες έχουν µεγαλύτερη συµµετοχή, µεγαλύτερη προστιθέµενη
αξία.
Επίσης, δεν ξεκαθαρίζετε σαφώς και αυτό είναι το θέµα της
συνεργασίας µε τα Υπουργεία, µε το Υπουργείο Οικονοµίας, ότι
δεν πρόκειται να υπάρξουν επιδοτήσεις στην επένδυση. ∆εν το
ξεκαθαρίζετε. Σας το ρώτησα και στην επιτροπή και δεν έχω µια
σαφή δέσµευση. Απλώς, το µόνο που λέτε είναι ότι σαν ένα κίνητρο είναι να µη ζητήσει κάποιος επένδυση, ούτως ώστε να έχει
ακόµη καλύτερες τιµές στην ηλεκτρική ενέργεια. Εδώ, όµως,
έχουµε µια διπλή επιδότηση. Επιδοτούµε και την τιµή, επιδοτούµε ταυτοχρόνως και την κατασκευή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ )
Πρέπει σαφέστατα να οριστεί ότι δεν θα υπάρξουν επιδοτήσεις και των δύο. Μάλλον θα υπάρξει µόνο επιδότηση στην τιµή
της ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό το οποίο κάνετε.
Προκειµένου να µπορέσει να εφαρµοστούν οι ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας παντού, χρειάζεται συνεργασία µε άλλα Υπουργεία, ιδιαίτερα στα κτήρια. Με το Υπουργείο Οικονοµικών, να µην
προσπαθεί να βγάλει από τη µύγα ξίγκι. Στη χώρα της φοροδιαφυγής ξαφνικά βρήκαµε ότι εκεί θα γίνει η φοροδιαφυγή, από
την κατασκευή έργων εξοικονόµησης ενέργειας ή εφαρµογής
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στα κτήρια. Στο Υπουργείο Οικονοµίας ανέφερα τι πρέπει να γίνει.
Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών πρέπει να εντάξει
στις βασικές ενεργειακές υποδοµές, εφόσον έχουµε καθεστώς
απελευθερώσεως, και το ηλεκτρικό δίκτυο, όπως και στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, για να φροντίσει γρήγορα να µπορέσουν να
γίνουν οι ενστάσεις, οι αντενστάσεις και οποιοιδήποτε χαρακτηρισµοί και να τελειώνουν γρήγορα.
∆εν µπορεί ένας επενδυτής να κάθεται και επί ατελείωτα χρόνια να περιµένει πότε θα τελειώσουν οι νοµικές διαδικασίες και
πότε θα τελειώσουν τα ατελείωτα παραθυράκια για νέες ενστάσεις. Να ξέρει: γίνεται, δεν γίνεται το έργο, ώστε ο καθένας να
παίρνει τις αποφάσεις του.
Κλείνοντας, θα ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής, γιατί
θεωρούµε ότι είναι σε µια κατεύθυνση που προσπαθεί να απλοποιήσει τα πράγµατα, έχει όµως αρκετά τρωτά σηµεία, τα οποία
θα αναδείξουµε και µε τη συζήτηση επί των άρθρων.
Κλείνοντας, θα πω µόνο ότι είναι ένα θέαµα το οποίο βλέπουµε
σήµερα στην Πλατεία Συντάγµατος, µε αυτές τις πολλές τουρκικές σηµαίες εν όψει της επισκέψεως του κ. Ερντογάν και το
οποίο κάποιους από µας – και πιστεύω σίγουρα όλους στο Λαϊκό
Ορθόδοξο Συναγερµό – µας ενοχλεί, όχι αυτό καθ’ αυτό το γεγονός, αλλά όλη η λαγνεία που υπάρχει γύρω απ’ αυτή την επίσκεψη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Πολατίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής ∆εοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις της στις αιτήσεις της Εισαγγελικής Αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης
κατά Βουλευτού.
Το λόγο έχει τώρα η ειδική αγορήτρια του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ηρώ ∆ιώτη.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι για µας γίνεται όλο και πιο δύσκολο να συζητάµε νοµοσχέδια σα να µη συµβαίνει τίποτα, τη στιγµή που η ελληνική κοινωνία καταδικάζεται
στη φτώχεια, τη στιγµή που η Κυβέρνηση ξεθεµελιώνει σε µια
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νύχτα το ασφαλιστικό και τα δικαιώµατα χιλιάδων εργαζοµένων
και τη στιγµή που ο αρµόδιος Υπουργός δηλώνει µε περίσσια κυνισµού πως δεν έχει κάτι να απαντήσει στο ερώτηµα των συνταξιούχων των 700 ευρώ, για το πώς θα επιβιώσουν µετά τα µέτρα.
Αυτό, ιδιαίτερα όταν, όπως ήδη έχουµε πει στην επιτροπή και
στο νοµοσχέδιο για τις ΑΠΕ, η φιλοσοφία είναι business as usual,
µε µερικές γαρνιτούρες πράσινης ανάπτυξης, που ακούγεται
αυτή τη στιγµή σα µακάβριο αστείο.
Για µας η οικολογία είναι πολιτική. Και πολιτική οικολογία δεν
σηµαίνει ενσωµάτωση σε µια διαχειριστική λογική και µάλιστα
στο πλαίσιο µιας κυβερνητικής πρακτικής προσανατολισµένης
στην αναζήτηση επενδύσεων µε κάθε τρόπο και µε οποιοδήποτε
κόστος, όπως κάνει αυτό το νοµοσχέδιο.
Ήταν πολλά στην κριτική που κάναµε στην επιτροπή, όταν συζητήσαµε επί της αρχής. Συνοψίζοντας τα βασικά σηµεία αυτής
της κριτικής, χωρίς να µπαίνω σε όλα όσα πρέπει να συζητηθούν
και να σχολιαστούν, γιατί αυτό θα γίνει και στη συζήτηση κατ’
άρθρο, θέτω και σήµερα στην Ολοµέλεια τα ίδια καίρια ερωτήµατα.
Και ερωτώ: τι σηµαίνει ο στόχος του 20% από ΑΠΕ ως το 2020,
όπως προβλέπει το νοµοσχέδιο; Τι σηµαίνει; Αν αυτό δεν ποσοτικοποιηθεί, δεν γίνει νούµερα, ώστε να µπορέσουµε να ελέγξουµε πώς προχωράει η σηµαντική αυτή υπόθεση και αν δεν
συµπεριληφθεί σε ένα γενικότερο ενεργειακό σχεδιασµό, τι συζήτηση µπορούµε να κάνουµε για το αν θα έχουµε αποτελέσµατα
και για ποιο ακριβώς πράγµα νοµοθετούµε;
Πιστεύουµε πως ελλείψει ενεργειακού σχεδιασµού για τη
χώρα και λεπτοµερούς σχεδίου ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, η δυνατότητα που έχουν δυναµιτίζεται και περιορίζεται σε µια καλή
µπίζνα για τους επενδυτές.
Κυρία Υπουργέ, το νοµοσχέδιο είναι υποκριτικό κατά τη γνώµη
µας και έωλο και επειδή µας ενδιαφέρει να κατοχυρωθεί η παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας όχι για
κερδοφορία επενδυτών, αλλά για να αλλάξει επιτέλους το ενεργειακό µοντέλο της χώρας, εµείς θα θέλαµε µια άλλη κατεύθυνση, που θα διασφαλίζει το δηµόσιο χαρακτήρα και τον
κοινωνικό έλεγχο, που θα έχει ως κοµβικό σηµείο στο σχεδιασµό
την εξοικονόµηση ενέργειας και τη µεγάλη συµµετοχή των ΑΠΕ
µε στόχο τη µείωση των εκποµπών.
Το νοµοσχέδιο µιλάει για την κλιµατική αλλαγή, αλλά ενδιαφέρεται απλά για την πραγµατοποίηση επενδύσεων. Το κριτήριο
για την αξιολόγησή του θα πρέπει να είναι αν θα προκαλεί αποτελέσµατα που θα οδηγούν στη µείωση των εκποµπών αερίων
του θερµοκηπίου, δηλαδή αν θα οδηγήσει στο κλείσιµο κάποιου
θερµικού σταθµού ή θα αποτρέψει τη δηµιουργία νέων. Και κάτι
τέτοιο δεν συµβαίνει µέχρι στιγµής.
Επόµενο µεγάλο ζήτηµα που προκύπτει, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι η χωροθέτηση των ΑΠΕ. Χωροθετούνται χωρίς κανένα σχέδιο σε περιοχές προστασίας της
φύσης, εθνικά πάρκα, προστατευόµενους φυσικούς σχηµατισµούς και περιοχές υπό ανάπτυξη, υγροτόπους Ραµσάρ και περιοχές του δικτύου NATURA.
Σε σχέση µε το αρχικό προσχέδιο έχουν εξαιρεθεί της δυνατότητας εγκατάστασης ΑΠΕ οι περιοχές απολύτου προστασίας
της φύσης. Το γεγονός αυτό είναι θετικό. Επίσης, να τονίσω ότι
θετικό είναι που βγήκε από το νοµοσχέδιο ο χαρακτηρισµός µεγάλων υδροηλεκτρικών ως ΑΠΕ. Και θα επανέλθω σε λίγο σε
αυτό.
Ταυτόχρονα, στο θέµα της χωροθέτησης να υπογραµµίσουµε
ότι κάθε δηµόσια έκταση προσφέρεται στους επενδυτές που διεισδύουν στο χώρο της ενέργειας για την ανάπτυξη πολύ µεγάλης κλίµακας εγκαταστάσεων, ακόµη και σε δασικές εκτάσεις και
περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί αναδασωτέες, χωρίς να
έχουµε ακόµη το εργαλείο κύρωσης των δασικών χαρτών.
Βεβαίως, η παραπάνω πολιτική επιλογή ήδη έχουµε επισηµάνει ότι τροποποιείται στα θαλάσσια αιολικά πάρκα, για τα οποία
η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού και αδειοδότησης, µε ό,τι
αυτές περιλαµβάνουν, χωροθέτηση, µέγεθος εγκαταστάσεων,
περιβαλλοντικές µελέτες, αναλαµβάνει η πολιτεία. Μόνο του οµολογεί το νοµοσχέδιο ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος να γίνουν τα
πράγµατα.
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Και δεν είναι δικαιολογία αυτό που είπατε στην πρώτη συζήτηση, κυρία Υπουργέ, ότι δηλαδή έτσι έπρεπε να έχει γίνει χρόνια πριν, αλλά τώρα δεν προλαβαίνουµε. Όποια καταστροφική
απόφαση πήρε ο δικοµµατισµός την τελευταία εικοσαετία και το
τρελό φαγοπότι που έγινε, εµφανίζεται, εκ των υστέρων, ως τετελεσµένο και ακολουθείται µε µια δήλωση «τι να κάνουµε τώρα;
∆εν έχουµε άλλη επιλογή».
Εµείς λέµε ότι έχετε, κυρία Υπουργέ και κύριοι του ΠΑΣΟΚ,
άλλη επιλογή και άλλες επιλογές πλην των ιδιωτικοποιήσεων και
της αφαίµαξης των πολιτών και σε αυτόν τον τοµέα και στους
υπόλοιπους.
Παράλληλα µε όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, στο νοµοσχέδιο υποβαθµίζεται συνολικά η ισχύουσα διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Επιχειρείται µια
αναγκαία, κατά τα άλλα, επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, αλλά επιχειρείται µε υποβάθµιση των περιβαλλοντικών
όρων και αποσύνδεση της άδειας παραγωγής της διαδικασίας
περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της άδειας επέµβασης σε δασική έκταση. Αυτό, πέρα από περιβαλλοντικά προβληµατικό,
θέτει ζήτηµα υποβάθµισης του κοινωνικού ελέγχου και βάζει
εµπόδια στην άσκηση κοινωνικού ελέγχου.
Τελευταίο, από τα πιο βασικά σηµεία της κριτικής, αλλά όχι µικρότερης σηµασίας για την κοινωνία, είναι η τιµολόγηση ενέργειας από ΑΠΕ. Υπάρχει έντονη κριτική από φορείς οι οποίοι
έχουν ασχοληθεί µε το θέµα και είναι ειδικοί, ότι η τιµολόγηση
που προβλέπει το νοµοσχέδιο για τα µεγάλα αιολικά και φωτοβολταϊκά είναι υπερβολικά υψηλή και θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη για µελλοντική µείωση, όπως συµβαίνει και σε άλλες
χώρες, µιας και µιλάµε για πολύ προσοδοφόρες επιχειρήσεις.
∆εν δικαιολογούνται βάσει του κόστους παραγωγής, σε περιόδους µάλιστα µεγάλης δηµοσιονοµικής κρίσης, αυτές οι τιµές.
Υπάρχουν εκτιµήσεις ότι αν δεν καταργηθούν οι προβλέψεις για
τις αυξανόµενες τιµές τα επόµενα είκοσι πέντε χρόνια, η αύξηση
που θα προκαλέσουν για τον καταναλωτή θα είναι 250% πάνω
σε σχέση µε σήµερα. ∆εν µπορεί το µόνο κριτήριο να είναι το
κέρδος του επενδυτή ή αλλιώς η οικονοµική βιωσιµότητα, όπως
κοµψά το ονοµάσατε, κυρία Υπουργέ, στην πρώτη συζήτηση
στην επιτροπή.
Αυτά είναι µόνο µερικά σηµεία, που στην ουσία αναιρούν κάθε
πρόθεση να παίξουν οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας το ρόλο
τους και να βοηθήσουν το σκοπό µας, ο οποίος δεν είναι η κερδοφορία, αλλά η ανάσχεση της κλιµατικής αλλαγής και η αλλαγή
µοντέλου στον τοµέα της ενέργειας, µε σοβαρό και δηµόσιο σχεδιασµό και γι’ αυτό σε κάποια κοµβικά σηµεία θα καταθέσουµε
τις προτάσεις µας, όταν θα γίνει η συζήτηση κατ’ άρθρο.
Η κριτική µας φυσικά δεν σηµαίνει ότι το υφιστάµενο καθεστώς των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας είναι καλό. Αντίθετα,
χρειάζεται ριζική µεταρρύθµιση, σε εντελώς όµως άλλη κατεύθυνση και µε ορισµένες προϋποθέσεις, όπως ήδη έχουµε αναφέρει.
Τώρα θα ήθελα να επανέλθω για λίγο σε αυτό που έλεγα για
τα µεγάλα υδροηλεκτρικά, που νύχτα µπήκαν στο νοµοσχέδιο
και νύχτα βγήκαν. Και εδώ έχω να σας πω, πως το Υπουργείο
ψεύδεται ή τουλάχιστον δεν λέει όλη την αλήθεια.
Ο λόγος που δεν θέλει η κυρία Υπουργός να µας πει πόσα,
φωτοβολταϊκά, πόσα αιολικά κ.ο.κ., θα βάλουµε στο σύστηµα
έως το 2020, δεν είναι γιατί δεν θέλει να πάρει άλλη τροπή η συζήτηση, όπως ισχυρίστηκε στην επιτροπή, αλλά γιατί µεγάλο ποσοστό του στόχου που θέτει για 10.000 MW έως το 2020 θα είναι
από µεγάλα υδροηλεκτρικά και αυτό προκαλεί µεγάλες αντιδράσεις. Και παρακαλώ να µε διαψεύσετε στην τοποθέτησή σας,
αν κάνω λάθος.
Και το συµπέρασµα αυτό δεν είναι δικό µου. Το λέει το ίδιο το
Υπουργείο σε έκθεσή του το Φλεβάρη του 2009, ως Υπουργείο
Ανάπτυξης τότε. Στην έκθεση µε τίτλο «Το ελληνικό ενεργειακό
ζήτηµα», πάνω στην οποία στηρίζεται και η σηµερινή Κυβέρνηση
και στο κεφάλαιο µε τίτλο «Το σενάριο υλοποίησης της νέας Ευρωπαϊκής Πολιτικής 20-20-20», διαβάζουµε ότι «µέχρι το 2020
στο διασυνδεδεµένο σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπονται 4 GW λιγνιτικών σταθµών, 5,4 GW φυσικό αέριο και 3,7 GW
υδροηλεκτρικών σταθµών.
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Ο στόχος για τις ΑΠΕ επιτυγχάνεται µε το συνδυασµό των µεγάλων υδροηλεκτρικών και ενός µείγµατος τεχνολογιών, όπου
τα αιολικά στο διασυνδεδεµένο σύστηµα είναι πεντέµισι χιλιάδες
ΜW και οκτακόσια ΜW αντίστοιχα στο νησιωτικό, φωτοβολταϊκά
εξακόσια ΜW, διακόσια ΜW βιοαέριο και διακόσια ΜW βιοµάζα».
Με λίγα λόγια, λοιπόν, ο στόχος 20%, αλλά και όλα όσα υποτίθεται θα υλοποιήσουµε για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
περιλαµβάνει και τα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα. Είναι ένας από
τους λόγους που πολλά δεν ξεκαθαρίζονται και τίποτα δεν ποσοτικοποιείται, είναι όµως απαράδεκτο να αποκρύπτεται.
Για εµάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κλιµατική αλλαγή
είναι ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα που πρέπει άµεσα να
αντιµετωπιστούν, αν θέλουµε να επιβιώσει αυτός ο πλανήτης κι
αν θέλουµε να µη στερήσουµε τη ζωή από τις επόµενες γενιές.
Έχουµε επανειληµµένα ασκήσει κριτική στο σπάταλο ελληνικό
µοντέλο, όσον αφορά την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας,
στην υπερβολική εξάρτηση από το ρυπογόνο λιγνίτη και το εισαγόµενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, όπως και στην υπό ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Γνωρίζουµε ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι ένα από
τα κλειδιά για να λύσουµε το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής.
Υπό αυτή την έννοια, διεκδικούσαµε και διεκδικούµε τη ραγδαία
ανάπτυξή τους µε κριτήρια το σεβασµό στο περιβάλλον και την
φέρουσα ικανότητα των περιοχών εγκατάστασης, την κοινωνική
ωφέλεια υπό τη µορφή των ανταποδοτικών εισφορών και των δηµιουργούµενων θέσεων εργασίας, αλλά και το συνολικό δηµόσιο σχεδιασµό και τη δηµοκρατική συµµετοχή των πολιτών και
των ειδικών φορέων στη λήψη των σχετικών αποφάσεων.
Τονίζουµε για άλλη µία φορά πως η εισαγωγή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας -και εξαιρούµε τα µεγάλα υδροηλεκτρικά
που δεν συγκαταλέγονται στις ανανεώσιµες- θα συµβάλει ουσιαστικά στην αλλαγή του τρόπου όπου ως κοινωνία αντιλαµβανόµαστε την παραγωγή και κατανάλωση ενέργεια, στο να
περάσουµε, δηλαδή, από ένα µοντέλο συγκεντρωτικό, τεχνοκρατικό, αδιαφανές, αλλά πάνω απ’ όλα αντιπεριβαλλοντικό, σε
ένα µοντέλο που να διαχειρίζεται ορθότερα τους φυσικούς πόρους, που θα βάζει την κοινωνία συµµέτοχο στη λύση, που θα
βαθαίνει τους θεσµούς της δηµοκρατίας και ελέγχου στη λήψη
των αναπτυξιακών αποφάσεων.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω και να τονίσω και να υπενθυµίσω
ότι είµαστε ο χώρος που µιλάει για τις ανανεώσιµες πηγές χρόνια και δεν θα εγκαταλείψουµε την υπόθεση, ψηφίζοντας ένα νοµοσχέδιο που δεν διασφαλίζει τις βασικές προϋποθέσεις στις
οποίες έχουµε ήδη αναφερθεί, ώστε να µην είναι άλλη µία χαµένη ευκαιρία για την κοινωνία.
Έχουµε διατυπώσει σε όλους τους τόνους ότι για εµάς ο άνθρωπος και η φύση είναι πάνω από τα κέρδη και σ’ αυτό δεν θα
κάνουµε βήµα πίσω. Οι πολιτικές που υπηρετούν τα κέρδη έχουν
ήδη χρεοκοπήσει και στην πραγµατικότητα, που οδυνηρά βιώνουν τελευταία οι πολίτες, αλλά και στις συνειδήσείς τους.
Όποιος κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, ας πάρει και τις ευθύνες
τους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ.
∆ιώτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το ∆ηµοτικό Σχολείο
Βαµβακούς Φαρσάλων Λάρισας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Κωνσταντίνος
Γείτονας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παγκόσµια στροφή για εξοικονόµηση ενέργειας και για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα
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εντάσσεται φυσικά στην οικουµενική, θα έλεγα, κινητοποίηση
απέναντι στη συντελούµενη κλιµατική αλλαγή. Η υπερθέρµανση
του πλανήτη γη είναι γεγονός, έχει ξεκινήσει. Είναι ορατές πλέον
από τώρα οι συνέπειες και είναι βέβαιο ότι αντιµετωπίζουµε τη
µεγαλύτερη πρόκληση στον πλανήτη.
Παρ’ όλη, όµως, τη συνειδητοποίηση του κινδύνου, την κινητοποίηση και την έναρξη προγραµµάτων και δράσεων που έχουν
γίνει όλα αυτά τα χρόνια, πρόσφατα στην Κοπεγχάγη δεν υπήρξε
νοµικά δεσµευτική συµφωνία για τα επόµενα βήµατα, κι αυτό
είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε για να διασφαλίσουµε αν θέλουµε την οικολογική ισορροπία που ταυτίζεται µε το µέλλον της ζωής. Αν θα προσέξατε,
πριν από την Κοπεγχάγη στη δηµόσια συζήτηση, σε παγκόσµιο
επίπεδο, ήταν πρώτο θέµα στην ατζέντα το θέµα της κλιµατικής
αλλαγής. Μετά την Κοπεγχάγη, λες και έχει πέσει πέπλο σιωπής.
Αυτό δεν είναι ενθαρρυντικό για το µέλλον. Χρειάζεται να προχωρήσουµε γρήγορα σε δεσµευτικές συµφωνίες, αν θέλουµε
πραγµατικά να έχουµε αποτέλεσµα.
Τώρα η στροφή στο ενεργειακό µε στόχο την µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου ταυτίζεται σε όλες τις χώρες
και στην Ελλάδα µε την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας.
Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει δύο επιπλέον λόγους να προωθήσει και να επιταχύνει την ανάπτυξή τους. Ένας
λόγος είναι ότι είναι επιτακτική η ανάγκη απεξάρτησης από το
πετρέλαιο. Ο δεύτερος και κύριος λόγος είναι η ανάγκη παραγωγικής αναδιάρθρωσης της χώρας, το παλιό µοντέλο µε το
οποίο αναπτυχθήκαµε έχει πεθάνει. Επιβάλλεται η αναδιάρθρωση στη βάση ενός νέου µοντέλου που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και αυτό είναι το µοντέλο το πρότυπο της
πράσινης ανάπτυξης.
Εδώ, λοιπόν, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, άφθονες αλλά
και σε ποικιλία λόγω της θέσης της χώρας µας και των κλιµατολογικών γενικότερα συνθηκών, µας δίνουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα. Οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου υπηρετούν τις
παραπάνω επιδιώξεις και χαίροµαι γιατί είδα ότι το νοµοσχέδιο
συγκεντρώνει µία ευρύτερη αποδοχή.
Με το νοµοσχέδιο προωθείται η αύξηση συµµετοχής των ΑΠΕ
στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας µε τον καθορισµό του ποσοστού 20% που είναι παραπάνω από το 18% που καθορίζει η
Κοινοτική Οδηγία µέχρι το 2020. Απλοποιείται µε την τροποποίηση του ν.3468 η πολυδαίδαλη γραφειοκρατική διαδικασία για
τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των ΑΠΕ στόχος είναι να
πέσει κάτω από το χρόνο, στους δέκα µήνες. από τα τρία χρόνια
που ήταν. ∆ίνονται οικονοµικά κίνητρα και σε δηµότες, πέρα από
τους δήµους, για να διευκολύνεται η αποδοχή των ΑΠΕ στην περιοχή τους. Προβλέπονται τολµηρές ρυθµίσεις για την εγκατάσταση αιολικών µονάδων στον εθνικό θαλάσσιο χώρο µε
διαγωνιστική διαδικασία, κάτι που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό.
Τέλος, µε το νοµοσχέδιο αποσαφηνίζονται ζητήµατα χωροθέτησης ώστε να διευκολύνεται η εγκατάσταση των ΑΠΕ και να διευρύνονται υπό προϋποθέσεις οι δυνατότητες χωροθέτησης και
σε προστατευόµενους περιοχές του ν.1650/1986. Θυµάµαι τώρα
τότε ήµουν Υφυπουργός και ήταν Υπουργός ο Βαγγέλης Κουλουµπής- όταν εισαγάγαµε στη Βουλή το νόµο το 1986, πόσο είµαστε πίσω σε θέµατα περιβάλλοντος. Ήταν ο πρώτος νόµος,
δεν υπήρχε µέχρι τότε νόµος για το περιβάλλον στην Ελλάδα,
ένας νόµος, ο οποίος πραγµατικά αντέχει µέχρι σήµερα, παρ’
όλες τις µεγάλες εξελίξεις και ως προς τη γνώση, αλλά και ιδιαίτερα ως προς την ευαισθητοποίηση στα θέµατα της οικολογίας.
Στο σηµείο, όµως, αυτό, κυρία Υπουργέ, θέλω να κάνω ορισµένες παρατηρήσεις. Κυρίως αναφέροµαι στα άρθρα 8 και 9.
Με το άρθρο 8 προστίθεται παράγραφος στο άρθρο 19 του
ν.1650/1986 µε την οποία ορίζεται ότι κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται
εγκατάσταση σταθµών ΑΠΕ σε περιοχές προστασίας του δικτύου «ΦΥΣΗ», ένα, σε εθνικά πάρκα δύο, σε προστατευόµενους
φυσικούς σχηµατισµούς τρία και σε περιοχές οικοανάπτυξης
τέσσερα, εξαιρουµένων φυσικά των περιοχών, όπως οι υγρότοποι RAMSAR και περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο
«ΦΥΣΗ», δηλαδή περιοχών απολύτου προστασίας.
Εδώ αυτό που θέλω να πω εγώ και να το ακούσει η κυρία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργός, είναι ότι πέραν της γενικής επιφύλαξης που µπορεί
να υπάρχει για τη σκοπιµότητα και τους κινδύνους ανοίγµατος
της εγκατάστασης των ΑΠΕ σε όλες αυτές τις περιοχές -είναι οι
τέσσερις περιπτώσεις, όπως αποτυπώνονται στο ν. 1650, θα µπορούσαµε ίσως σε µία ή δύο από αυτές, δεν ξέρω αν θα έπρεπε
σε όλες - υπάρχει ένα άλλο ερώτηµα για τα κριτήρια. Το κρίσιµο
ζήτηµα είναι τα κριτήρια της κατ’ εξαίρεση απόφασης. Πώς ορίζονται τα κριτήρια; Από ποιον ορίζονται; Πόσο µπορεί να είναι
αντικειµενικά;
Φοβούµαι ότι αν είναι ελαστικά τα κριτήρια, τότε θα διολισθήσουµε από την εξαίρεση στον κανόνα.
Όσο δε αφορά το άρθρο 9 και τα οριζόµενα για τη χωροθέτηση και εκεί ελλοχεύει ο κίνδυνος να οδηγηθούµε σε ad hoc
εξέταση και υποκειµενική ερµηνεία του ειδικού χωροταξικού για
να χωροθετήσουµε ένα έργο ΑΠΕ.
Θα ήταν για µένα πιο ασφαλής και διαφανέστερη η διαδικασία
να εναρµονιστούν τα υποκείµενα σχέδια, δηλαδή τα γενικά, πολεοδοµικά και άλλα περιφερειακά στο ειδικό χωροταξικό, ώστε
να λαµβάνονται υπόψη κατά τη χωροθέτηση ενός προγράµµατος, ενός project, µιας επένδυσης, συγκεκριµένα και εγκεκριµένα
σχέδια.
Όσον αφορά δε τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών σταθµών
στην αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, έχω την αίσθηση
ότι ορισµένες παρατηρήσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ έχουν βάση. Ούτως
ή άλλως, σε κάθε περίπτωση, θεωρώ απαραίτητο να προχωρήσουµε στη χαρτογράφηση αυτών των εκτάσεων, ώστε να έχουµε
στέρεη βάση χωροθέτησης ΑΠΕ για το µέλλον.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, µισό λεπτό µόνο.
Κλείνω µε δύο γενικότερες επισηµάνσεις: Πρώτη επισήµανση.
Το νοµοσχέδιο λύνει τα θέµατα αδειοδότησης και µε πολύ καλό
τρόπο. Τι γίνεται όµως µε το πραγµατικό θέµα της επιλογής των
αιτήσεων για επενδύσεις;
Ο στόχος µας είναι µε βάση τα νούµερα περίπου 8.000 έως
10.000 MW ΑΠΕ µέχρι το 2020. Ξέρω ότι υπάρχουν αιτήσεις
60.000 MW. Πως θα γίνει η επιλογή; Θα γίνει διαγωνιστική διαδικασία, εάν µάλιστα δεν υπάρχει χωρητικότητα σε ορισµένες τοπικές περιοχές να υποδεχθούν αυτές τις ΑΠΕ; Είναι ένα
ζητούµενο αυτό.
Στα θαλάσσια πάρκα που προβλέπεται σύµβαση παραχώρησης, κάνετε διαγωνιστική διαδικασία. Εδώ, πώς θα γίνει η επιλογή; Γιατί εδώ θα συναντήσετε πραγµατικά προβλήµατα.
Και τελειώνω µε άλλη µια επισήµανση, λέγοντας ότι αυτό το
νοµοσχέδιο διευκολύνει –όπως είπαµε- την εγκατάσταση των
ΑΠΕ άρα, εντάσσεται στη γενικότερη κυβερνητική πολιτική που
είναι σήµερα και µια εθνική ανάγκη για την αναπτυξιακή ώθηση.
Και πιστεύω ότι µετά την επιτυχή έκβαση της πρώτης φάσης του
σχεδίου διάσωσης της χώρας –πρώτης φάσης, εννοώ που είχε
σχέση µε την ενεργοποίηση του µηχανισµού στήριξης- το µεγάλο
στοίχηµα για την Κυβέρνηση είναι: Πέρα από την εφαρµογή του
προγράµµατος αυτού για την δηµοσιονοµική εξυγίανση, κυρία
Υπουργέ, το µεγάλο στοίχηµα είναι να αναθερµανθεί η οικονοµία
και να πυροδοτηθεί η αναπτυξιακή µηχανή.
Εδώ πρέπει να ρίξουµε το βάρος. Και είναι θετική αυτή η νοµοθετική σας πρωτοβουλία. ∆εν αρκεί όµως. Πρέπει να προωθήσουµε πολύ ταχύτατα το ΕΣΠΑ που έχει και πόρους και
προγράµµατα που έχουν σχέση µε τις ΑΠΕ καθώς και τα έργα
Σ∆ΙΤ, το νέο αναπτυξιακό νόµο για την προσέλκυση των επενδύσεων, την απλοποίηση της νοµοθεσίας για την ίδρυση επιχειρήσεων και µια σειρά άλλα ζητήµατα.
Αυτά όλα είναι το εργαλεία κλειδιά για να ξεφύγουµε γρήγορα
από την ύφεση και να µπούµε ξανά σε τροχιά ανάπτυξης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Γείτονα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Σταύρος
Καλογιάννης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµφωνούµε όλοι ότι η κλιµα-
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τική αλλαγή είναι η µεγαλύτερη πρόκληση που αντιµετωπίζει σήµερα η ανθρωπότητα -βεβαίως είναι και η οικονοµική κρίση, αλλά
ελπίζουµε ότι θα ξεφύγουµε από αυτή πολύ σύντοµα- µε επιπτώσεις τόσο στην οικονοµία, όσο και στο περιβάλλον και ασφαλώς και στην κοινωνία.
Την πενταετία 2004-2009, το ΥΠΕΧΩ∆Ε εφάρµοσε µια ολοκληρωµένη πολιτική για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µε απτά αποτελέσµατα. Αυτό αναδεικνύεται µε τον πιο
ανάγλυφο τρόπο από τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Περιβάλλοντος των τελευταίων ετών, 2008 και 2009.
Η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής καθιστά ασφαλώς την
προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας επιτακτική, δεδοµένου µάλιστα ότι το ενεργειακό µείγµα της χώρας είναι ρυπογόνο, εξαρτηµένο από πεπερασµένους πόρους και ελλειµµατικό.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε, το οποίο βασίζεται σε αντίστοιχο
σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης επιχειρεί να προωθήσει περαιτέρω τις ΑΠΕ και περιέχει αρκετές διατάξεις, οι οποίες, πράγµατι, κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.
Είναι θετικό ότι στο σχέδιο νόµου τίθεται εθνικός, δεσµευτικός στόχος 20% για τη συµµετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας µέχρι το 2020.
Η Κυβέρνηση όµως, στην προσπάθειά της να προωθήσει µε
κάθε τρόπο τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, προβαίνει σε νέες
περιβαλλοντικές εκπτώσεις.
Υπενθυµίζω ότι τοµή στη διαδικασία προώθησης των ΑΠΕ αποτελεί το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ που εκπόνησε και
θεσµοθέτησε το ΥΠΕΧΩ∆Ε το 2008.
Για την ολοκλήρωση του πλαισίου αυτού, είχε γίνει επίπονη και
συστηµατική δουλειά. Εκπονήθηκε η µελέτη, ακολούθησε µακρά
διαδικασία διαβούλευσης µε όλους τους φορείς και διεξοδική
συζήτηση στο Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης, το οποίο και γνωµοδότησε επί της µελέτης, όπως προβλέπεται από τη νοµοθεσία.
Έρχεται σήµερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και µε το νοµοσχέδιο τροποποιεί το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ.
Τίθενται δύο σοβαρά ζητήµατα: Πρώτον, η µη τήρηση της προβλεπόµενης από τη νοµοθεσία διαδικασίας για την τροποποίηση
του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ. ∆εύτερον, οι τροποποιήσεις του ειδικού χωροταξικού πλαισίου που επιφέρει το
νοµοσχέδιο είναι προς το δυσµενέστερο για το περιβάλλον.
Και αναφέρω συγκεκριµένα: Πρώτον, για να τροποποιηθεί το
χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ απαιτείται, σύµφωνα µε το
ν.2742/1999, να ακολουθηθεί ειδική διαδικασία, στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γνωµοδότηση του Εθνικού
Συµβουλίου Χωροταξίας και στη συνέχεια έγκριση από την Επιτροπή Συντονισµού της κυβερνητικής πολιτικής στον τοµέα της
χωροταξίας.
Κανένα από αυτά τα βήµατα δεν έχει ακολουθηθεί.
∆εύτερον, µε το νοµοσχέδιο καταργείται η διάταξη του ειδικού χωροταξικού, η οποία απαγόρευε στις γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας τη χωροθέτηση φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων. Η κατάργηση αποτελεί µια σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθµιση.
Και όµως το νοµοσχέδιο αναφέρει ότι οι ΑΠΕ δεν εµφανίζουν
ασυµβατότητες µε τη γη υψηλής παραγωγικότητας. Αν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι!
Συνεχίζει, δε, αναφέροντας ότι η αξιοποίηση ενός ποσοστού
γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας συµβάλλει στην απόδοση και στη βελτίωση των εδαφών και έχει σηµαντικά παράπλευρα περιβαλλοντικά οφέλη, πέραν της αξιοποίησης της
ηλιακής ενέργειας.
Ερωτώ και παρακαλώ να έχουµε από το Υπουργείο απαντήσεις. Πώς αλήθεια συµβάλλουν τα φωτοβολταϊκά συστήµατα στη
βελτίωση της απόδοσης των εδαφών; Ποια είναι τα παράπλευρα
περιβαλλοντικά οφέλη τα οποία επικαλείται το Υπουργείο;
Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη γη υψηλής παραγωγικότητας αποτελεί κίνδυνο σοβαρής αλλοίωσης ή ακόµη και καταστροφής της.
Η γη όµως υψηλής παραγωγικότητας είναι φυσικός πόρος µη
ανανεώσιµος που βρίσκεται ήδη σε ανεπάρκεια. Γι’ αυτό άλλωστε προστατεύεται, τόσο από το Σύνταγµα, όσο και από νόµους
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του κράτους.
Για λόγους δηµοσίου συµφέροντος πρέπει να διαφυλαχθεί στο
σύνολό της, δοθέντος, µάλιστα ότι αποτελεί και κοινωνικό αγαθό.
Με την προτεινόµενη στο νοµοσχέδιο ρύθµιση να καλύπτεται
µε φωτοβολταϊκά ποσοστό 1% των καλλιεργούµενων εκτάσεων
κάθε νοµού, ουσιαστικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανοίγει παράθυρα, ώστε να µετατραπούν οι κάµποι όλης της χώρας σε περιοχές διάσπαρτων µονάδων φωτοβολταϊκών.
Θα έχουµε δηλαδή, αγαπητοί συνάδελφοι, µια αντίστοιχη εικόνα µε αυτό που παρουσιάζει η χώρα, σε ό, τι αφορά την ανεξέλεγκτη εκτός σχεδίου δόµηση.
Προτείνω στο αρµόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να καθορίσει το συντοµότερο δυνατό µε το συναρµόδιο Υπουργείο
Περιβάλλοντος τα κριτήρια µε τα οποία διαβαθµίζεται ποιοτικά
και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας η αγροτική
γη. Στη συνέχεια, τα δύο Υπουργεία πρέπει αµέσως να καθορίσουν τα όρια της γης υψηλής παραγωγικότητας σε όλη τη χώρα,
ώστε αυτή και να διασφαλιστεί, αλλά και να προστατευτεί.
Τρίτο: Το νοµοσχέδιο επιτρέπει την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ
εντός των εθνικών πάρκων και περιοχών προστασίας της φύσης
µε συνοπτικές διαδικασίες και µε ελλιπή περιβαλλοντική εκτίµηση.
Η χωροθέτηση ΑΠΕ εντός των περιοχών αυτών, θα µπορούσε
να αιτιολογηθεί µόνο κατόπιν ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης.
Αυτό για παράδειγµα που κάναµε εµείς πέρυσι στο Εθνικό Πάρκο
Τζουµέρκων.
Αντί αυτού, το Υπουργείο Περιβάλλοντος υιοθετεί µια γενική
και ισοπεδωτική για όλες τις περιοχές, προστατευόµενες ή µη,
διαδικασία εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Στο νοµοσχέδιο αναφέρεται ότι τα προαναφερόµενα, ενδυναµώνουν το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, ενώ είναι φανερό σε
όλους ότι το αποδυναµώνουν και µάλιστα ουσιαστικά από περιβαλλοντικής άποψης.
Είναι, δε, απορίας άξιο ότι οι ρυθµίσεις αυτές επικροτούνται
από τις µεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, σύµφωνα µε όσα
κατέθεσαν στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και η υποκρισία έχει τα όρια
της!
Περιβαλλοντική υποβάθµιση, τέλος, συνιστά και η προβλεπόµενη στο νοµοσχέδιο συγχώνευση σε ενιαία διαδικασία των δύο
διακριτών σταδίων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων
ΑΠΕ.
Σε ό,τι αφορά στα θαλάσσια αιολικά πάρκα, είναι στη σωστή
κατεύθυνση η προτεινόµενη από το νοµοσχέδιο διαδικασία χωροθέτησής τους. Επιτρέψτε µου, κύριοι συνάδελφοι, να σας αναφέρω ότι είχα καταθέσει αντίστοιχη πρόταση το 2002 σε ό,τι
αφορά τα µικρά υδροηλεκτρικά έργα. Και θα την καταθέτω στα
Πρακτικά της Βουλής.
Όµως, η προτεινόµενη διαδικασία στο νοµοσχέδιο είναι εξαιρετικά χρονοβόρα σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Αυτό επιβάλλει ακόµη περισσότερο στο Υπουργείο να µην αποκλείσει όσες περιπτώσεις θαλάσσιων αιολικών πάρκων βρίσκονται τα τελευταία χρόνια υπό αξιολόγηση. Οφείλει το Υπουργείο
να τις αξιολογήσει αυστηρά και να προχωρήσει µε όσες εξ αυτών
πληρούν τα κριτήρια τα οποία θέτει η νοµοθεσία, έτσι ώστε να
συµβάλλουν και αυτά στην κάλυψη των στόχων για το 2020.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ενίσχυση της διείσδυσης των
ανανεώσιµων πηγών στο ενεργειακό µείγµα της χώρας µας, είναι
επιτακτική. Θα πρέπει όµως να γίνει µε κάθε σεβασµό στο περιβάλλον. Για να γίνει αυτό εφικτό, κατά την άποψή µας, οφείλει το
Υπουργείο Περιβάλλοντος να ακούσει τις προτάσεις µας και να
τις υιοθετήσει.
Σας ευχαριστώ θερµά.
( Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Καλογιάννης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής )
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Καλογιάννη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΛΑΟΣ, κ. Κωνσταντίνος Αϊβα-
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λιώτης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σε µια χώρα που καταναλώνεται άπειρος τηλεοπτικός χρόνος
για το ροζ βίντεο της κ. Τζούλιας Αλεξανδράτου ή τη νέα ταινία
της κ. Ντούβλη ή δεν ξέρω για τι άλλο, ασχολούµαστε για την
ενέργεια. Αύριο έρχεται ο κ. Ερντογάν, αλλά ήδη ήλθε το πρώτο
δωράκι από την Τουρκία µέσω Ρωσίας. Θα ήθελα την άποψη της
Κυβέρνησης για την είδηση που δηµοσιεύει το ηλεκτρονικό δελτίο DEFENCE NET, την ακύρωση, δηλαδή, του πετρελαιαγωγού
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και την αναβάθµιση του ΜπακούΤσεϊχάν, που ευνοεί την Τουρκία. Έτσι, το µόνο ενεργειακό αντίβαρο που είχαµε έναντι της Τουρκίας, πάει και αυτό, καλό ταξίδι.
Θα ήθελα την άποψη της Κυβέρνησης γι’ αυτή την είδηση και αν
έχει πληροφόρηση σχετικά µε τις δηλώσεις Ρώσου αξιωµατούχου για τη µαταίωση του πετρελαιαγωγού.
Το 2008 δώσαµε 582.000.000 ευρώ για εισαγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από τα Σκόπια, την Τουρκία, την Αλβανία και τη Βουλγαρία, µερικές από τις πιο φτωχές χώρες της Ευρώπης. Μιλάµε,
λοιπόν, για καθαρό περιβάλλον. Ποια χώρα παράγει τα πιο
προηγµένα τρόλεϊ στην Ευρώπη, τα οποία είναι εντελώς αθόρυβα και δεν µολύνουν το περιβάλλον; Η Αθήνα είναι γεµάτη από
ελληνικής παραγωγής τρόλεϊ. Ποια χώρα φτιάχνει τα πιο προηγµένα ποδήλατα της Ευρώπης, σε ένα εργοστάσιο «κόσµηµα»; Η
Ελλάδα µε τα ελληνικά ποδήλατα, που φτιάχνονται στην Πάτρα
, τα ποδήλατα «IDEAL», που εξάγονται σε είκοσι χώρες και βάζουν τα γυαλιά στις µεγαλύτερες φίρµες του κόσµου.
Ποια χώρα παρήγαγε πρωτοποριακά ηλεκτρικά αυτοκίνητα
πριν σαράντα χρόνια; Η Ελλάδα, µε τα καταπληκτικά οχήµατα
ΕΝFIELD -και το έχω πει πολλές φορές στη Βουλή- που φτιάχνονταν στο Νεώριο της Σύρου και τα συναρµολογούσε ο αείµνηστος Νίκος Γουλανδρής. Ποια χώρα παράγει το πιο
προηγµένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Ευρώπης σήµερα; Η Ελλάδα, αφού ένας επιχειρηµατίας στην Κρήτη έφτιαξε ένα καταπληκτικό πρωτοποριακό όχηµα µεταφοράς επιβατών µε κάµερες
οπισθοπορίας, µε joy stick αντί για τιµόνι χρησιµοποιώντας εξωτικά υλικά ο άνθρωπος, για να το φτιάξει µε έναν αθόρυβο ηλεκτροκινητήρα και πολλά άλλα. Ποια χώρα έχει το πρώτο αιολικό
δυναµικό στον κόσµο µε δεύτερη, µακράν, τη Χαβάη; Η Ελλάδα,
αφού το Αιγαίο είναι υπερδύναµη σε παγκόσµιο επίπεδο.
Καταθέτω τη συνέντευξη του καθηγητή του κ. Ζερεφού στο
«Down Town» στην οποία αναφέρει ότι το 40% της ενέργειάς µας
θα µπορούσε να λαµβάνεται από ανανεώσιµες πηγές. Θα µπορούσαµε, λέει, ο κ. Ζερεφός να ήµασταν παγκόσµιος παράδεισος
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, το «εµιράτο της πράσινης ενέργειας». Αυτό λέει ο καθηγητής.
( Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής )
Σ’ αυτή τη χώρα όµως, εκκρεµούν προς αξιολόγηση εδώ και
ενάµιση χρόνο επενδύσεις ύψους 6,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ για
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Αυτά είναι δικά σας στοιχεία, της
Κυβέρνησής σας, δεν τα λέω εγώ.
Καταθέτω τον πίνακα που µου έστειλε η Υπουργός κ. Κατσέλη,
απαντώντας σε ερώτησή µου στη Βουλή, σχετικά µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Περιµένουν ενάµιση χρόνο για να εγκριθούν 6,6 δισεκατοµµύρια.
( Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης
καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα ο οποίος
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής )
Σε ποια όµως χώρα χρειάζονται µόνο έξι υπογραφές και έξι
µέρες για να στήσει κανείς µια επιχείρηση; Όχι στην Ελλάδα,
αλλά στην Τουρκία, στην οποία µε έξι υπογραφές και έξι µέρες
έχεις τελειώσει, στήνεις µια επιχείρηση. Στην Ελλάδα, πολύ φοβάµαι, ούτε εξήντα υπογραφές και εξακόσιες µέρες δεν φτάνουν. Αυτά είναι, λοιπόν, τα ανατριχιαστικά στοιχεία, τα ξερά
νούµερα που υπάρχουν σχετικά µε το ισοζύγιο στην περιοχή µας,
την κατάσταση στην Ελλάδα και την κατάσταση στην Τουρκία.
Ανατριχιαστικό είναι και το στοιχείο που περιλαµβάνεται στο
νοµοσχέδιό σας: Η εξοικονόµηση χρόνου για την αδειοδότηση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προβλέπεται να είναι τριάµισι µε τέσσερα χρόνια, χώρια πόσο θα
πάρει για να υπάρξει αυτή η αδειοδότηση. Η εξοικονόµηση που
προσπαθείτε να κάνετε µε το νοµοσχέδιο -και καλά κάνετε, φυσικά- προβλέπεται να είναι τριάµισι µε τέσσερα χρόνια, για ένα
έργο που να σχετίζεται µε την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. ∆ηλαδή, ακόµα και σε µια «µπανανία» να ήθελε να
κάνει κάποιος µια επένδυση, πιο σύντοµα θα τη δηµιουργούσε,
αφού το µείζον χειρόφρενο είναι η δηµόσια διοίκηση, η ρυθµιστική αρχή ενέργειας, οι περιβαλλοντικοί όροι, όλα αυτά τα
οποία παρεµβάλλονται και συνεχώς δυσκολεύουν την κατάσταση
και φυσικά επιβαρύνουν το ήδη ελλειµµατικό εµπορικό µας ισοζύγιο, αφού εισάγουµε τα πάντα. Είπα και πριν ότι κάνουµε εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 582.000.000 ευρώ µόνο το 2008.
Όλα αυτά, λοιπόν, γίνονται σε µια χώρα όπου εισάγουµε ετησίως πετρέλαιο αξίας 13.000.000.000 ευρώ. Η Ελλάδα ακουµπάει
13.000.000.000 ευρώ για να εισάγει πετρέλαιο, ενώ είναι υπερδύναµη σε αιολικό και ηλιακό δυναµικό. ∆ηλαδή, πετρέλαιο,
τόκοι και χρεολύσια, είναι 46.000.000.000 πεταµένα από το παράθυρο, σε µια οικονοµία που δανείζεται µε τα ποσοστά που όλοι
ξέρουµε. Και όµως, η δηµόσια διοίκηση εξακολουθεί να τραβάει
χειρόφρενο στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το νοµοσχέδιο που συζητάµε, αυτό
που φέρατε, έπρεπε να είναι ανάµεσα στα δύο, τρία πρώτα που
έπρεπε να φέρει η Κυβέρνησή σας και το συζητάµε οκτώ ολόκληρους µήνες µετά τις εκλογές. Καταλαβαίνει, λοιπόν, κανείς
ότι τα περί πράσινης ανάπτυξης και όλα τα υπόλοιπα ήταν απλώς
για να πέσουν οι «πράσινες ψήφοι» µέσα στην κάλπη. Γι’ αυτό τα
λέγατε. Την πράσινη ανάπτυξη τη χρησιµοποιήσατε για να γίνουν
«πράσινα ψηφαλάκια» µέσα στην κάλπη και πέρα τούτου, ουδέν.
Και ίσως δεν χρειαζόταν να φέρετε καν νοµοσχέδιο και ας έχει
και θετικά στοιχεία. Έχει και πολλούς βερµπαλισµούς. Χρειαζόταν να σηκώσετε γρήγορα όλα αυτά τα χειρόφρενα που κρατάνε
την ελληνική οικονοµία, µια διοίκηση που αντιµετωπίζει τους Έλληνες ως ραγιάδες, τις επενδύσεις µε σαδιστική αδιαφορία, και
την Ελλάδα ως ανήµπορη.
Όπως όµως δεν υπάρχουν χαµένες πατρίδες, αλλά απλώς χαµένοι πολιτικοί, έτσι δεν υπάρχει και ανήµπορη Ελλάδα. Υπάρχουν µόνο ανήµποροι διαχειριστές µιας χώρας που έχει
αποδείξει ότι µπορεί παντού και πάντα, τα πάντα.
Σας ευχαριστώ.
( Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ )
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Αϊβαλιώτη.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω απ’ αυτό που συµβαίνει όλο το τελευταίο
διάστηµα στη χώρα µας και δεν είναι τίποτε άλλο από µια προδιαγεγραµµένη πολιτική που τη συνδιαµόρφωσαν οι κυβερνήσεις
του δικοµµατισµού διαχρονικά την τελευταία εικοσαετία.
Ακριβώς αυτή την πολιτική της αδιαφάνειας, της διαπλοκής
και της διαφθοράς χρησιµοποιούν τώρα οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί κύκλοι, οι οποίοι βεβαίως µε την ανοχή, αν όχι τη βοήθεια
των κυβερνήσεων και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας, γιγάντωσαν και θέλουν να πάρουν στα χέρια τους ό,τι έχει αποµείνει από το δηµόσιο πλούτο και τη δηµοκρατία µας.
Τώρα που η χώρα περνά µια ιστορική οικονοµική ύφεση, µε
µια ανεπανάληπτη επίθεση στα δικαιώµατα του κόσµου της εργασίας, τα οποία είναι κατακτήσεις χρόνων και αγώνων, που βάφτηκαν µε αίµα και ιδρώτα, τώρα που έχει καταρρεύσει
πραγµατικά η «πράσινη αυλαία» που στήσατε µ’ ένα θέατρο του
παραλόγου πριν τις εκλογές και υφαρπάξατε τις ψήφους του ελληνικού λαού µε το καλπονοθευτικό σύστηµα και όχι βεβαίως µε
την απλή αναλογική που σας λέµε εδώ και χρόνια ως Αριστερά,
τώρα που οι επιθέσεις στη δηµοκρατία γίνονται ολοένα και µεγαλύτερες, δυστυχώς δεν έχετε καµµία κοινωνική ευαισθησία και
είστε κύριοι υπεύθυνοι, γιατί οδηγήσατε τη χώρα µαζί µε τη Νέα
∆ηµοκρατία στον γκρεµό.
Το χέρι που απλώνουν οι επιχειρηµατίες για να σώσουν την
«οικονοµική και πολιτική αξιοπιστία» της χώρας, όπως λένε διά
στόµατος του κ. ∆ασκαλόπουλου, είναι το αποτέλεσµα των χρό-
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νιων συναλλαγών, µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο, µε τους κυβερνώντες αυτού του τόπου. ∆υστυχώς, ο Μπερλουσκονισµός
βρήκε χώρο, διότι υπήρχε µια ανοικτή δίοδος. Ας µην ξεχνάµε
τις συναλλαγές σε κάθε µεγάλο έργο, τις συµπράξεις δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα, τα ολυµπιακά έργα ενώ τώρα µπροστά µας
έχουµε και τις διεθνείς κεφαλαιαγορές να βάζουν τους δικούς
τους όρους µαζί µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. ∆υστυχώς από
θιασώτης η Κυβέρνηση, έχει γίνει ένας απλός θεατής.
Έχετε καταλάβει πού έχετε οδηγήσει την οικονοµία της Ελλάδας; Και ζητάτε να βάλουνε πλάτη τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα. Ο λαός δεν αντέχει και ξεσηκώνεται και το βλέπετε
καθηµερινά. Κάθε µέρα έχουµε διαµαρτυρίες σε όλη τη χώρα,
έχουµε παλλαϊκές συγκεντρώσεις. ∆εν το καταλαβαίνετε; Και
αυτό πρέπει, βεβαίως, να κάνει ο λαός, να κατέβει στους δρόµους σε ενωτικούς και µαζικούς λαϊκούς αγώνες, για να µπορέσει να ανατρέψει αυτήν την πολιτική.
∆ιότι εσείς τι κάνατε; Έχετε διαλύσει τον παραγωγικό ιστό της
χώρας. Οδηγείτε σε κλείσιµο οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δυόµισι εκατοµµύρια εργαζόµενους. Έχετε κάνει επαίτες τους συνταξιούχους, λες και αυτοί δεν
δούλεψαν και δεν δικαιούνται τη σύνταξή τους.
Περιµένουµε να δούµε και το τελικό ασφαλιστικό νοµοσχέδιο
που φέρνετε µετά τα µέτρα που πήρατε προχθές, µε τον τρόπο
που τα πήρατε και τα έχουµε καταγγείλει. Έχουµε ένα δηµόσιο
τοµέα τον οποίο τον εκχωρείτε σιγά-σιγά στους ιδιώτες κατ’ επιλογή και κατ’ εντολή του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της
τρόικας.
Ήρθε, βεβαίως και η σειρά της πλήρους απελευθέρωσης της
ενέργειας. ∆εν το συζητούµε για τη ∆ΕΗ.. Τι να πούµε; Τη δίνετε
µε τον έναν ή µε τον άλλο τρόπο, σε ιδιώτες και τελικά θα της µείνει ένας τίτλος «∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού». Χρησιµοποιείτε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας για πράσινη πολιτική
και φέρατε ένα σχέδιο νόµου, το οποίο κρύβει επενδύσεις µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων σε δηµόσιους χώρους. Εκχωρείτε
τον υπόλοιπο δηµόσιο πλούτο και δεν διασφαλίζετε το περιβάλλον, όσο και εάν φαίνεται στον τίτλο του σχεδίου νόµου και βέβαια στη συνολική έκφραση τη δική σας ότι ο στόχος είναι η
µείωση των εκποµπών. Στόχος είναι η αύξηση της κερδοφορίας
των µεγάλων εταιρειών που θα επενδύσουν στις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας.
Είµαστε ο ΣΥΡΙΖΑ, υπέρµαχοι –και, γνωρίζετε ότι έχουµε δώσει
µάχες γι’ αυτό, µεγάλες µάχες- ενός ενεργειακού µείγµατος που
σταδιακά θα αυξήσει τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και θα
µειώσει το λιγνίτη και το πετρέλαιο.
∆εν µας ξεκαθαρίζετε ποιος ακριβώς θα είναι ο δηµόσιος και
κοινωνικός έλεγχος στις επενδύσεις. Η κλιµατική αλλαγή δεν
ήρθε από µόνη της. Οι εγκληµατικές πολιτικές των πολυεθνικών
επενδυτών, σε συνάρτηση µε τη στενή πελατειακή σχέση που
έχουν µε τις κυβερνήσεις των ισχυρών του κόσµου, είναι η αιτία
της δραµατικής αύξησης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα,
αφού η κερδοφορία του µεγάλου κεφαλαίου δεν θα σταθεί σε
καµµία περίπτωση στη διασφάλιση της βιωσιµότητας του περιβάλλοντος και στην αξιοπρέπεια των λαών και των εργαζοµένων.
Άλλωστε, και όλοι οι πόλεµοι που έχουν γίνει και στο παρελθόν
–και θα γίνουν στο µέλλον, είµαστε κοντά- είχαν έρεισµα τους
τον έλεγχο και την εκµετάλλευση των ενεργειακών φυσικών
πόρων, την πώληση στρατιωτικών εξοπλισµών και την εξαθλίωση
των λαών, υποδούλωση δηλαδή των ισχυρών των χωρών, οι
οποίες είναι τριτοκοσµικές.
Και τώρα, όλοι όσοι κατέστρεψαν τον πλανήτη, θα επενδύσουν
και στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Κυρία Υπουργέ, ξεκαθαρίστε ότι θα αποκλείσετε τις τεράστιες ιδιωτικές επενδύσεις και
ο δηµόσιος πλούτος που ανήκει σε όλους δεν θα περάσει στα
χέρια τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, υπάρχει στο σχέδιο νόµου η διάταξη ότι σε
κάθε νοµό θα µπορεί το 1% της αγροτικής γης να γίνει φωτοβολταϊκά πάρκα. Πώς θα γίνει ο καταµερισµός; Το 1% σε κάθε
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ΟΤΑ; Έχουµε και ένα σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» µπροστά µας. Θα
αλλάξουν οι ενότητες. Πώς το διασφαλίζετε αυτό; Χρήσεις γης
δεν έχουµε παντού. ∆εν θα έπρεπε όλα αυτά να προϋπάρχουν;
Καλά για δασολόγιο και κτηµατολόγιο δεν το συζητώ. Τώρα, µετά
από χρόνια, προσπαθούµε κάτι να κάνουµε στη χώρα µας. Αυτά
είναι ερωτηµατικά που θα πρέπει να απαντηθούν.
Τέλος, κυρία Υπουργέ, ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης του Υπουργείου σας και του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, ώστε να µπορούν οι κτηνοτρόφοι που
έχουν κτηνοτροφικές µονάδες, οι αγρότες και οι γεωργοί που
έχουν θερµοκήπια, για ιδία χρήση να έχουν τη δυνατότητα να
εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά και το πλεόνασµα που θα έχουν, να
το δίνουν στο διασυνδεδεµένο σύστηµα και να έχουν ένα συµπληρωµατικό εισόδηµα, ώστε να µπορούν να επιβιώσουν στις
περιφέρειές τους, έστω να µπορούν και µε αυτόν τον τρόπο,
διότι, το αγροτικό εισόδηµα φθίνει πάρα πολύ. ‘Ολοι είναι καταχρεωµένοι και θα πρέπει να υπάρξουν και εκείνα τα κριτήρια που
να µπορούν -όχι να γεµίσει ο τόπος φωτοβολταϊκά, δεν λέω κάτι
τέτοιο και αυτό να ξεκαθαριστεί- να γίνουν για ιδία χρήση και το
επιπλέον να είναι συµπληρωµατικό εισόδηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µίλησε και η κ. Ηρώ
∆ιώτη, η εισηγήτριά µας, θα µιλήσει και ο Κοινοβουλευτικός µας
Εκπρόσωπος και άλλοι συνάδελφοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς δεν
µπορούµε να ψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο, αν και είµαστε
υπέρµαχοι των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, γιατί δεν έχετε
ξεκαθαρίσει ακριβώς τι πράσινη πολιτική θέλετε και ποιος θα έχει
τον έλεγχο αυτών των µεγάλων επενδύσεων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Αµµανατίδου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 14 Μαΐου
2010.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 129 παράγραφοι 2 και 3 και 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της
Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 785/11-5-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Παναγιώτη
Κουρουµπλή προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την υποτιµολόγηση των φαρµάκων
κ.λπ..
2.- Η µε αριθµό 780/11-5-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Γεράσιµου Γιακουµάτου προς
τους Υπουργούς Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για
ρυθµίσεις οφειλών ιδιωτών από τις τράπεζες κ.λπ..
3.- Η µε αριθµό 794/11-5-2010 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. ∆ιαµάντως
Μανωλάκου προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη δασοπροστασία της Χώρας µας κ.λπ..
4.- Η µε αριθµό 790/11-5-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. ΣπυρίδωνοςΆδωνι Γεωργιάδη προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,
σχετικά µε τη θέση του Υπουργείου για τις αντιδράσεις από συνδικαλιστικές οργανώσεις κ.λπ..
5.- Η µε αριθµό 778/48/11-5-2010 επίκαιρη ερώτηση του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την επιδείνωση των κοινωνικών δεικτών από
τις κυβερνητικές αποφάσεις και την επιτήρηση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου κ.λπ..
(Θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 784/11-5-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Οδυσσέα
Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέ-
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ντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε το καθεστώς προσλήψεων σε εταιρείες όπως η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η
ΑΜΕΛ Α.Ε. και η ΤΡΑΜ Α.Ε. κ.λπ..
2. - Η µε αριθµό 782/11-5-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη προς
την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
σχετικά µε τη µείωση τιµών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης
κ.λπ..
3.- Η µε αριθµό 787/11-5-2010 επίκαιρη ερώτηση του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου Λεβέντη προς τον Υπουργό
Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση των εργασιών για τη διαµόρφωση του αρχαιολογικού χώρου του Σουνίου κ.λπ..
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ηλίας Καρανίκας.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κυρία Υπουργέ, αναντίρρητα
είναι ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο αυτό που φέρνετε και συζητάµε
σήµερα στη Βουλή και ασφαλώς θα περίµενα και άλλα νοµοσχέδια σε διευκόλυνση των επενδύσεων.
Μέσα στο πρόγραµµα του κινήµατός µας, υπάρχει και αντιλαµβάνοµαι ακριβώς τις ανάγκες και τις δεσµεύσεις µας για την
πράσινη ενέργεια. Ασφαλώς και τη στηρίζω. Αντιλαµβάνοµαι τις
ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την ιδιοµορφία της χώρας
µας, όσον αφορά τη χωροθέτηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Είµαι υπέρ κάθε προσπάθειας για τη διευκόλυνση όλων
αυτών των επενδύσεων για να απαλλαγεί ακριβώς η χώρα µας
από την κατανάλωση πετρελαίου.
Όµως, θα ήθελα να θίξω ένα ζήτηµα που αφορά, ακριβώς, την
καρδιά της Ευρυτανίας. ∆εν νοµίζω ότι υπάρχει κανείς εδώ µέσα
ο οποίος να µην έχει πειστεί από τις µελέτες και από το φαινόµενο του θερµοκηπίου, από την κλιµατική αλλαγή. Αλλά δεν νοµίζω να υπάρχει κανείς εδώ µέσα που να πιστεύει ότι η Ευρυτανία
µπορεί να σώσει τον πλανήτη. Και δεν το λέω ειρωνικά, γιατί
απλούστατα θα ξεκινήσουµε το παλιό χωροταξικό του κ. Σουφλιά, το οποίο ισχύει ως νόµος, που µέσα στα πάρκα αιολικής
προτεραιότητας οριοθετεί την Ευρυτανία, όχι διότι έχει µεγάλο
αιολικό δυναµικό, αλλά λέει ότι συγκεντρώνουν τη µεγαλύτερη
ζήτηση. Το καταθέτω να υπάρχει στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Καρανίκας καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Λέει ότι είναι µεγάλη ζήτηση των επενδυτών -άρα αυτοί θα µου
ρυθµίσουν τον τόπο- και ότι είναι φθίνων ο πληθυσµός, άρα λίγες
οι αντιδράσεις. Όχι, αυτό είναι λάθος. Γιατί απλούστατα εκπροσωπώ έναν τόπο, ο οποίος µε τα νερά του έφτιαξε τη Λίµνη του
Πλαστήρα, µε τα νερά του, µε τη γη του, µε τις εκκλησίες του, µε
τα νεκροταφεία του απεδέχθη τη Λίµνη των Κρεµαστών.
Άρα, η Ευρυτανία έδωσε πάρα πολλά στην ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας. Τι κέρδισε; Μία βίαιη µετανάστευση. Τριάντα
πέντε χιλιάδες Ευρυτάνες στην Αιτωλοακαρνανία, δεκαπέντε µε
είκοσι χιλιάδες Ευρυτάνες στη Φθιώτιδα, δέκα χιλιάδες στη Βοιωτία, τριακόσιες οικογένειες στη Λάρισα, χίλιες οικογένειες στη
Θεσσαλονίκη, Σύλλογος Ευρυτάνων στο Ηράκλειο Κρήτης, εκλογικό κέντρο στην Κοζάνη, σε όλα τα σηµεία του ορίζοντα, να µην
βάλω στο εξωτερικό. Οι µισές κοινότητες του τόπου µου χαρακτηρίστηκαν ως κατολισθήσιµες, µηδέ εξαιρουµένου η γενέτειρα
γη, το χωριό του Υφυπουργού µας που είναι ακριβώς κατολισθήσιµο. Τώρα µε τις βροχές, τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο
τρίµηνο, όλοι οι δρόµοι της Ευρυτανίας προς Προυσσό, προς
Αγρίνιο, Φουρνά, Κλειτσός όλοι υπέστησαν κατολισθήσεις διότι
είναι σαθρά τα εδάφη.
Κατά συνέπεια, να γιατί είπα νωρίτερα κύριοι Βουλευτές και
δεν έπρεπε να γελάσετε- ότι η Ευρυτανία δεν θα σώσει τον πλανήτη. Εδώ έχω ένα χάρτη, τον οποίο θα καταθέσω στα Πρακτικά
µε τα υδροηλεκτρικά, τις ανεµογεννήτριες, το φωτοβολταϊκά
µόνο για την Ευρυτανία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Καρανίκας καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα ήθελα να κάνω δύο επισηµάνσεις, κύριε Υπουργέ. Πρώτον,
πόσο νοµικά κατοχυρωµένοι είµαστε και επιτρέπουµε σε οποιονδήποτε επενδυτή να έχει δηµόσια γη; Παραχωρούµε δηµόσια
γη χωρίς καν ενοίκιο, γιατί απλούστατα όπως ορίζει εξάλλου και
ο νόµος ο επενδυτής έχει το δικαίωµα να επινοικιάζει, να αλλάζει χρήση γης. Εδώ δεν έχουµε καθορίσει ακόµη χρήση γης στον
τόπο µου. ∆εν έχουµε καν ένα δασολόγιο.
Η δεύτερη επισήµανση που θέλω να κάνω είναι ότι αυτό µπορεί να προϋπήρχε σαν νοµικό καθεστώς, αλλά είναι ευκαιρία να
το αλλάξουµε. Ένα λάθος δεν διορθώνεται µε ένα δεύτερο
λάθος ή µε την παραµονή του ίδιου.
Πάµε στα οικονοµικά επιχειρήµατα. Το κόστος εγκατάστασης
είναι µεγάλο. Το κόστος συντήρησης και της λειτουργίας εποµένως είναι ακόµα µεγαλύτερο. Άρα η απόδοση είναι ερευνητέα.
Και το λέω αυτό για έναν λόγο, ότι και στη Γερµανία που έχει πιάσει περίπου το 20%, δεν νοµίζω ότι έκλεισε κανένα άλλο συµβατικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, δεν αντικατέστησε
δηλαδή τα αιολικά πάρκα.
Κατά συνέπεια και το κόστος αποµάκρυνσης είναι ακόµα πιο
µεγάλο, γιατί κάπου προβλέπει ο νόµος αποµάκρυνση. Μία ανεµογεννήτρια στο Βελούχι δεν λειτούργησε ποτέ ούτε αποµακρύνθηκε. Επτά ανεµογεννήτριες από τις πρώτες που έστησε ο
κ. Τσοχατζόπουλος στην Εύβοια δεν λειτούργησαν ποτέ, ουδέποτε αποµακρύνθηκαν. Και εγώ, λοιπόν, θα ρωτήσω, έστω και αν
είναι υποχρέωση του επενδυτή να τις αποµακρύνει, το κόστος
του το επιτρέπει; Και ένα δεύτερο, θα αποµακρύνει και την πλάκα
του τσιµέντου;
Πάµε παρακάτω στην περιβαλλοντική διάσταση. Επεµβάσεις
µεγάλης κλίµακας. Μιλάµε για εργοτάξια. Και εδώ θα σας παραθέσω τα αίτια που αρνήθηκε το ∆ασαρχείο Ευρυτανίας -και θα το
καταθέσω στα Πρακτικά- να εγκρίνει αιολικά πάρκα στη δασώδη
περιοχή που είναι στα σύνορα Ευρυτανίας-Φθιώτιδας. Μιλάµε
για τεράστιες εκχερσώσεις, χώρια βέβαια το τι θα απαιτήσουν
τα δίκτυα µεταφοράς του ρεύµατος. Το ότι, όµως, έδωσε η Ευρυτανία µε τη Λίµνη των Κρεµαστών τόση ενέργεια, αυτό απέβη
αρνητικό, γιατί βολεύει τους επενδυτές να έχουν κοντά την παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος, που θα παράγεται.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Καρανίκας καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και βέβαια µια άλλη παρατήρηση αφορά τη φυσική διάσταση.
Τι θα παραδώσουµε στα παιδιά µας; Ποιο οικονοµικό και πρόσκαιρο όφελος δικαιολογεί τη στέρηση από τα παιδιά µας, από
τα εγγόνια µας του φυσικού περιβάλλοντος; Ξεχνάτε, δεν το
έχετε διαπιστώσει –και γι’ αυτό αναφέροµαι µόνο στον τόπο µουότι η Ευρυτανία είναι η καθαρότερη περιοχή της Ευρώπης;
Και βέβαια εδώ θα ήθελα να κάνω ορισµένες προτάσεις, κύριε
Υφυπουργέ. Πρόταση πρώτη: Παρ’ ότι η Ευρυτανία έδωσε στην
ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας, θα µπορούσαµε να διερευνήσουµε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Έχουµε ορισµένες περιοχές, οι οποίες έχουν θαµνώδη βλάστηση και ηλιοφάνεια για
δεκαέξι ώρες την ηµέρα, όπου εκεί θα µπορούσαν να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά κοντά στα έργα του Αχελώου.
∆εύτερον, θα µπορούσε στις προστατευόµενες περιοχές που
αναφέρεται στο νοµοσχέδιο να προστεθεί µία ρυθµιστική ασφαλιστική δικλίδα για τις αλπικές και ηµιαλπικές περιοχές που περιβάλλονται από δενδρώδη βλάστηση ελάτης και πεύκης. Στόχος
µου είναι όχι η αισθητική πλευρά του θέµατος. Στόχος µου είναι
το πώς θα προστατεύσω τα δάση του τόπου µου. Μέσα στα δάση
µεγαλώσαµε, µεγαλώσαµε µε αυτά, ζούµε από αυτά.
Η Ευρυτανία στο περιφερειακό και ειδικό χωροταξικό σχέδιο
στηρίζεται ακριβώς στον οικοτουρισµό της και στις αγροτουριστικές αναπτύξεις, που έχει κάνει. Άρα θα µπορούσε να µπει µια
παράγραφος, ώστε τουλάχιστον να περισώσουµε τα δάση σε µια
εποχή µάλιστα, που η δασική έκταση της Ελλάδας έχει κατά το
ήµισυ καεί. Ας µην το ξεχνάµε αυτό. Και βέβαια, θα µπορούσε
αυτή η ρυθµιστική διάταξη να λέει ότι δεν επιτρέπονται τα αιολικά σε αλπικές και ψευδαλπικές ζώνες πάνω από 800 µέτρα που
περιβάλλονται από δενδρώδη βλάστηση ελάτης και πεύκης.
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Τρίτη πρόταση, αιολικά πάρκα στον κάµπο. Γιατί υδροφόρες
καλλιέργειες τύπου βαµβακιού; Πού τα έχει η Γερµανία, η Γαλλία;
∆εν έχουν βουνά. ∆εν µπορεί να φυσάει µόνο στην Ευρυτανία,
µόνο στον Έβρο ή στη νότια Εύβοια και να µη φυσάει πουθενά
αλλού. Το µεγαλύτερο αιολικό δυναµικό είναι στα νησιά του Αιγαίου. ∆εν είδα πουθενά, όµως, επειδή κοστίζει η γη στη Μύκονο,
στη Σύρο, να εγκαταστήσετε εκεί αιολικά πάρκα. Και δεν θέλω να
θεωρηθώ λαϊκιστής.
Τέταρτη πρόταση. Σύµφωνη γνώµη των τοπικών κοινωνιών,
γιατί όχι; Και µάλιστα -που το είπα και στον προϋπολογισµό-ο
τόπος µου κλείνει σχολεία και ανοίγουµε πτέρυγες γηροκοµείων.
Είναι ο µόνος τόπος ο οποίος δεν έχει οδικό άξονα. Μιλάµε ότι
έχουµε ένα επαρχιακό δίκτυο που συνδέει την πρωτεύουσα µε
τις όµορες πρωτεύουσες.
Σε αυτόν τον κόσµο πριν του ζητήσουµε να τον βουλιάξουµε,
γι’ αυτό έδωσα τον προηγούµενο χάρτη, στα υδροηλεκτρικά,
στις ανεµογεννήτριες, που τουλάχιστον δεν τα σηκώνει το έδαφος, ας πάρουµε πρώτα τα αναγκαία µέτρα, τα αναγκαία προς το
ζην. Να πάρουµε ένα δρόµο ασφαλή, ένα δρόµο σύντοµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι, ότι αφού δεν µπορείτε να κάνετε όλες αυτές τις ρυθµίσεις, τουλάχιστον στους δύο
δήµους που είναι ορεινοί, στο ∆ήµο Καρπενησίου και στο ∆ήµο
Αγράφων, εκεί που προβλέπεται µε το παλιό χωροταξικό σχέδιο
το 4% της χωροθέτησης των αιολικών πάρκων, κάντε το 1%, τουλάχιστον να το λιγοστέψουµε. Προστατεύεστε µας.
Με όλο το σεβασµό προς τον Πρόεδρό µου και την αγάπη που
έχω προς αυτόν, µε όλη την αγάπη που έχω προς το κόµµα µου
και στηρίζω αναντίρρητα τις ανανεώσιµες πηγές, δεν µπορώ
παρά να στηρίξω και τα συµφέροντα του τόπου µου. Οι πατριώτες µου µε στείλανε εδώ και είµαι υποχρεωµένος να προστατεύσω την περιουσία τους, να προστατεύσω ακριβώς τα δάση
που είναι η περιουσία του λαού, να προστατεύσω τα συµφέροντά
τους και τα δικά τους αλλά και των παιδιών τους.
Και θα περιµένω από την Υπουργό βελτιώσεις τουλάχιστον
όσον αφορά την προστασία του δασικού πλούτου. Και θα ήθελα
ακριβώς εδώ κλείνοντας να δώσω µία γνωµοδότηση, απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας του 2007, που αναφέρεται στη
συνταγµατική υποχρέωση προστασίας των δασών.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Καρανίκας καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Καρανίκα.
Το λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Όλγα Κεφαλογιάννη.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτού περάσω στο νοµοσχέδιο για την ανάπτυξη των ανανεώσιµων
πηγών, θα ήθελα να σταθώ στην πολύµηνη καθυστέρηση της Κυβέρνησης, που πάγωσε την επενδυτική δραστηριότητα στον
τοµέα της ενέργειας τους τελευταίους µήνες.
Αργήσατε, κύριοι της Κυβέρνησης, όπως αργήσατε στην οικονοµία, όπως αργήσατε στην παιδεία, όπως αργήσατε και αργείτε στον τουρισµό. Και τα αποτελέσµατα αυτής της
αργοπορίας δυστυχώς τα πληρώνουµε όλοι.
Το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα έπρεπε να είχε κατατεθεί πολύ νωρίτερα. Αντί αυτού η παραφιλολογία περί επαναδιαβούλευσης των τιµών για τα φωτοβολταϊκά, πρόσθετων
ρυθµίσεων στα αιολικά πάρκα και άλλων υποτιθέµενων ενεργειών που ποτέ δεν πραγµατοποιήθηκαν, που δηµιούργησαν συνθήκες ανασφάλειας και αναµονής στην ενεργειακή αγορά,
αποτέλεσαν αντικίνητρα που έκαµψαν το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Ως προς τα επιµέρους ζητήµατα. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας είναι απολύτως αναγκαία. Γι’ αυτό και το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο είναι ιδιαίτερα
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σηµαντικό. Το βλέπουµε αυτό και το αναγνωρίζουµε. Η Ελλάδα
παραµένει, κατά το 70% των ενεργειακών της αναγκών, εξαρτηµένη από εισαγωγές. Το ενεργειακό της µοντέλο είναι σπάταλο
και ελλειµµατικό.
Την ίδια στιγµή για να αντιµετωπίσει την απειλή της κλιµατικής
αλλαγής, οφείλει να λάβει άµεσα µέτρα. Όπως επισηµαίνεται και
στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου η συµβολή του ενεργειακού τοµέα σε αυτόν το στόχο, είναι καθοριστική. Αυτή έχει
υπάρξει εξάλλου και η στάση της Νέας ∆ηµοκρατίας. Αυτή είναι
και σήµερα η δική µας λογική.
Σας θυµίζω ότι είχαµε καταβάλλει κάθε προσπάθεια, προκειµένου οι ΑΠΕ να συµβάλλουν περισσότερο στην παραγωγή ενέργειας. Το 2006 τονώσαµε το επενδυτικό ενδιαφέρον, δίνοντας
λύσεις σε γραφειοκρατικά και θεσµικά ζητήµατα για τα φωτοβολταϊκά.
Σε ανάλογο πνεύµα διαµορφώθηκε από την κυβέρνηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για την ενεργειακή πολιτική. Ένα σχέδιο που αναγνώριζε τη δυναµική των ανανεώσιµων πηγών στην παραγωγή ενέργειας, όπως, επίσης,
αναγνώριζε ως µεγάλες εθνικές ανάγκες την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, την προστασία του περιβάλλοντος, την
προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας
µέσω ενεργειακών επενδύσεων και καθαρών τεχνολογιών.
Να προσθέσω και κάτι ακόµη. Το παρόν σχέδιο νόµου, όχι
µόνο πατάει στα χνάρια της προηγούµενης ενεργειακής πολιτικής, αλλά συµπίπτει απόλυτα µε εκείνο που είχε προετοιµάσει το
2008 η αρµόδια επιτροπή και η οµάδα εργασίας τού τότε Υπουργείου Ανάπτυξης για τη δηµιουργία ενιαίου πλαισίου ανάπτυξης
των ΑΠΕ και αυτό είναι κάτι που δεν µπορεί και δεν πρέπει ούτε
να παραβλέπουµε, ούτε να αποσιωπούµε.
Ως προς τις προτεινόµενες διατάξεις, αναφέρω επιγραµµατικά
ορισµένα σηµεία: Ορίζεται το 20% ως εθνικός δεσµευτικός στόχος για συµµετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της ενεργειακής κατανάλωσης έως το 2020. Αυτό αποτελεί µια από τις ελάχιστες
διαφοροποιήσεις του δικού µας σχεδίου, σε σχέση µε αυτό που
παρουσίασε τελικώς η αρµόδια Υπουργός και θεωρούµε ότι εξυπηρετεί καθαρά επικοινωνιακούς λόγους. ∆ιότι, γιατί να αλλάξεις το στόχο 19% που έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση; Ποια η σκοπιµότητα; Να συµπληρώσω ότι το στόχος,
αυτός καθ’ αυτός, είναι ούτως ή άλλως µεγαλεπήβολος.
Σε αντίστοιχη ρύθµιση, επί δικής µας Κυβέρνησης, είχαν θεσπιστεί δυο ενδιάµεσα µεταβατικά στάδια. Ρυθµίζεται να χορηγείται η άδεια παραγωγικής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ -Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής
Απόδοσης- από τη ρυθµιστική αρχή ενέργειας. Ωστόσο, δεν ρυθµίζεται µε ποιον τρόπο θα διαµορφωθεί ο σχετικός κανονισµός
αξιολόγησης.
Ως προς τα χρονικά όρια, η άδεια παραγωγής παύει αυτοδικαίως να ισχύει σε τριάντα µήνες, εκτός αν προκύπτουν αντικειµενικοί λόγοι που δεν αφορούν τον κάτοχο της άδειας. Αυτό
αφήνει περιθώρια να αναπτυχθεί µαύρη αγορά, καθώς δίνεται η
δυνατότητα στη ΡΑΕ να µην ανακαλεί άδειες που δεν υλοποιούνται.
Ως προς την εξαίρεση από την υποχρέωση άδειας παραγωγής στη βιοµάζα, θέτετε όριο το 1 MW, ενώ εµείς είχαµε θέσει τα
100 KW. Στα φωτοβολταϊκά και στα ηλιοθερµικά θέτετε ανάλογο
όριο το 1 MW, ενώ εµείς πάλι είχαµε θέσει λιγότερο στα 150 KW.
∆εν εξηγείτε, όµως, γιατί αυτή η τόσο µεγάλη αύξηση και πώς το
εξηγείτε να µην χρειάζεται άδεια παραγωγής ή σκοπιµότητας το
1 MW;
Επιπλέον, ως προς την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
και των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, ορθά αναθέτετε
στο κέντρο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας την υποστήριξη στις
διαδικασίες. Όµως, αυτή χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα σαφές θεσµικό πλαίσιο αυτής της
υποστήριξης.
Αναφέρεστε στα φωτοβολταϊκά, στις προσόψεις των κτηρίων.
Μόνο που, και εδώ, χρειάζεται προσοχή. Χρειάζεται να προηγηθεί η ειδική µελέτη, ώστε σε συγκεκριµένες περιπτώσεις κτηρίων
να µη γίνουν παραβάσεις εις βάρος της αισθητικής και του χαρακτήρα τους.
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Εισάγετε το ειδικό τέλος και κίνητρα στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου εγκαθίστανται έργα ΑΠΕ. Ωστόσο, δεν
λύνεται ένα ζήτηµα που µε βεβαιότητα θα προκύψει µε το σχέδιο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». ∆ηλαδή, δεν προβλέπεται, εάν µια επένδυση
βρίσκεται σε ένα δήµο και αυτός µελλοντικά συνενωθεί. Τι ποσοστό των εσόδων θα παίρνει ο δήµος αυτός; Και αυτό δεν µπορεί να µείνει αναπάντητο, γιατί είναι εξαιρετικά σηµαντικό να
ξεκαθαριστεί.
Τέλος, µετατρέπετε τη διεύθυνση ΑΠΕ σε αυτοτελή υπηρεσία
υπαγόµενη στο Υπουργείο. ∆εν αποσαφηνίζετε, όµως, µε ποιους
όρους θα οργανωθεί αυτή η υπηρεσία, ώστε να λειτουργήσει
αποτελεσµατικά σε µια πληθώρα δραστηριοτήτων, όπως είναι η
ενηµέρωση των επενδυτών, η παραλαβή αιτήσεων, η άµεση διαβίβαση του φακέλου και άλλα. ∆εν αποσαφηνίζετε ούτε πώς θα
καλύπτει τις υπέρογκες νοµικές της ανάγκες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συζητούµενο σχέδιο νόµου
είναι σηµαντικό για τη χώρα. Είναι ένα βήµα που προετοίµασε η
Νέα ∆ηµοκρατία για να έρθει τώρα να το υλοποιήσει το ΠΑΣΟΚ.
Οι βασικοί άξονες και οι πολιτικές που πρότεινε η προηγούµενη
κυβέρνηση διατηρούνται. ∆εν παραβλέπουµε ότι η υλοποίηση γίνεται καθυστερηµένα. Το ΠΑΣΟΚ προχωρά µε αργούς ρυθµούς
ακόµα και σε αυτήν την περίπτωση που η προετοιµασία είχε ήδη
γίνει. ∆εν παραβλέπουµε ότι το βήµα αυτό, ανεξάρτητα από τη
σηµασία του, δεν µπορεί από µόνο του να απαντήσει στις ενεργειακές και αναπτυξιακές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ελλάδα. Χρειάζεται διαρκής ανανέωση της ενεργειακής πολιτικής.
Χρειάζεται διαρκής προσαρµογή του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης και της αειφορικότητας.
Από την πλευρά µας, χωρίς να κλείνουµε τα µάτια σε παραλείψεις ή αδυναµίες, µε υπευθυνότητα και επίγνωση του ρόλου
που µπορεί να διαδραµατίσουν οι ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας, λέµε «ναι» σ’ αυτήν την προσπάθεια, ψηφίζοντας επί της
αρχής το νοµοσχέδιο, µία προσπάθεια που βασίστηκε στις δικές
µας προτάσεις, ακολουθεί τη δική µας λογική, προσεγγίζει τους
στόχους που είχαν τεθεί για την ανάπτυξη και την καθιέρωση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Κεφαλογιάννη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ευστάθιος Κουσουρνάς.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ,
αξιότιµοι συνάδελφοι, µετά από µία ουσιαστική περίοδο διαβούλευσης, συζητούµε σήµερα το σχέδιο νόµου που αφορά στην
επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.
Το νοµοσχέδιο αυτό δεν αφορά µόνο στη συµβολή της χώρας
µας στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, καθώς θέτει το
γενικότερο θεσµικό πλαίσιο των επενδύσεων του ιδιωτικού και
του δηµόσιου τοµέα στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, αλλά βάζει το θεµέλιο λίθο του στόχου της αναδιάταξης της αναπτυξιακής πορείας της χώρας προς την πράσινη
ανάπτυξη.
Ο στόχος αυτός είναι ο νέος δρόµος που µπορούµε να ακολουθήσουµε για να παράγουµε µε τις δικές µας δυνάµεις, θέσεις
εργασίας και ανάπτυξη. Και όλα αυτά, προστατεύοντας το περιβάλλον µας, το οποίο είναι το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα στην
παγκόσµια αγορά, ανταποκρινόµενοι, συγχρόνως, στις διεθνείς
µας δεσµεύσεις που ορθώς αναλάβαµε σαν χώρα.
Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο σήµερα, παρότι είναι θετικό, χαρακτηρίζεται από πολύπλοκες διαδικασίες και πολλές ασάφειες.
Τώρα εξορθολογίζεται και επιταχύνεται η αδειοδοτική διαδικασία µε συγκεκριµένες ενέργειες, µε την αποσαφήνιση των όρων
και των διαδικασιών, µε την ανάθεση της έκδοσης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στη ρυθµιστική αρχή ενέργειας, µε τη δυνατότητα παράλληλης προώθησης
αδειοδοτήσεων όπου τα τρία επιµέρους στάδια –αυτό της προσφοράς σύνδεσης, της έγκρισης επέµβασης και της έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων- διεκπεραιώνονται πλέον παράλληλα και
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όχι σειριακά όπως συνέβαινε ως σήµερα, µε την επαναφορά διάταξης, βάσει της οποίας η έγκριση επέµβασης σε δάση ή δασικές εκτάσεις συνιστά αυτοτελή διοικητική πράξη, µε τη σύµπτυξη
σε µια των διαδικασιών προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης και της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,
µε τον περιορισµό των γνωµοδοτούντων οργάνων στην έκφραση
άποψης στο συναφές τους αντικείµενο και µόνο.
Όλα τα παραπάνω, χωρίς να µειώνουν το περιεχόµενο του
ελέγχου, την ουσία της επίβλεψης των ενεργειών των ιδιωτών,
αποτελούν βασική τοµή επίσπευσης των διαδικασιών και καταπολέµησης της γραφειοκρατίας σε ένα άκρως ανταγωνιστικό και
αναπτυσσόµενο κλάδο επενδύσεων. Ο συνολικός χρόνος των
επενδύσεων ολοκληρώνεται πλέον σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
από οκτώ έως δέκα µήνες, σε αντιστοιχία µε σήµερα που ήταν
τρία έως πέντε χρόνια. Η σύσταση αυτοτελούς υπηρεσίας εξυπηρέτησης επενδύσεων ΑΠΕ θα διευκολύνει πολύ τους δυνητικούς επενδυτές.
Όµως, κυρία Υπουργέ, αυτός ο σηµαντικός αυτοτελής φορέας
εξυπηρέτησης, µπορεί να αναπτυχθεί σε υποδιευθύνσεις και σε
επίπεδο των νέων περιφερειών και τµήµατα ανά περιφερειακές
ενότητες, σύµφωνα µε το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», ιδιαίτερα στη
νησιωτική Ελλάδα. Προκειµένου να ανταποκριθούµε στις νοµικές µας δεσµεύσεις, που απορρέουν από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, θα πρέπει από σήµερα έως το 2020 να έχουµε µέση ετήσια
αύξηση άνω των 1.000 MW από ΑΠΕ, όταν τα τελευταία χρόνια
έως σήµερα η ετήσια εγκατεστηµένη ισχύς δεν ξεπέρασε τα 150
MW. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να οκταπλασιάσουµε την ταχύτητά
µας. Γίνεται φανερό ότι χωρίς τα παραπάνω µέτρα επίσπευσης,
οδεύουµε σε αποτυχία να ανταποκριθούµε στις διεθνείς µας υποχρεώσεις.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα βάζει σε νέα τροχιά τις
επενδύσεις των ΑΠΕ και κάνει δυνατή την επίτευξη των εθνικών
µας στόχων. Για να επιτύχουµε, όµως, τους στόχους αυτούς είναι
πλέον κοινά αποδεκτό ότι απαιτείται και η κοινωνική συναίνεση
και η συµµετοχή. Ειδικά στην εφαρµογή των ΑΠΕ, η εµπειρία ως
τώρα κατέδειξε ότι ενώ θεωρητικά είµαστε όλοι υπέρ, ανακύπτουν πολλά προβλήµατα από αντιδράσεις κατοίκων, φορέων
και Αυτοδιοίκησης, λόγω άγνοιας πολλές φορές και παραπληροφόρησης στην εγκατάσταση ΑΠΕ στην περιοχή τους. Αυτό
τώρα αντιµετωπίζεται µε την απόδοση µέρους του ειδικού τέλους υπέρ των ΟΤΑ, άµεσα στους οικιακούς καταναλωτές, µε
διακριτή εγγραφή στο λογαριασµό της ∆ΕΗ, ώστε να υπάρχει
και άµεσο ορατό όφελος στους κατοίκους της περιοχής.
Προωθείται επίσης η εφαρµογή των ανανεώσιµων πηγών στον
οικιακό τοµέα, βάζοντας στο παιχνίδι, ας µου επιτραπεί ο όρος,
όλους τους πολίτες.
Με την απόδοση ειδικού τέλους στους ΟΤΑ αλλά κυρίως, µε τη
δυνατότητα που δίνεται στα νοµικά πρόσωπα των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης να κάνουν επενδύσεις κατά προτεραιότητα, καθώς και να χρησιµοποιήσουν τα κτήρια που στεγάζονται,
ενισχύεται περισσότερο η δυνατότητα συµµετοχής της τοπικής
κοινωνίας στη νέα προοπτική της πράσινης ανάπτυξης.
Η απόδοση µέρους των εσόδων, του ειδικού τέλους, το ειδικό
ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Περιβαλλοντικών Σχεδίων
που ενισχύεται και από τα τέλη διατήρησης ηµιυπαίθριων και αυθαιρέτων που πριν από λίγες µέρες ψηφίσαµε, συνάδει στην
άµεση ενεργοποίηση του κράτους σε παρεµβάσεις περιβαλλοντικού περιεχοµένου.
Είµαι Βουλευτής µιας νησιωτικής περιοχής όπου η ανασφάλεια της επαρκούς ηλεκτροδότησης στα µικρά νησιά, αλλά
ακόµα και στα µεγάλα νησιά αποτελεί µόνιµη αγωνία µας γιατί
το σύστηµα δεν είναι διασυνδεδεµένο. Η καθηµερινότητα και η
ανάπτυξη αυτών των νησιών και οι τουριστικές επιχειρήσεις που
είναι η κυρίαρχη απασχόληση των νησιωτών εξαρτώνται από την
επαρκή και συνεχή ηλεκτροδότηση.
Η πρόβλεψη του στρατηγικού σχεδιασµού διασυνδέσεων νησιών, µε την ένταξη τους στην µελέτη ανάπτυξης του συστήµατος, αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα στην οριστική επίλυση του
προβλήµατος. Η προσαύξηση της τιµολόγησης µέχρι 25% στους
παραγωγούς που αναλαµβάνουν το κόστος παραγωγής της
υποβρύχιας σύνδεσης συνάδει επίσης, στον παραπάνω σκοπό.
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Θέλω να χαιρετίσω επίσης, την πρόβλεψη του σχεδίου νόµου
για την κατ’ εξαίρεση και κατά προτεραιότητα έγκριση επενδύσεων ΑΠΕ στα µικρά νησιά, οι οποίες επενδύσεις περιλαµβάνουν και την παραγωγή νερού από αφαλατώσεις. Με τον τρόπο
αυτό, γίνεται τεράστια οικονοµία πόρων, αν λυθεί το πρόβληµα
µεταφοράς νερού στα άνυδρα νησιά µε υδροφόρα πλοία. Μόνο
στο Νοµό ∆ωδεκανήσου το κόστος αυτό ανέρχεται σε 8.000.000
ευρώ το χρόνο, που µπορούµε µε επενδύσεις ΑΠΕ σε συνδυασµό µε αφαλατώσεις, σε ένα χρόνο να επιλύσουµε το πρόβληµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Το σχέδιο νόµου που έχουµε στα χέρια µας, δείχνει ότι στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής έχει γίνει
αρκετή δουλειά. Τα στελέχη του Υπουργείου, έχουν εντοπίσει τα
σηµεία που καθήλωσαν σήµερα τις επενδύσεις στις ΑΠΕ ταλαιπωρώντας επενδυτές. Έλαβαν υπ’ όψιν τους τις παρεµβάσεις
ιδιωτών και φορέων στη διαβούλευση που έγινε τους τελευταίους µήνες και έχουν καταρτίσει ένα συνεκτικό νοµοθετικό κείµενο, µια εξορθολογισµένη αδειοδοτική διαδικασία έργων ΑΠΕ,
προσαρµοσµένων στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα.
Με το νόµο αυτό, πιστεύω ότι είναι δυνατή η γρήγορη διάδοση
της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ µε συντονισµένο, διαφανή
και αποδοτικό τρόπο, γι’ αυτό το υπερψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε και εµείς
τον κ. Κουσουρνά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα µαθητές και µαθήτριες και πέντε συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μουρνιών
Χανίων Κρήτης.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Καλείται τώρα στο Βήµα, η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Κωνσταντίνα Μπιρµπίλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι για µένα τιµή που καταθέτω
στην Ολοµέλεια της Βουλής, το νοµοσχέδιο για την επιτάχυνση
της ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Ένα νοµοσχέδιο το οποίο επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στη διαδικασία αδειοδότησης των
ΑΠΕ, αντιµετωπίζοντας τα πολλά και σοβαρά προβλήµατα που
συνδέονται µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
Για εµάς, µε το νοµοσχέδιο αυτό, γίνεται µια νέα αρχή, όπως
υποσχεθήκαµε τόσο στις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, αλλά και κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού, το ∆εκέµβριο. Μια νέα αρχή, η οποία όχι µόνο επιταχύνει την ανάπτυξη
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε µια καινούργια διαδικασία, αλλά επιπλέον απελευθερώνει από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας, τις ήδη κατατεθειµένες αιτήσεις αδειοδότησης.
Πιο συγκεκριµένα, στη χρονική περίοδο 2006 ως το τέλος του
2009, περίοδο λειτουργίας του βασικού νόµου, του ν.3468 για τις
ΑΠΕ, κατατέθηκαν αιτήσεις αδειοδότησης συνολικής ισχύος
1790 MW. Στο διάστηµα αυτό, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγκρίσεων για την έναρξη επενδύσεων σε ΑΠΕ συνολικής ισχύος 175
MW, δηλαδή ποσοστό περίπου 10%.
Ιδιαίτερα σε κρίσιµες στιγµές για την οικονοµία µας είναι ακατανόητο, επενδύσεις ισχύος 1615 MW, που αντιστοιχούν περίπου σε συνολική αξία που υπερβαίνει τα 3.000.000.000 ευρώ να
λιµνάζουν και η πολιτεία να µην αντιδρά. Υπάρχουν επιπρόσθετα
και αιτήσεις από τη διετία του 2004-2005, αλλά, βεβαία, και πολύ
πιο παλιά, πολλών ακόµα MW, πολλών δισεκατοµµυρίων ευρώ
και αυτές είναι εγκλωβισµένες σε διάφορα σηµεία της αδειοδοτικής διαδικασίας.
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∆εν είναι δυνατόν επίσης, ως χώρα να αθετούµε τις διεθνείς
περιβαλλοντικές µας δεσµεύσεις από διαδικασίες που έχουν
αποδειχθεί έως σήµερα ελλιπείς.
Η χώρα µας βιώνει µία πρωτόγνωρη οικονοµική κρίση, η οποία
είναι και περιβαλλοντική. Η κλιµατική αλλαγή, η έλλειψη ποιοτικών και ποσοτικών υδατικών πόρων, ο περιορισµός της βιοποικιλότητας είναι ορισµένες µόνο από τις εκφάνσεις αυτής της
κρίσης.
Η έξοδος από το σηµερινό αδιέξοδο, απαιτεί ένα διαφορετικό
µοντέλο ανάπτυξης, µε διαρθρωτικές λύσεις σε µεσοµακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. Αυτό το διαφορετικό πρότυπο ανάπτυξης, ονοµάζουµε «πράσινη ανάπτυξη».
Στην εκπόνηση του σχεδίου νόµου που σας καταθέτουµε,
έχουν ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν οι παράγοντες που αφορούν στην
προστασία του περιβάλλοντος. Χαράξαµε σαφείς κόκκινες γραµµές στην προσέγγιση µας, ώστε να διασφαλίσουµε ότι δεν θα
υπερχρεωθούµε δανειζόµενοι υπερβολικά ευηµερία από τις γενιές που ακολουθούν.
Μέσα στο πλαίσιο αυτών των κόκκινων γραµµών, επιλέξαµε
ρυθµίσεις που χαρακτηρίζονται από ρεαλισµό, που αναγνωρίσουν τις µελλοντικές ανάγκες, αλλά δεν αγνοούν τη σηµερινή
πραγµατικότητα της χώρας.
Αυτό το νοµοσχέδιο βάζει τις βάσεις για τις αλλαγές που θα
φέρει η επόµενη δεκαετία στο ενεργειακό µίγµα της Ελλάδας.
Το σαφές µήνυµα είναι ο κεντρικός ρόλος των ΑΠΕ και η υιοθέτηση εθνικού δεσµευτικού στόχου για τη διείσδυσή τους. Ο εθνικός δεσµευτικός στόχος για το 2020 είναι 20% για τη συµµετοχή
των ανανεώσιµων πηγών στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης
ενέργειας, αντί του 18% που προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία.
Αντίστοιχα καθορίζουµε επί µέρους εθνικούς στόχους για τους
τρεις βασικούς τοµείς, της ηλεκτροπαραγωγής, της θερµότητας
και των µεταφορών. Και, βέβαια, το µεγάλο στοίχηµα είναι η υλοποίηση των εθνικών αυτών στόχων.
Ο σχεδιασµός σήµερα, µιας µακροχρόνιας και βιώσιµης ενεργειακής πολιτικής για τη χώρα είναι επίκαιρος. Είναι ίσως περισσότερο επίκαιρος από ποτέ, καθώς σε παγκόσµιο επίπεδο οι
περιβαλλοντικές και οικονοµικές προκλήσεις γίνονται ολοένα και
πιο σύνθετες, ενώ σε εθνικό επίπεδο η επιτακτική ανάγκη για ριζικές αλλαγές και παρεµβάσεις, για να επιτευχθεί η έξοδος της
χώρας από την κρίση είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το νέο ενεργειακό τοπίο και τις επενδύσεις που θα αναπτυχθούν στην Ελλάδα τα επόµενα χρόνια.
Σχεδιάζουµε, λοιπόν, το οικονοµικό µας µέλλον, βασιζόµενοι
σε εγχώριους ενεργειακούς πόρους µε γνωστό και προβλέψιµο
ενεργειακό κόστος, απαλλαγµένο από όλα τα γεωστρατηγικά,
οικονοµικά και περιβαλλοντικά µειονεκτήµατα του υπάρχοντος
ενεργειακού συστήµατος, µε µια γενναία στροφή προς τις ΑΠΕ
και προωθώντας την εξοικονόµηση ενέργειας θα καταστήσουµε
την Ελλάδα πρωτοπόρο στην προσπάθεια αυτή.
Σ’ αυτήν την πορεία οδηγός θα είναι το σχέδιο δράσης που θα
καταθέσει η χώρα µας τον Ιούνιο για την επίτευξη των εθνικών
στόχων του 20-20-20, δηλαδή για την εξοικονόµηση ενέργειας,
για τη µείωση των εκποµπών που ευθύνονται για το φαινόµενο
του θερµοκηπίου και για τη διείσδυση των ΑΠΕ.
Αυτό το σχέδιο δεν αποτελεί για εµάς µονάχα µία συµβατική
ευρωπαϊκή µας δέσµευση, αλλά βάζει τις αρχές του στρατηγικού ενεργειακού σχεδιασµού της χώρας, ο οποίος για να είναι
στρατηγικός, πρέπει να είναι και µακροπρόθεσµος. Και επειδή
θίχτηκε και η κατάργηση του ΣΕΕΣ, πράγµατι, στο πλαίσιο της
κατάργησης και συγχώνευσης των φορέων, κρίθηκε ότι δεν
υπάρχει κανένας λόγος να υπάρξει το ΣΕΕΣ. Όντως µπορεί αυτό
το ΣΕΕΣ να αντικατασταθεί από µία επιτροπή για τον ενεργειακό
σχεδιασµό που θα έχει περίπου την ίδια σύνθεση µε το ΣΕΕΣ. Θα
στηρίζεται προφανώς στα µοντέλα του ΚΑΠΕ, όπως και το ΣΕΕΣ,
αλλά σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι αµειβόµενοι και
µάλιστα, υψηλά αµειβόµενοι.
Αυτό το σχέδιο δεν αποτελεί για εµάς, όπως είπα, µονάχα µία
ευρωπαϊκή δέσµευση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ)
Ήδη έχει δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πρώτο σχέδιο,
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το ∆εκέµβριο του 2009, για το πώς εµείς βλέπουµε αυτήν την αύξηση των ΑΠΕ ως το 2020 και τον Ιούνιο του 2010 θα είµαστε
έτοιµοι να δώσουµε την ανάλυση αυτών των µεγεθών, ανά τεχνολογία και ανά χρόνο.
Ειδικότερα στον ηλεκτρισµό, για την επίτευξη των στόχων µας
απαιτούνται τουλάχιστον 8.000 µε 10.000 MW νέων συστηµάτων
ΑΠΕ. Να θυµίσω ότι ο στόχος του 40% στην ηλεκτροπαραγωγή
είναι ενεργειακός, συνεπώς η επίτευξή του προϋποθέτει την προώθηση κατά προτεραιότητα των πλέον ώριµων και αποδοτικών
τεχνολογιών, αλλά και την ενσωµάτωση των εγκαταστάσεων ΑΠΕ
στα σηµεία µε κατάλληλο δυναµικό. Ο στόχος, βέβαια, είναι πολύ
φιλόδοξος, αλλά µε τον κατάλληλο σχεδιασµό, ο οποίος έχει ήδη
ξεκινήσει και µε την προσπάθεια τόσο της πολιτείας όσο και της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και του ιδιωτικού τοµέα, εκτιµούµε
ότι µπορεί να υλοποιηθεί.
Μία από τις µεγάλες αλλαγές του νοµοσχεδίου είναι, πρώτα
από όλα, το ζήτηµα της αδειοδοτικής διαδικασίας. Ένα από τα
σηµαντικότερα προβλήµατα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι το
θέµα της αδειοδοτικής διαδικασίας. Η διαδικασία σήµερα είναι
χρονοβόρα και πολυδαίδαλη. Επιχειρούµε να µειώσουµε σηµαντικά κατά τα 2/3 το χρόνο αδειοδότησης, η διαδικασία γίνεται
από σειριακή σε παράλληλη, εξοικονοµώντας έτσι περισσότερο
χρόνο.
Επίσης, καθορίζονται αυστηρά οι προθεσµίες γνωµοδότησης
από τον κάθε φορέα και καθορίζεται επακριβώς το περιεχόµενο
κάθε γνωµοδότησης, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια, η ισότιµη µεταχείριση και η αποτελεσµατικότητα της όλης αδειοδοτικής διαδικασίας. Επιταχύνεται η διαδικασία έκδοσης άδειας
παραγωγής, η οποία πλέον εκδίδεται απευθείας από τη ΡΑΕ, ενώ
εξαιρούνται από αυτήν την υποχρέωση οι µικρές µονάδες, που
αφορούν στην υλοποίηση χιλιάδων διεσπαρµένων έργων ΑΠΕ,
που αφορούν κυρίως µικροµεσαίους επενδυτές.
Η περιβαλλοντική αξιολόγηση του έργου γίνεται πλέον σ’ ένα
στάδιο, µε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, τη λεγόµενη
ΕΠΟ, στην οποία συγχωνεύεται και η προµελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και εδώ, µικρές επενδύσεις εγκαταστάσεων
ΑΠΕ, που χαρακτηρίζονται µη οχλούσες, εξαιρούνται από την
υποχρέωση έκδοσης ΕΠΟ.
Αξιολογώντας τη µέχρι σήµερα αδειοδοτική διαδικασία, διαπιστώνουµε ότι παρά το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, τις χιλιάδες των αιτήσεων, τη σηµαντική παρουσία ξένων επενδυτών στην
Ελλάδα, υπάρχει έντονη κωλυσιεργία στην υλοποίηση των
έργων. Οι αιτήσεις έχουν, πλέον, ξεπεράσει τα 60.000 MW. Ποτέ,
όµως, µέχρι σήµερα ο ρυθµός αύξησης της εγκατεστηµένης
ισχύος ΑΠΕ δεν ξεπέρασε τα 150 MW, ετησίως. Σήµερα, όµως,
πρέπει να πάµε σε τουλάχιστον 500 MW και µέχρι και 1.000 MW
νέας ετήσιας εγκατεστηµένης ισχύος ΑΠΕ, για την επίτευξη των
στόχων µας. Μέχρι σήµερα το κράτος και η διοίκηση βάζουν
εµπόδια. Η διευκόλυνση των επενδυτών είναι ζήτηµα εθνικής σηµασίας, διότι ως τέτοιο µονάχα µπορεί να αντιµετωπίζεται ένα
ζήτηµα, που σχετίζεται µε την επίτευξη εθνικών δεσµευτικών στόχων.
Εδώ, επίσης, θέλω να πω -γιατί πολλές φορές γίνεται µία παρανόηση- για το θέµα των προσφυγών και όλα θεωρούµε ότι κολλάνε, επειδή κάποιος πολίτης έχει προσφύγει στο Συµβούλιο της
Επικρατείας και έχει σταµατήσει ένα έργο. Πραγµατικά υπάρχει
ένα πολύ µεγάλο ποσοστό, είναι γύρω στα 20% αντιδράσεις τοπικών φορέων, ένα 10% αντιδράσεις κατοίκων και ένα 13% περίπου προσφυγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Ας πετύχουµε,
στο κοµµάτι που αφορά την ευθύνη της πολιτείας, να λύσουµε το
υπόλοιπο µεγάλο ποσοστό -και το λέω αυτό, για να ιεραρχούµε
σωστά τα προβλήµατα όπως είναι στην πραγµατικότητά τους- κι
ας καταφέρουµε µετά να πείσουµε τους πολίτες ότι θα πρέπει
να δηµιουργήσουµε ένα κίνηµα υπέρ των ΑΠΕ και ότι στο χώρο
τους είναι συµφέρον και ωφέλιµο να εγκαθίστανται ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας.
Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δηµιουργείται η αυτοτελής υπηρεσία εξυπηρέτησης για
έργα ΑΠΕ στο πρότυπο του φορέα µίας τάσης. Αποστολή της
υπηρεσίας είναι η παροχή πληροφοριών και η συντονισµένη διεκπεραίωση ζητηµάτων των επενδυτών, που επιχειρούν να υλοποι-
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ήσουν επενδύσεις. Παράλληλα, µε σκοπό την ενθάρρυνσή τους,
η τιµολόγηση γίνεται περισσότερο ορθολογική, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα των επενδύσεων, δίχως στρεβλώσεις
και κατασπατάληση πόρων. Καταργούνται οι επιδοτήσεις και δίνεται προσαύξηση στα τιµολόγια εκείνων των τεχνολογιών που
τη χρειάζονται. Γυρίζουµε σελίδα σε µία κατάσταση που καθυστέρησε τα έργα, ευνόησε την εµπορία αδειών και σε αρκετές
περιπτώσεις κατασπατάλησε οικονοµικούς πόρους, τους οποίους σήµερα, κοιτάζοντας πίσω, θα θέλαµε να έχουν χρησιµοποιηθεί περισσότερο ορθολογικά και σε παραγωγικές διαδικασίες.
Για τα φωτοβολταϊκά εξακολουθεί να ισχύει η σταδιακή αποκλιµάκωση των τιµών, σύµφωνα µε το ν.3734/2009 και σύµφωνα
µε την πρόβλεψη για µείωση των τιµών του εξοπλισµού τους,
χωρίς να θίγεται η βιωσιµότητα των επενδύσεων. Παράλληλα,
προωθούµε ευνοϊκές τιµολογήσεις για σταθµούς βιοµάζας και
βιοαερίου από οργανικά υπολείµµατα, που παρουσιάζουν αυξηµένο ειδικό βάρος για την εθνική µας οικονοµία, λόγω της συµβολής τους στη στήριξη των αγροτικών εισοδηµάτων, στη
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Και εδώ θέλω να κάνω µία ειδική αναφορά στους αγρότες. ∆ίνουµε τη δυνατότητα, µε τον νέο νόµο, να επενδύσουν και αυτοί
κατά προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ στη γη τους, ώστε
να αποκτήσουν ένα συµπληρωµατικό εισόδηµα, για να µείνουν
εκεί, να τη φροντίζουν και να κρατάνε την ελληνική ύπαιθρο ζωντανή και παραγωγική.
Ένα άλλο ζήτηµα που αποτελεί εθνική στρατηγική προτεραιότητα και θα στηρίξει το όραµά µας για την ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, είναι το ζήτηµα της ανάπτυξης των
δικτύων. Με το νέο νόµο κάνουµε ορισµένες πολύ στοχευµένες
ρυθµίσεις. ∆ίνουµε τη δυνατότητα κατασκευής ιδιωτικών δικτύων. Η κατασκευή µπορεί να γίνει µε βάση τους κανόνες της
επιστήµης, φυσικά µε τις απαιτήσεις των κωδίκων και της νοµοθεσίας, δίνοντας, όµως, τη δυνατότητα στον ιδιώτη επενδυτή να
επιλέξει τις βέλτιστες τεχνικά, λειτουργικά και περιβαλλοντικά
λύσεις, έτσι ώστε να µπορέσουν να κατασκευαστούν δίκτυα.
∆ιευκρινίζουµε τη διαδικασία για τη παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού, παραλίας ή θαλάσσιου χώρου για την
εκτέλεση εργασιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ,
µε τρόπο που επιταχύνει τις διαδικασίες για την υλοποίηση των
επενδύσεων, διασφαλίζοντας, όµως, ταυτόχρονα το δηµόσιο
συµφέρον.
∆ίνουµε τη δυνατότητα και τα κίνητρα σε ιδιώτες επενδυτές
να υλοποιήσουν έργα διασύνδεσης των νησιών µε το ηπειρωτικό
σύστηµα. Η διασύνδεση των µη διασυνδεδεµένων νησιών µε το
σύστηµα αποτελεί έργο γενικότερης σηµασίας και εθνικής προτεραιότητας, µε πολλαπλά οφέλη για την οικονοµία της χώρας
και την προστασία του περιβάλλοντος. Ήδη εκπονούµε, σε συνεργασία µε το διαχειριστή του συστήµατος, το στρατηγικό σχεδιασµό διασυνδέσεων νησιών, ο οποίος εντάσσεται στη µελέτη
ανάπτυξης του συστήµατος, τη λεγόµενη ΜΑΣΜ. Μέσα σε ένα
εξάµηνο από την ισχύ του παρόντος νόµου, ο σχεδιασµός αυτός
θα έχει ολοκληρωθεί.
Ο στόχος είναι τριπλός. Με τις διασυνδέσεις θα αποφευχθεί η
λειτουργία ακριβών και ρυπογόνων τοπικών πετρελαϊκών σταθµών, που επιβαρύνουν την εθνική οικονοµία, θα αναβαθµιστούν
και θα ανακουφιστούν από την τοπική ρύπανση οι περιοχές στα
νησιά, που σήµερα φιλοξενούν τοπικές πετρελαϊκές µονάδες και
θα αξιοποιηθεί, επιτέλους, το πλούσιο αιολικό και ηλιακό δυναµικό των νησιών µας, δυναµικό που αποτελεί εθνικό πλούτο.
Η αποδοχή των ΑΠΕ, τώρα, από τις τοπικές κοινωνίες, πράγµατι, είναι απαραίτητη. Η άγνοια, η έλλειψη ενηµέρωσης ή η
εσφαλµένη εντύπωση ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αντιστρατεύονται άλλες αναπτυξιακές δραστηριότητες και οικονοµικές αξίες, όπως είναι ο τουρισµός ή η αξία της γης, έχει
οδηγήσει σε αδιέξοδα. Πέραν, όµως, των παραµέτρων αυτών
είναι διάχυτη η εντύπωση στον τοπικό πληθυσµό ότι οι επενδύσεις αποφέρουν ελάχιστα στην οικονοµική τους ευµάρεια, στην
οικονοµική ευµάρεια του κάθε ατόµου ξεχωριστά, παρά το γενναίο ειδικό τέλος 3% επί του κύκλου εργασιών, που αποδίδεται
στους οικείους ΟΤΑ και παρά τις παράπλευρες αναπτυξιακές
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δράσεις που αναπτύσσονται.
Ο νέος νόµος δίνει µία νέα κατεύθυνση για να βοηθήσει στην
αποδοχή των ΑΠΕ. Στις περιοχές που εγκαθίστανται έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ενισχύεται η συµµετοχή των πολιτών στα άµεσα οφέλη τους, µε το ειδικό τέλος να µοιράζεται,
πλέον, πρωτίστως στον καταναλωτή και στη συνέχεια και στους
δήµους.
Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας αναµένεται να δώσει νέα ώθηση στην οικονοµία
της χώρας και να ενισχύσει τον ανταγωνισµό. Θα δηµιουργηθούν
νέες θέσεις εργασίας. Θα αναπτυχθεί η εγχώρια βιοµηχανία η
οποία θα κληθεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στην προµήθεια του
εξοπλισµού που θα απαιτηθεί, θα µειωθεί η εξάρτηση από τους
εξαντλήσιµους πόρους, κυρίως ορυκτά καύσιµα, θα ενισχυθεί η
ενεργειακή αυτάρκεια και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας.
Τέλος, µε την ενεργοποίηση του ταµείου ήπιων µορφών ενέργειας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα φιλοδοξούµε αφ’ ενός να
διασφαλίσουµε τη µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στον
τόπο µας, αφ’ ετέρου δε να ενεργοποιηθεί αυτοτελώς, καθώς και
σε συνεργασία µε άλλα πρωτοπόρα κράτη η έρευνα στον κλάδο
αυτό.
Το στοίχηµά µας είναι να µη χάσουµε για άλλη µια φορά το
τρένο, αλλά να συµµετέχουµε ενεργά ως πρωτοπόροι στις µελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις. Η Ελλάδα θέλουµε να συµβάλλει στην παγκόσµια προσπάθεια για την αντιµετώπιση του
φαινοµένου του θερµοκηπίου και της κλιµατικής αλλαγής.
Βεβαίως, όλα αυτά δεν θα αλλάξουν αυτόµατα από τη µία
µέρα στην άλλη. Αλλά µε την ψήφιση αυτού του νόµου κάνουµε
µια νέα αρχή, µια αρχή για την ανάπτυξη των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας. Και, πράγµατι, σε µια περίοδο ύφεσης οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µπορεί να αποτελέσουν µοχλό ανάπτυξης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, θα θέλαµε
πραγµατικά σήµερα, σε αυτό ειδικά το σχέδιο νόµου να ήµασταν
όλοι µαζί σε αυτήν την Αίθουσα. Και το λέω αυτό, γιατί η εξειδίκευση της «πράσινης» ανάπτυξης και η προώθηση τέτοιων πολιτικών στη χώρα µας, που έχει κάνει αρκετές προσπάθειες τα
τελευταία χρόνια, αλλά που σίγουρα χρειάζεται πολύ πιο γρήγορο και ικανό βηµατισµό, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα αξιακό σύστηµα της πολιτικής, το οποίο ενώνει όλες τις δυνάµεις σε αυτήν
την Αίθουσα.
Και, πράγµατι, θα θέλαµε σήµερα να χειροκροτήσουµε και να
υπερψηφίσουµε στην κατ’ αρχήν συζήτηση το περίγραµµα και
την πραγµατική στόχευση αυτού του σχεδίου νόµου, που έτσι κι
αλλιώς η Νέα ∆ηµοκρατία στηρίζει, αλλά θα θέλαµε να µην
έχουµε και καµµία, µα καµµία κυριολεκτικά αρνητική κρίση σε
αυτό το σχέδιο νόµου.
Παρ’ όλα αυτά επιθυµούµε να βάλουµε ορισµένους αστερίσκους, ορισµένες ανησυχίες, κάποια ερωτήµατα και ίσως κάποια
ζητήµατα, τα οποία στο µέλλον, στο εγγύς µέλλον θα µας απασχολήσουν σε αυτήν την Αίθουσα.
Παραδείγµατος χάρη, δεν µπορούµε να αντιληφθούµε για ένα
τόσο µεγάλο και σηµαντικό θέµα όπως είναι η «πράσινη» ανάπτυξη και η εκµετάλλευση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
στη χώρα που είναι από τις πιο πλούσιες χώρες της Ευρώπης σε
αυτές, πώς είναι δυνατόν να καθορίζονται οι τιµές πριν ακόµα η
Κυβέρνηση, ως οφείλει, καθοδηγήσει και ονοµατίσει τη δοσολογία των διαφορετικών ΑΠΕ. Είναι ένα σχήµα πρωθύστερο, ένα
σχήµα το οποίο µας βάζει σοβαρά ερωτηµατικά και ένα σχήµα το
οποίο νοµίζω ότι κινδυνεύει να ακυρώσει αυτό που, πράγµατι, γίνεται µε θετική κρίση.
∆εν µπορούµε να βάζουµε το κάρο µπροστά από το άλογο.
∆εν µπορούµε δηλαδή να βάζουµε πρώτα τις τιµές και να λέµε
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ότι µετά θα βγάλουµε τη δοσολογία, για τον απλούστατο λόγο
ότι τα συνολικά ποσά έχουν σχέση µε τη δοσολογία και δεύτερον, η αγορά δεν καταλαβαίνει. ∆ηλαδή, οι µικροί, µεσαίοι ή µεγάλοι επενδυτές σε αυτόν τον τόπο πόσο σηµαντικό πράγµα είναι
– µπορούµε να το αντιληφθούµε και συµφωνούµε, νοµίζω – να
µην ξέρουν αυτήν την ώρα κατά πού να πάνε.
Άρα, θεωρώ ότι θα ήταν εξαιρετικό το σχέδιο νόµου αν ήταν
ολοκληρωµένο, αν υπήρχε εδώ τουλάχιστον, έστω στην οµιλία
της Υπουργού κάτι. ∆εν είναι ανάγκη να είναι µέσα στο σχέδιο
νόµου. Για µένα θα έπρεπε για λόγους καθαρά διαφάνειας και
οριστικοποίησης της επόµενης δεκαετίας στη χώρα να είναι µέσα
στο σχέδιο νόµου, για µέχρι το 2020. ∆εν υπάρχουν.
Έχουµε, λοιπόν, το πρώτο ερωτηµατικό: µε ποια µεθοδολογία
βγήκαν οι τιµές, για να καταλάβουµε όχι τι κρύβεται – δεν θεωρούµε ότι κρύβεται κάτι, ούτε θέλουµε να πιστεύουµε ότι κρύβεται κάτι – αλλά πώς βγήκαν οι τιµές χωρίς να ξέρουµε τι θα
κάνουµε στο τέλος.
Είναι αλήθεια ότι και στην πολιτική και στη ζωή η αλήθεια κρύβεται στα νούµερα και όχι στα γράµµατα. Στους αριθµούς κρύβεται η αλήθεια. ∆ιότι στα γράµµατα θα συµφωνήσουµε όλοι.
Στους αριθµούς είναι που θα διαφωνήσουµε. ∆υστυχώς όµως οι
αριθµοί και οι αποδόσεις είναι αυτές οι οποίες θα φέρουν τις
επενδύσεις, οι οποίες επενδύσεις θα φέρουν πρόσθετο πλούτο
στη χώρα, που ο πρόσθετος πλούτος στη χώρα θα φέρει τις πολυπόθητες θέσεις εργασίας.
Εδώ, λοιπόν, γεννάται το δεύτερο ερώτηµα, το οποίο λέει:
γιατί αυτό το σχέδιο νόµου βάζει πιο µπροστά σε προτεραιότητα,
αλλά και σε τρόπο χρηµατοδότησης τα αιολικά πάρκα και αφήνει πιο πίσω, παραδείγµατος χάρη, τα φωτοβολταϊκά, όταν είναι
γνωστό ότι πρώτον, τα αιολικά πάρκα έχουν πολύ λιγότερες ανάλογα µε την παραγωγή ενέργειας θέσεις εργασίας και δεύτερον,
όταν είναι γνωστό ότι η τεχνολογία και η παραγωγή βρίσκεται
εκτός Ελλάδος για τα αιολικά, ενώ για τα φωτοβολταϊκά στο 90%
βρίσκεται εντός Ελλάδος;
Άρα, το δεύτερο ερώτηµά µας επίσης δεν έχει δικαιολογητική
βάση ως προς τις απαντήσεις τις οποίες µας δίνει το ίδιο το σχέδιο νόµου, ότι δηλαδή ναι µεν προωθούµε το συνολικό πακέτο
µέχρι το 2020, όπου θα φτάσει το 20% κατανάλωσης ενέργειας
από ΑΠΕ µε στρατηλάτη τα αιολικά πάρκα, αλλά δεν µας απαντά
γιατί αφήνουµε πιο πίσω όλα τα άλλα, τα οποία έχουν περισσότερες θέσεις εργασίας και τα οποία βρίσκονται πλέον και χωρίς
επιδότηση, χωρίς κάποια πρόσθετη χρηµατοδοτική κίνηση.
Και το λέω αυτό, γιατί είναι γνωστό ότι τα επιτόκια δανεισµού
των µικρών, των µεσαίων και των µεγάλων επενδύσεων είναι και
θα είναι ιδιαιτέρως αυξηµένα την επόµενη περίοδο. Άρα, οι αποδόσεις µε βάση τις µελέτες που έχει η πολιτεία είναι εντελώς διαφορετικές σε ό,τι έχει να κάνει µε το 2000 ή ακόµα και το 2007.
Άρα µπορεί εσείς να λέτε – και το είπε και η κυρία Υπουργός – ότι
θα δώσουµε την έµµεση επιδότηση στην τιµή, αλλά δεν µας λέτε
τα ποσοστά.
Άρα, εδώ υπάρχει θολό τοπίο. Και το θολό τοπίο δεν είναι καλό
για κανέναν, ούτε για σας που κάνετε µια εξαιρετικά καλή προσπάθεια να προωθήσετε ζητήµατα. Θετικό πρόσηµο έχουµε στην
προσπάθειά σας. Αλλά είναι θολό το τοπίο – και αυτό είναι ανησυχητικό – και για το επενδυτικό περιβάλλον, σε µια περίοδο ανασφάλειας των πολιτών, σε µια περίοδο που ο καθένας µετράει
και το τελευταίο ευρώ και σε µια περίοδο που αυτή η ανασφάλεια
είναι, αν το θέλετε, κακός σύµµαχος της σκέψης των Ελλήνων.
Τρίτο ερωτηµατικό, το οποίο ανακύπτει από µια πρώτη µελέτη
του νοµοσχεδίου στις βασικές του δοµές, διότι στις λεπτοµέρειες
ο εισηγητής µας και οι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας ασφαλώς θα µπουν και στη συζήτηση επί των άρθρων, σε µεγαλύτερες
ουσιαστικές παρατηρήσεις.
Για ποιο λόγο, κυρία Υπουργέ, αφήνουµε πίσω τα θαλάσσια
αιολικά πάρκα, τα οποία έχουν να παράγουν πολύ µεγάλη ενέργεια και τα οποία επίσης έχουν να δώσουν πολύ περισσότερες
θέσεις εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης υφής, καθώς και πάρα πολλές υπεργολαβίες, που δεν έχουν τα αιολικά πάρκα;
Για ποιο λόγο αυτά θεωρούνται ήσσονος σηµασίας και µετατίθενται εις το µέλλον και µάλιστα µε προεδρικό διάταγµα, το
οποίο θα διασφαλίσει την ευαισθησία την οποίαν έχουν τα θα-
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λάσσια αιολικά πάρκα;
Είναι γνωστό – σε σας περισσότερο απ’ ό,τι σας µας – ότι µελέτες και για τα σηµεία µεγάλης και ισχυρής αιολικής ενέργειας,
καθώς επίσης και για τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να αναπτυχθούν υπάρχουν ήδη. Υπάρχουν οι µελέτες αυτές και υπάρχουν
και τα αιτήµατα.
Θεωρούµε ότι θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει. Από αυτό έχουµε
να κερδίσουµε όλοι. Εννοώ και το συνολικό ποσό της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, αλλά και πάρα πολλές θέσεις
εργασίας, όπως επίσης και το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν.
Εν πάση περιπτώσει είναι δικιά σας επιλογή – λανθασµένη
κατά την εκτίµησή µας – το γεγονός ότι δεν βγαίνουν τώρα στο
να προχωρήσουν. Ενδεχοµένως να φανεί στο µέλλον – και θέλω
εδώ να βάλουµε έναν αστερίσκο πολιτικό – ότι αυτός ο τρόπος
προκήρυξης και χρηµατιστηρίου γι’ αυτά τα θαλάσσια αιολικά
ενέχει κάποιους κινδύνους, που δεν έχουν να κάνουν τόσο µε το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, αλλά και µε άλλες ευαίσθητες χορδές, που αφορούν τις περιοχές στις οποίες ενδεχοµένως θα βρίσκονται.
Θέλουµε, λοιπόν, σε αυτά τα προεδρικά διατάγµατα ή τις δικές
σας υπουργικές αποφάσεις να υπάρχει πολύ µεγάλη προσοχή,
ούτως ώστε όταν και όποτε προκύψει, που εµείς πιστεύουµε ότι
αύριο πρέπει να ξεκινήσει αυτό, αυτό το µεγάλο στοίχηµα της
πράσινης ενέργειας να µη γίνει εστία άλλων προβληµάτων που
δεν έχουν σχέση µε την ενέργεια, αλλά έχουν σχέση µε την πατρίδα.
Επίσης, κυρία Υπουργέ, βεβαίως κάνατε το one-stop-shop, δηλαδή διευκολύνετε την αδειοδότηση.
Ασφαλώς, είπατε στην επιτροπή -και το εκτιµούµε- ότι ένα
πολύ µεγάλο ποσοστό αυτής της πρωτοβουλίας ανήκει σ’ έναν
έτοιµο σχεδιασµό, ο οποίος υπήρχε από την προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και, βεβαίως, πρέπει να υπάρχει συνέχεια στην πολιτεία και στις αποφάσεις, ωστόσο όµως
υπάρχουν και εκεί ορισµένα σηµεία τα οποία θεωρούµε ότι
έπρεπε να προχωρήσουν πιο µπροστά.
Παραδείγµατος χάριν το γεγονός ότι τα φωτοβολταϊκά καλό
θα ήταν να αντιµετωπιζόντουσαν σαν ηλεκτροµηχανολογικά
έργα και όχι σαν κτήρια για να µπορούµε να προχωρήσουµε περισσότερο. Γιατί εµείς οι Βουλευτές της επαρχίας ζούµε στα θέµατα της αδειοδότησης την πίεση των επενδυτών και τις
γραφειοκρατικές δυσκολίες που µέχρι τώρα συναντώνται από
διάφορους και διαφόρων είδους δηµοσίους υπαλλήλους, οι
οποίοι αισθάνονται ότι όταν δίνουν µία αδειοδότηση µερικές
φορές δίνουν ένα κοµµάτι από την προσωπική τους ύπαρξη.
Κυρία Υπουργέ, εκτός από Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
είµαι και Βουλευτής Ευβοίας. Σας είπα πριν και θα µου επιτρέψετε εάν έχω δύο λεπτά, κυρία Πρόεδρε, να απεκδυθώ του
ρόλου του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και να µιλήσω µία
φορά για την περιφέρειά µου.
Ο Νοµός της Εύβοιας έχει µια από τις ισχυρότερες αιολικές
ενέργειες από πολλούς νοµούς της Ελλάδος και έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον στη νότια περιοχή. Εκεί, λοιπόν, όπου υπάρχουν δηµόσια και ιδιωτικά δασικά ξέρετε πολύ καλά και έχετε αισθανθεί
την πίεση της περιοχής και το πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, όπου
ευτυχώς από αντίδραση αρνητική τα τελευταία χρόνια έχει µετατραπεί σε θετική ενέργεια. Σε αυτό θεωρώ, ότι όλα τα κόµµατα
έχουν παίξει ρόλο, ώστε να ενηµερώσουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και να αισθανθούν όλοι ότι έχουν λαµβάνειν και όχι να αφαιρεθεί κάτι από την υπεραξία µίας περιοχής, εκεί, πράγµατι,
υπάρχει ένα πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο έχει να κάνει µε
τις ιδιοκτησίες, µε τους χαρακτηρισµούς σε δασικές και µη δασικές περιοχές.
Όλο αυτό το σύµπλεγµα των προβληµάτων που συναντούµε
εκεί και µε βάση τον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετείτε, όπου λέει
ότι ανεξαρτήτως των ενστάσεων για µία δασική ή µη δασική περιοχή η κατάσταση θα προχωράει, έχετε πάρα πολλούς σοβαρούς κινδύνους. Σοβαρούς κινδύνους διότι οι ενστάσεις τις
περισσότερες φορές δεν γίνονται για να µην προχωρήσει µία
επένδυση, αλλά για να προχωρήσει η επένδυση. Όπως επίσης,
το γεγονός της αλλαγής που κάνατε -και το εκτιµούµε στα θετικά- ότι δηλαδή το ιδιοκτησιακό καθεστώς θα πρέπει να δηλώ-
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νεται µέσα στους επόµενους δύο µήνες για να µπορεί να εγκατασταθεί µία αιολική επένδυση, είναι σηµαντικό.
Το ερώτηµά µου είναι για τη δευτερολογία σας ή για την άλλη
εβδοµάδα που θα ξανασυζητήσουµε, γιατί δύο µήνες; Γιατί, δηλαδή, µόνο δύο µήνες η κατάθεση των εγγράφων της ιδιοκτησίας; Αν κάποιος έρθει και κάνει µία αίτηση σε ένα ιδιωτικό
δασικό ή µη δασικό µετά από έξι µήνες πρέπει να κάνουµε νέα
τροπολογία ή θα του απαγορεύσουµε τη δυνατότητα να εκµεταλλευτεί τη γη την οποία έχει; Αυτό το, δύο µήνες, γιατί µπήκε;
Είναι ένα ερώτηµα για το οποίο θα θέλαµε µία απάντηση και
σας το µεταφέρω εκ µέρους της περιοχής µου. Αφήστε το, λοιπόν, ανοικτό, διότι οι ιδιοκτησίες, οι προ του 1885, δεν θα αλλάξουν µετά από δύο µήνες. Το πλεονέκτηµα του νόµου, όµως, θα
έχει φύγει. Κινδυνεύει, λοιπόν, να χαρακτηριστεί φωτογραφικό,
ενώ είµαι σίγουρος ότι δεν είναι αυτή η πρόθεσή σας. Παρακαλώ,
λοιπόν, να το δείτε και θα το ξανασυζητήσουµε.
Κυρία Υπουργέ, κάνετε µία σοβαρή προσπάθεια να επεκτείνετε την «πράσινη» επιχειρηµατικότητα και να επεξηγήσετε
στους πολίτες τι ακριβώς είναι αυτό. Έχετε µία υποχρέωση. Να
την απλώσετε σε όλη την κοινωνία. Η «πράσινη» ενέργεια δεν
µπορεί να είναι αντικείµενο ολίγων και πλουσίων, γιατί πρέπει να
απλωθεί και σαν συνειδησιακό, αξιακό σύστηµα στη χώρα. ∆εν
έχει αξία αυτό το οποίο προσπαθείτε να κάνετε και γι’ αυτό έγινε
το Υπουργείο Περιβάλλοντος -το χειροκροτήσαµε- εάν µείνει
πλεονέκτηµα σε ολίγους. Καµµία αξία. ∆εν θα απλωθεί µέσα στο
DNA αυτού του λαού όπου πρέπει να απλωθεί για τις επόµενες
δεκαετίες και για πάντα.
Άρα, πρέπει να είναι αντικείµενο της µεσαίας, της φτωχιάς οικογένειας, του οποιουδήποτε πολίτη. Αυτό, µε αυτό το σχέδιο
νόµου εκτιµούµε ότι δεν επιτυγχάνεται. Εκτιµούµε, δηλαδή, ότι
στις δύσκολες εποχές µιας οικονοµικής κρίσης την οποία περνάµε -και δεν θα κάνω καµµία κρίση γι’ αυτό, αλλά το θεωρώ σαν
δεδοµένο, το είπατε και εσείς- έπρεπε να είναι περισσότερο διευκολυντικό και ολίγον επιδοµατικό στο κάθε νοικοκυριό που θα
έπρεπε να έχει αν όχι την υποχρέωση τη σηµαντική δυνατότητα
να το κάνει. Με τον τρόπο που το νοµοθετείτε στις λεπτοµέρειές
του, ενώ στον κατ’ αρχήν έχετε απόλυτο δίκιο, δεν το κάνει.
Θεωρώ ότι θα έρθει σύντοµα ο καιρός -εγώ πιστεύω σ’ έναν µε
ενάµιση χρόνο από σήµερα αναλόγως µε τις πραγµατικές αιτήσεις- όπου θα αναγκαστεί η πολιτεία να αλλάξει τις λεπτοµέρειες
και τα άρθρα αυτού του σχεδίου νόµου. Θέτω αυτές τις παρατηρήσεις.
Ευχαριστώ για την ανοχή του Προεδρείου. Όχι για τίποτε
άλλο, αλλά γιατί εδώ θα είµαστε σε αυτήν την Αίθουσα και θα τα
ξανασυζητήσουµε αυτά όταν έρθει το πλήρωµα του χρόνου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σε µία περίοδο όπου κλιµακώνεται όχι µόνο στη χώρα µας
αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η πρωτόγνωρη, η βάρβαρη
επίθεση µε πρόσχηµα την δηµοσιονοµική κρίση και εκτροπή ενάντια στο βιοτικό επίπεδο των εργαζόµενων, ενάντια στις κατακτήσεις των εργαζόµενων στα εργασιακά και ασφαλιστικά τους
δικαιώµατα, όλα αυτά µε µοναδικό στόχο και σκοπό να στηριχθούν οι κεφαλαιοκρατικοί, µονοπωλιακοί όµιλοι, να στηριχθεί η
κερδοφορία του κεφαλαίου και ο τοµέας της ενέργειας, δεν θα
µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση από αυτήν τη διαδικασία,
αλλά αντίθετα αποτελεί έναν ακόµη κρίκο στην αλυσίδα αυτής
της βάρβαρης πρωτοφανούς αντιλαϊκής επίθεσης.
Εµείς ως ΚΚΕ θέτουµε ένα βασικό ερώτηµα και η απάντηση
σε αυτό το ερώτηµα αποτελεί και τη βάση και τη διαχωριστική
γραµµή ταξινόµησης του συνόλου των πολιτικών δυνάµεων: εάν
δηλαδή η ενέργεια πρέπει να αποτελεί εµπόρευµα, όπως γίνεται
σήµερα στον καπιταλισµό ή εάν αντίθετα πρέπει να αποτελεί κοινωνικό αγαθό που θα ικανοποιεί το σύνολο των διευρυµένων,
σύγχρονων λαϊκών αναγκών;
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Από την απάντηση σε αυτό το ερώτηµα, τοποθετείται και το
κάθε κόµµα, ποια συµφέροντα θέλει να εξυπηρετήσει. Το λέµε
αυτό, γιατί κριτήριό µας είναι αν και κατά πόσον η σχεδιαζόµενη
εκάστοτε πολιτική µπορεί να ικανοποιήσει ένα σύνολο συνδυασµένων κριτηρίων και όχι αποσπασµατικών µεταξύ τους. Ποια
είναι αυτά τα κριτήρια κατά τη γνώµη του ΚΚΕ;
Πρώτον και βασικό κριτήριο ότι ο ενεργειακός σχεδιασµός
πρέπει να οδηγεί στην ενεργειακή επάρκεια, στην κάλυψη, δηλαδή, των αναγκών.
∆εύτερον, να υπάρχει ενεργειακή απεξάρτηση από εισαγόµενες πηγές ενέργειας και σταδιακή διαφοροποίηση αυτών των
πηγών.
Τρίτον, να υπάρχει µία σαφέστατη αναβάθµιση της θέσης των
εργαζόµενων στον τοµέα της ενέργειας, όχι µόνο βελτίωση του
ιδιωτικού της επιπέδου, κατοχύρωση των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων που ποδοπατούνται, αλλά και ταυτόχρονα υπερυψηλά µέτρα όσον αφορά τις συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας.
Τέταρτον, να διασφαλίζεται ένα φτηνό λαϊκό τιµολόγιο που να
ικανοποιεί τις ανάγκες κατανάλωσης της ενέργειας.
Επόµενο κριτήριο, όχι πάντοτε µε σειρά προτεραιότητας, αλλά
γι’ αυτό µιλάµε για συνδυασµένα κριτήρια και όχι για ταξικά, την
προστασία του περιβάλλοντος.
Από θέση αρχής δεν αποκλείουµε ως ΚΚΕ καµµία πηγή παραγωγής ενέργειας.
∆εύτερον ζήτηµα. Πολεµήσαµε από την πρώτη στιγµή -το µοναδικό κόµµα στο ελληνικό Κοινοβούλιο- την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, όπου
το βασικό της χαρακτηριστικό ήταν η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και επιβεβαιώθηκε το ΚΚΕ στον πόλεµο που έκανε απέναντι στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιβεβαιώθηκε από τα ίδια τα πράγµατα και από τις εξελίξεις.
Γιατί τι είχαµε ως αποτέλεσµα; Μαζικές ιδιωτικοποιήσεις κρατικών επιχειρήσεων που λειτουργούσαν στον τοµέα της ενέργειας.
Και όχι µόνο ιδιωτικοποιήσεις, αλλά και ταυτόχρονα συγκέντρωση των κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της
ενέργειας και µονοπώληση της αγοράς ενέργειας από µία χούφτα πολυεθνικών, µονοπωλιακών οµίλων.
Σε ευρωενωσιακό επίπεδο αυτό είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
γνώρισµα. Άρα δηλαδή, εξυπηρέτησε τις ανάγκες των κεφαλαιοκρατών που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον τοµέα της
ενέργειας.
∆εύτερο χαρακτηριστικό γνώρισµα ήταν οι µαζικότατες απολύσεις µε διάφορες µορφές και προσχήµατα των εργαζοµένων
στον τοµέα αυτό της ενέργειας καθώς επίσης και οι ανατροπές
στις εργασιακές σχέσεις.
∆είτε για παράδειγµα την «κρατική» ιδιωτικοποιηµένη πλέον
∆ΕΗ. Πολλαπλών ταχυτήτων εργαζόµενοι υπάρχουν εκεί. Υπάρχουν ενοικιαζόµενοι εργάτες, οι οποίοι δεν έχουν ούτε καν διασφαλισµένα τα στοιχειώδη εργασιακά και ασφαλιστικά τους
δικαιώµατα από τους εργολάβους που τους επιτρέπετε να µπαίνουν µέσα και να λυµαίνονται τον ιδρώτα και τον µόχθο των εργαζοµένων, χωρίς κανένα µέτρο ασφάλειας, χωρίς κανένα µέτρο
προστασίας του βιοτικού τους επιπέδου. Αδιαφορείτε παντελώς
για τους ενοικιαζόµενους εργαζόµενους, τους συµβασιούχους
διαφόρων µορφών που τους στύβετε και τους πετάτε µετά στο
δρόµο και το µόνιµο προσωπικό που συνεχώς συρρικνώνεται.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα που βιώνουν οι εργαζόµενοι για
παράδειγµα στη ∆ΕΗ. Άρα, δηλαδή, ένταση της εκµετάλλευσης,
της εντατικοποίησης της εργασίας, γι’ αυτό υπάρχουν και τόσοι
θάνατοι και τόσα εργατικά ατυχήµατα στον τοµέα αυτό, ως αποτέλεσµα ακριβώς της εντατικοποίησης.
Και βεβαίως το τρίτο βασικό αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής
απελευθέρωσης είναι τα πανάκριβα τιµολόγια οικιακής κατανάλωσης στον τοµέα της ενέργειας, τα οποία αυξάνονται µε ραγδαίους ρυθµούς.
Και βεβαίως όλη αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν
µπορεί να είναι ξεκοµµένη από τη διαπάλη η οποία υπάρχει για
την εκµετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και την
όξυνση των ενδοϊµπεριαλιστικών επιθέσεων για το ποιοι ακριβώς
θα ελέγχουν, όχι µόνο τις πηγές, αλλά και τα διάφορα δίκτυα µε-

7139

ταφοράς των πηγών αυτών ενέργειας, των δικτύων.
Έτσι, λοιπόν, µε το ζήτηµα περί αξιοποίησης ή όχι των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αξιοποιείται ως πρόσχηµα –και το λέµε
περίτρανα- η προστασία του περιβάλλοντος. Αποτελεί κοροϊδία
από αυτούς που ευθύνονται, εγκληµατούν σε βάρος του περιβάλλοντος, οι κεφαλαιοκράτες που οδήγησαν στην καταστροφή
του περιβάλλοντος, να εµφανίζονται σήµερα ως σωτήρες του περιβάλλοντος. Οι θύτες να εµφανίζονται σωτήρες σήµερα του περιβάλλοντος. Γιατί το κάνουν αυτό; Τους έπιασε η ευαισθησία
και ο πόνος; Αυτοί σκοτώνουν ανθρώπινες ζωές µόνο και µόνο
για το κέρδος και σεβάστηκαν σήµερα το περιβάλλον; Όχι, το
κάνουν για ένα πολύ απλό λόγο: Για να µπορέσουν να διευκολύνουν την αναπαραγωγή του κεφαλαίου τους και να στηρίξουν την
κερδοφορία τους επεκτεινόµενοι και σε άλλους τοµείς. Θέλουν
να κερδοσκοπήσουν στο όνοµα της προστασίας του περιβάλλοντος και να εκµεταλλευτούν το νερό, τη θάλασσα, τον αέρα, τον
ήλιο οτιδήποτε µπορεί να υπάρξει για να κερδίσουν, µόνο και
µόνο για να κερδίσουν.
Και αυτό εσείς το ονοµάζετε «µεγάλο θέµα» σήµερα.
Εµείς το λέµε πολύ καθαρά, το ζήτηµα της προστασίας του
περιβάλλοντος δεν µπορεί να το εναποθέσουµε στους κεφαλαιοκράτες. Η υπόθεση της προστασίας του περιβάλλοντος πάει
χέρι-χέρι µε την υπόθεση ανατροπής των καπιταλιστικών, κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής. Μόνο έτσι µπορεί να συνδυαστεί και χωρίς κανένα άλλο λόγο.
Άρα, λοιπόν, η αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
στοχεύει αποκλειστικά και µόνο στην ενίσχυση της κερδοφορίας
των κεφαλαιοκρατών, η προώθηση των µεγάλων επενδυτικών,
επιχειρηµατικών σχεδίων. Θυσιάζεται µε αυτόν τον τρόπο το
τοπίο, το περιβάλλον και η βιοποικιλότητα.
∆ροµολογείται µια βάρβαρη επιδροµή απέναντι στο περιβάλλον, µε µόνο σκοπό το κέρδος. ∆ίνετε τα πάντα στους κεφαλαιοκράτες. ∆εν έχετε κανένα απόλυτος πρόσχηµα, λειτουργείται
ως dealer των κεφαλαιοκρατών που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα την ενέργειας. Γιατί εµπορευµατοποιείτε τη γη, εµπορευµατοποιείτε τον αέρα, εµπορευµατοποιείτε το νερό; Εµπορευµατοποιείτε τα πάντα στο όνοµα του κέρδους. Εκµηδενίζετε
οποιονδήποτε περιβαλλοντικό περιορισµό.
∆ίνετε τεράστια κίνητρα, σκανδαλώδη για να προχωρήσουν
αυτές οι επενδύσεις και ταυτόχρονα τους διασφαλίζετε και εγγυηµένες τιµές, για να γεµίσουν τα θησαυροφυλάκιά τους σε
ώρα, τι; ∆ηµοσιονοµικής –λέτε- εκτροπής. Την ώρα που καταδικάζετε τους εργαζόµενους στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, ταυτόχρονα διασφαλίζετε τα θησαυροφυλάκια των επιχειρηµατιών
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ηλεκρικής ενέργειας
και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Και βεβαίως έχουµε ως αποτέλεσµα, πανάκριβο ρεύµα για το
λαό.
Αλλά ταυτόχρονα η υποκρισία σας φαίνεται ότι πολεµάτε και
εσείς χέρι-χέρι µε τους αφανείς dealer επιχειρηµατικών και εξωχώριων συµφερόντων όπως την «GREENPEACE», τη VVF, µορφές ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, τα υδροηλεκτρικά
φράγµατα. Τα µεγάλα υδροηλεκτρικά φράγµατα τα οποία έχουν
πολλαπλό κέρδος για την Ελλάδα όταν το ίδιο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο µιλάει ότι το 1/3 µόνο των υδάτινων πόρων αξιοποιείται και το υπόλοιπο χάνεται. Και ενώ τα υδροηλεκτρικά
φράγµατα θα µπορούσαν να είχαν αποτέλεσµα και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όποτε χρειάζεται, όπως χρειάζεται, αλλά και ταυτόχρονα τον εµπλουτισµό του υδροφόρου
ορίζοντα για την υπόθεση της άρδευσης, της ύδρευσης. Γι’ αυτό
έχετε κλειδωµένο µε λουκέτο το φράγµα της Μεσοχώρας.
Αλλά και ταυτόχρονα, µέσα από αυτήν τη διαδικασία θέλετε
να υλοποιήσετε και επιλύσετε την υπόθεση γκρίζων ζωνών στο
Αιγαίο, προς όφελος της συνδιαχείρισης του Αιγαίου και µέσα
από τον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, µε τις ανανεώσιµες
πηγές, γιατί πού θα γίνει διασύνδεση για τα νησιά που είναι στο
ανατολικό Αιγαίο; Πώς θα καλύψουν τις ανάγκες τους; Μόνο µε
τις ανανεώσιµες πηγές, δεν µπορούν να τις καλύψουν σε όλο το
διάστηµα του χρόνου.
Άρα, λοιπόν, άµεση ενεργειακή διασύνδεση µε την Τουρκία µε
καλώδια.

7140

Έτσι, λοιπόν, οι µεγάλοι επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο τουρισµού θέλουν να επιλυθεί άµεσα για να έχουν
ρεύµα όλο το χρόνο για τα ξενοδοχεία τους για να µην έχουν κανένα απολύτως πρόβληµα.
Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο δεν είναι τυχαίο ότι στο φόρουµ
που πραγµατοποιείται αυτές τις µέρες, εξαιτίας της επισκέψεις
του κ. Ερντογάν στην Ελλάδα, στο κλειστό φόρουµ Ελλήνων και
Τούρκων επιχειρηµατιών είναι άλλα τα κυρίαρχα ζητήµατα, είναι
η υπόθεση του ενεργειακού ζητήµατος που θα συζητηθεί. Και ο
τουρισµός, αλλά και το ενεργειακό ζήτηµα και οι µεταφορές.
Είναι οι τρεις βασικοί άξονες του κλειστού φόρουµ. Τι θα λύσουν
εκεί; Αυτά ακριβώς τα ζητήµατα στο όνοµα αυτής της λογικής.
Άρα, λοιπόν, συµπερασµατικά υποτάσσεται στο σύνολο των
κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών στη λογική του κέρδους.
Τέλος, θα ήθελα να πω για µια τροπολογία, η οποία κατατέθηκε εµπρόθεσµα για την υπόθεση των ορυχείων στην περιοχή
της Καρύστου, της νότιας Εύβοιας για το ζήτηµα της αδειοδότησης.
Εµείς θεωρούµε ότι αυτή η τροπολογία πρέπει να συζητηθεί
και να ψηφιστεί. Συµφωνούµε. Άλλωστε αυτήν την ίδια ακριβώς
τροπολογία το κόµµα µας, το ΚΚΕ αλλά και ο Βουλευτής από την
περιοχή της Εύβοιας ο Γιώργος Μαρίνος την είχε καταθέσει σε
άλλο νοµοσχέδιο. Τη στηρίζουµε, λοιπόν, αυτήν την τροπολογία
και ζητάµε να συζητηθεί στο σηµερινό σχέδιο νόµου, να ψηφιστεί στο σηµερινό σχέδιο νόµου για να δοθεί άµεσα η δυνατότητα σε αυτούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα λατοµεία της
νοτίου Ευβοίας να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα χαρτιά για να
µπορέσουν οι λατόµοι να πάρουν άδεια λειτουργίας των λατοµείων και να σταµατήσει ταυτόχρονα κάθε ποινική και δικαστική
δίωξη εναντίον τους.
Εµείς θεωρούµε ότι είναι κρίσιµο θέµα η λειτουργία του λατοµείου γιατί εκεί εργάζονται χιλιάδες εργαζόµενοι, ζουν από αυτά
χιλιάδες λαϊκές οικογένειες και η µη άµεση αντιµετώπιση του ζητήµατος καταδικάζει ουσιαστικά στο µαρασµό και στην εξαθλίωση τη νότια Εύβοια. Όλα αυτά βεβαίως στο όνοµα του
υποκριτικού ενδιαφέροντος της αναδάσωσης της περιοχής ενώ
ταυτόχρονα δίπλα υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες στρέµµατα
καµένων εκτάσεων στα οποία δεν δίνετε δεκάρα τσακιστή για την
αναδάσωσή τους και σας πειράζουν τα λατοµεία. Τώρα, πρέπει
να συζητηθεί και όχι µετά από δύο ή τρεις µήνες, να ψηφιστεί η
συγκεκριµένη τροπολογία. Αν έχετε παρατηρήσεις να τις καταθέσετε τώρα –υπάρχει χρόνος- χωρίς να υπεκφεύγετε γιατί µπορεί να κρύβονται άλλου είδους συµφέροντα από πίσω της όποιας
υπεκφυγής.
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή,
µε την πρόταση του ΚΚΕ: Κατά τη γνώµη µας οι ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας παίζουν σηµαντικό ρόλο στις σηµερινές συνθήκες και µε βάση το επίπεδο της τεχνολογίας µπορούν να αποτελέσουν συµπληρωµατικό ρόλο στο εγχώριο καύσιµο που είναι
ο λιγνίτης µε τις νέες τεχνολογίες που µπορεί να είναι και προστασία προς το περιβάλλον.
Αυτό πρέπει να είναι το κύριο ενεργειακό καύσιµο για τη χώρα
στις σηµερινές συνθήκες, ο λιγνίτης. Να υπάρχει ορθολογικός
φιλολαϊκός σχεδιασµός, αυτό απαιτεί κεντρικό σχεδιασµό που
δεν µπορεί να γίνει σε συνθήκες απελευθέρωσης της αγοράς και
δράσης των κεφαλαιοκρατών. Κεντρικός σχεδιασµός σηµαίνει
ότι πρέπει να είναι κρατική ιδιοκτησία η γη και τα µέσα παραγωγής. Αγωνιζόµαστε, δηλαδή, για ένα νέο κρατικό φορέα που θα
δραστηριοποιείται στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας µε αποκλειστική δικαιοδοσία και από αυτήν την άποψη αγωνιζόµαστε
για τη λαϊκή εξουσία και λαϊκή οικονοµία, η οποία είναι η µόνη
που µπορεί να κατοχυρώσει την ενέργεια ως κοινωνικό αγαθό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ κ.
Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, να πάµε σε κάποια θέµατα επικαιρότητας πριν
πάµε στα ζητήµατα του νοµοσχεδίου. Ακούσατε και από άλλους
συναδέλφους, νοµίζω όλων των πτερύγων της Βουλής, για το ζή-
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τηµα των λατοµείων στην Καρυστία, πρόκειται για ενενήντα λατοµεία. Σε αυτά εργάζονται τετρακόσιες πενήντα οικογένειες.
Υπάρχει µεγάλη αγωνία στην περιοχή. Η δε όποια ρευστότητα
υπήρχε, έχει τελειώσει.
Εγώ εκτιµώ αυτό που είπατε και το κατανοώ, ότι στο επόµενο
νοµοσχέδιο θα ρυθµίσετε το ζήτηµα. Σας λέω, όµως, ότι εάν το
νοµοσχέδιο αυτό έρθει µετά από ένα µήνα, µετά από δύο µήνες
και χρειάζονται διάφορες γραφειοκρατικές διατυπώσεις, οι άνθρωποι εκεί θα λιµοκτονήσουν. Άρα, λοιπόν, αυτό το ζήτηµα νοµίζω ότι και ο παρακαθήµενος κ. Μανιάτης το γνωρίζει καλά και
θεωρώ ότι καλά θα κάνετε να επιταχύνετε τη διαδικασία ρύθµισης και επίλυσης του προβλήµατος αυτού των λατοµείων στην
Εύβοια.
∆εύτερον, ακούσαµε χθες ότι δηµιουργείται ένα ειδικό γραφείο επιτάχυνσης των επενδύσεων κατευθείαν στο Μαξίµου, υπό
τον έλεγχο του Πρωθυπουργού. Είναι µία θετική εξέλιξη, άλλωστε είναι µία πρόταση που διετύπωσε µήνες πριν ο Πρόεδρος
του ΛΑΟΣ και σας προτείνουµε επίσης να υπάρχει ένα τµήµα
ΑΠΕ στο νέο αυτό γραφείο, που δηµιουργείται για την επιτάχυνση των επενδύσεων σε πρωθυπουργικό επίπεδο, προκειµένου, πραγµατικά, να επιτυγχάνεται η όποια επιτάχυνση των
διαδικασιών. Βεβαίως µιλάµε για επενδύσεις ΑΠΕ υψηλού κόστους. Νοµίζω αυτό θα το δείτε.
Τώρα, µιας που σας έχω απέναντι µου, κυρία Υπουργέ, θέλω
να σας θέσω ένα ζήτηµα που απασχολεί όλους τους καταναλωτές της ∆ΕΗ. Αναφέροµαι συγκεκριµένα σ’ ένα τέλος που έχει
µπει µε βάση υπουργική απόφαση στους λογαριασµούς της
∆ΕΗ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): ∆εν υπάρχει υπουργική
απόφαση.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Χαίροµαι που το λέτε ότι δεν υπάρχει. Σας ρωτάω για να ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα, γιατί
από τις 2 Μαΐου η ∆ΕΗ στους λογαριασµούς της έχει βάλει ένα
δικαίωµα εκτέλεσης τελωνειακών εργασιών (∆ΕΤΕ), το οποίο κοστολογείται στο 5‰ επί του αθροίσµατος που βγαίνει αν προσθέσουµε την αξία του ρεύµατος συν τον ειδικό φόρο
κατανάλωσης.
Άρα, λοιπόν, υπουργική απόφαση δεν υπάρχει, όπως µας είπατε, η ∆ΕΗ αυτοβούλως βάζει αυτό το τέλος, το οποίο ετησίως
ανέρχεται στα 30 µε 40.000.000 ευρώ περίπου, ενώ ο ειδικός
φόρος κατανάλωσης ανέρχεται στα 150 µε 200.000.000 ευρώ
ετησίως. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι οι καταναλωτές θα πληρώνουν τέλος ΑΠΕ, ∆ΕΤΕ, ΕΡΤ και άλλα τέλη. Άρα, λοιπόν, θα καταλήγουµε αντί να πληρώνουµε στη ∆ΕΗ µε το λογαριασµό της
την αξία του ρεύµατος, να πληρώνουµε υπερπολλαπλάσια σε
διάφορα άλλα τέλη. Και σε µία ιδιαιτέρως δύσκολη οικονοµική
συγκυρία όπως η σηµερινή καταλαβαίνετε ότι τα νοικοκυριά δεν
µπορούν να αντεπεξέλθουν σε επιπρόσθετα οικονοµικά βάρη.
Το µείζον, όµως, ερώτηµα είναι το εξής: Εφόσον µου λέτε ότι
δεν υπάρχει υπουργική απόφαση, πώς η ∆ΕΗ προχώρησε από τι
αρχές Μαΐου και επέβαλε στους λογαριασµούς της αυτό το
τέλος; Έχει ξεσηκωθεί µεγάλη διαµαρτυρία στους καταναλωτές,
η δε ∆ΕΗ λέει ότι εµείς πρέπει να βάλουµε αυτό το τέλος, γιατί
δεν θα επωµιστούµε εµείς τα 30 µε 40.000.000 ευρώ ως ∆ΕΗ, τα
οποία θα πάνε πού; Ακούστε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι δικαίωµα εκτέλεσης τελωνειακών εργασιών. Και βγαίνουν οι τελωνειακοί και λένε: «Μα τα χρήµατα αυτά δεν τα παίρνουµε εµείς. Τα
χρήµατα αυτά θα πάνε για να καλύψουν κάποιες µαύρες τρύπες
του προϋπολογισµού.
Και εγώ σας ερωτώ: Υπάρχει κάποιος έλεγχος επί της ∆ΕΗ,
για την επιβολή του τέλους αυτού και πού πηγαίνουν τα χρήµατα
αυτά; Μου είπατε πριν ότι δεν υπάρχει υπουργική απόφαση. Σεβαστό, αλλά πού πηγαίνουν τα χρήµατα που εισπράττει ήδη η
∆ΕΗ; Μπορώ να σας δώσω από το χρόνο µου αρκεί να µας πείτε
πού πηγαίνουν τα χρήµατα αυτά, γιατί οι τελωνειακοί δεν τα
παίρνουν;
Έρχοµαι τώρα σ’ ένα άλλο ζήτηµα, το οποίο είναι πάρα πολύ
σηµαντικό και το οποίο θα πρέπει να δούµε µε τη δέουσα προσοχή, αλλά και ψυχραιµία. Υπάρχουν συµφωνίες Ρωσίας-Τουρκίας για να γίνει το πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιου υπό
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πλήρη ρωσικό έλεγχο. Υπάρχει το εργοστάσιο που προχωράει
στο Μπέλενε της Βουλγαρίας µε όποια προβλήµατα έχει στη
χρηµατοδότηση του. Οι Αλβανοί προχωρούν επίσης στο σχεδιασµό πυρηνικών εργοστασίων. Το ίδιο και τα γειτονικά µας Σκόπια.
Το ερώτηµα που τίθεται, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι το εξής:
Εδώ, εµείς θα συνεχίσουµε να οµφαλοσκοπούµε; Θα συνεχίσουµε να υποκρινόµαστε; Είµαστε ακριβώς στη µέση µιας περιοχής, που γύρω-γύρω θα έχει πυρηνικά εργοστάσια
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εµείς δεν αρχίζουµε καν
ένα δηµόσιο διάλογο χωρίς στερεότυπα προκειµένου να θέσουµε το ζήτηµα δηµιουργίας πυρηνικού εργοστασίου για τη παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας. Υπάρχουν φωνές τις οποίες εγώ
κατανοώ, που a priori είναι αντίθετες σ’ ένα τέτοιο εγχείρηµα.
Να ακουστούν οι αιτιάσεις τους. Υπάρχουν άλλοι που είναι υπέρ
ενός τέτοιου εγχειρήµατος. Να ακουστούν τα πλεονεκτήµατα
που δίνει µία τέτοια προοπτική.
Σε κάθε περίπτωση όµως δεν µπορούµε να είµαστε υποκριτές.
∆εν µπορούµε να αγνοούµε το γεγονός ότι η γειτονιά µας θα
είναι γεµάτη µε πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας. ∆ηλαδή, µε άλλα λόγια εµείς δεν θα έχουµε κανένα
όφελος από την πυρηνική ενέργεια αλλά θα έχουµε δυνητικά
όλες τις απειλές που θα προκύπτουν από τα γειτονικά µας εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας.
Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν για το ζήτηµα διιστάµενες απόψεις. Να εγκαινιαστεί από το ΥΠΕΚΑ ένας δηµόσιος διάλογος χωρίς ταµπού, χωρίς προκαταλήψεις, να δούµε
τα προβλήµατα. Θα πει κάποιος: «Ωραία. Η Ελλάδα είναι µία σεισµογενής χώρα». Να υπάρξει ο αντίλογος για το τι θα γίνει µε
την αποθήκευση των πυρηνικών αποβλήτων. Θα πρέπει να τα
δούµε όλα αυτά, να δούµε τις νέες τεχνολογίες, που έχουν µπει
στον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας.
Τέλος πάντων, να ρίξουµε τα προσωπεία και να συζητήσουµε
ως πολιτισµένοι άνθρωποι τη δυνατότητα και την προοπτική τέτοιου εργοστασίου και στην Ελλάδα. Ήδη η γειτονιά µας είναι
γεµάτη. Άρα, λοιπόν, είναι σαν να βάζουµε µπροστά στα µάτια το
χέρι µας, σαν να στρουθοκαµηλίζουµε και να µη βλέπουµε τι γίνεται γύρω-γύρω. Αυτό το πράγµα πρέπει να το δούµε και να ξεπεράσουµε τις όποιες ιδεοληψίες και αγκυλώσεις γιατί η
ενέργεια από την αρχαιότητα έως τις ηµέρες µας είναι το µείζον
της πολιτικής. Άλλωστε, η γεωπολιτική έχει στην καρδιά της,
στον πυρήνα της την έννοια της ενέργειας.
Θα πρέπει, λοιπόν, να αρχίσει ένας διάλογος χωρίς ταµπού και
προκαταλήψεις.
Και επιτρέψτε µου να πω και να θέσω, σε σχέση µε το νοµοσχέδιο, το εξής ζήτηµα: Ξέρετε πολύ καλά, κυρία Υπουργέ, όσον
αφορά την ηλιακή και την αιολική ενέργεια ότι η παραγωγή τους
είναι συνδεδεµένη µε τις καιρικές συνθήκες. Αυτό δηµιουργεί
το ζήτηµα της διαχείρισης της παραγόµενης ενέργειας από ΑΠΕ.
Θα γίνω περισσότερο σαφής. Τι σηµαίνει το ζήτηµα της διαχείρισης παραγόµενης ενέργειας από ΑΠΕ; Σηµαίνει ότι η ∆ΕΗ
θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να κάνει αυξοµειώσεις στην παραγωγή ενέργειας από άλλους σταθµούς, ακολουθώντας την παραγωγή ενέργειας από τις ΑΠΕ. Πώς θα µπορέσει η ∆ΕΗ, ο
∆ΕΣΜΗΕ τέλος πάντων, να κάνει αυτές τις αυξοµειώσεις ενέργειας στο σύστηµα; Γιατί ξέρετε καλύτερα από τον καθένα ότι
βασική αρχή, όταν µιλάµε για δίκτυο, για σύστηµα, είναι ότι θα
πρέπει να λαµβάνει τόση ενέργεια όση καταναλώνεται. Άρα, λοιπόν, η διαχείριση της ενέργειας σηµαίνει αυξοµειώσεις της ενέργειας. Για να µπορέσουµε να κάνουµε όµως αυξοµειώσεις της
ενέργειας, πρέπει να έχουµε κάποιους σταθεροποιητές στο σύστηµα. Αυτοί οι σταθεροποιητές στο σύστηµα είναι τα υδροηλεκτρικά έργα για παράδειγµα ή οι διεθνείς συµφωνίες για την
εισαγωγή ή την εξαγωγή ενέργειας.
Αυτά τα πράγµατα υπάρχουν; Υπάρχει η υποδοµή εκείνη που
θα επιτρέπει την απορρόφηση ενέργειας από τις ΑΠΕ στο δίκτυο
της ∆ΕΗ; ∆ιότι a priori δεν µπορούµε να πούµε ότι η παραγόµενη
ενέργεια από τις ΑΠΕ, είναι το άπαν. Εφόσον υπάρχει κείµενη
νοµοθετική πρόβλεψη, η ∆ΕΗ είναι υποχρεωµένη να απορροφά
την ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ, ανεξάρτητα από το αν
τη χρειάζεται ή όχι. Άρα, λοιπόν, υπάρχουν οι µελέτες, υπάρχει
η υποδοµή διαχείρισης της ενέργειας που θα πρέπει να έρχεται
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στο σύστηµα;
Νοµίζω, κυρία Υπουργέ, ότι δεν υπάρχει αυτή η υποδοµή. Και
αυτό δηµιουργεί το ζήτηµα ενός εθνικού, στρατηγικού, συνολικού δηλαδή ενεργειακού σχεδιασµού για τη χώρα, που ως νοµοθετική πρόβλεψη υπάρχει από το νόµο του 1999, αλλά στην
πράξη ποτέ δεν έγινε.
Άρα, λοιπόν, να µη θεωρούµε, όταν µιλάµε για παραγόµενη
ενέργεια από τις ΑΠΕ, ότι είναι το άπαν. Να µη βλέπουµε ότι οι
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι η χήνα που κάνει το χρυσό
αυγό και καθίστε όλοι ακίνητοι, δεν θα πρέπει να κρίνουµε, δεν
θα πρέπει να θέτουµε ερωτηµατικά. Αντιθέτως, θα πρέπει να είµαστε νουνεχείς και µε ψυχραιµία και µε λελογισµένη ανταπόκριση στα πράγµατα, να δούµε το ζήτηµα της παραγόµενης
ενέργειας από τις ΑΠΕ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, δεν θα κάνω παραπάνω από ένα
λεπτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εµείς, ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, όπως είπε και ο εισηγητής µας ο κ. Πολατίδης , θα υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο. Κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση,
αλλά θα σας έλεγα ότι ξεκίνησε η αγορά παραγόµενης ενέργειας
από ΑΠΕ στην Ελλάδα λάθος από τη γέννα της. Τώρα -νοµίζω το
δέχεστε αυτό- έρχεστε να διαχειριστείτε µία άναρχη πραγµατικότητα και να βάλετε κάποιους κανόνες. Αυτή είναι η αλήθεια,
αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Εµείς θα θέλαµε το βάρος, πάντως, κυρία Υπουργέ, να πέσει
σε αυτό που λέµε βιοκλιµατική αναβάθµιση των κτηρίων, γιατί
πιο καθαρή ενέργεια είναι η εξοικονοµούµενη ενέργεια και να
πέσει βάρος στον οικιακό παραγωγό και καταναλωτή. ∆ιότι πιστεύουµε ότι η παραγόµενη ενέργεια από τις ΑΠΕ θα πρέπει εκεί
που παράγεται, εκεί και να καταναλώνεται. Ξέρετε ότι κατά αυτόν
τον τρόπο θα είχαµε αποφύγει µεγάλες απώλειες ενέργειας και
θα είχαµε αποφύγει και τα κοστοβόρα δίκτυα διασύνδεσης µεταξύ σταθµού ΑΠΕ και δικτύου.
Άρα, λοιπόν, εάν γίνονταν αυτά, τότε θα υπήρχε υψηλή προστιθέµενη αξία για την ελληνική οικονοµία, θα αναζωογονούνταν
η οικοδοµή, δεν θα είχαµε µεγάλα ελλείµµατα στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωµών. Γιατί ξέρετε ότι όταν αναφερόµαστε στην τεχνολογία ΑΠΕ, ουσιαστικά, µιλάµε για εισαγωγές που βαρύνουν
το εµπορικό µας ισοζύγιο. Αυτά θα µπορούσαν όλα να είχαν αποφευχθεί, εάν είχαµε από την αρχή ένα σχεδιασµό ως πολιτεία καλύτερο, που δεν τον είχαµε. Σε κάθε περίπτωση, εµείς,
κατανοούµε ότι πάτε σ’ ένα άναρχο τοπίο να θέσετε κάποιους
κανόνες και για αυτό υπερψηφίζουµε το νοµοσχέδιο, αλλά µε µια
κριτική µατιά και πάντα σε εγρήγορση, προκειµένου να αποσοβούµε αρνητικές καταστάσεις.
Σας ευχαριστώ, πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των
Ελλήνων, είκοσι µαθητές και µαθήτριες, τρείς εκπαιδευτικοί και
δέκα γονείς, από το ∆ηµοτικό σχολείο Σπηλίου Ρεθύµνου Κρήτης.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κ.
Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε
Νοµίζω ότι δεν χρειάζεται πολύ µεγάλη ανάλυση για να αντιληφθούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το νοµοσχέδιο που
έχουµε ενώπιον µας έχει κατασκευαστεί για έναν και µόνο στόχο,
µε πρόσχηµα τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συµφέροντα και κυρίως, θα έλεγα µεγάλα ιδιωτικά
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συµφέροντα και ιδιαίτερα τις πολυεθνικές της ενέργειας, οι
οποίες αυτήν τη στιγµή θέλουν νε ελέγξουν απολύτως την ενεργειακή βάση της χώρας.
Και δεν είναι τυχαίο, θα έλεγα, για αυτό το συλλογισµό µου, ότι
αυτό το νοµοσχέδιο το ψηφίζουν από κοινού η Νέα ∆ηµοκρατία,
διότι στη βάση των δικών της προετοιµασιών έχει γίνει το νοµοσχέδιο και το ΛΑΟΣ. Είναι η «Αγία Οικογένεια» σήµερα του κατεστηµένου ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ, Νέα ∆ηµοκρατία. Παρά τις
οποιεσδήποτε µεταξύ τους διαφοροποιήσεις συνιστούν την
«Αγία Οικογένεια» του κατεστηµένου, η οποία αυτήν τη στιγµή
οδηγεί την κούρσα της χώρας στην απόλυτη καταστροφή. Στην
απόλυτη καταστροφή! Αυτές είναι οι λέξεις. Αυτός είναι ο δρόµος που έχετε επιλέξει. Και ξέρετε, το αποκορύφωµα αυτού του
δρόµου είναι η υιοθέτηση των µέτρων του σφαγείου χρηµατοδότησης που λέγετε Ευρωπαϊκή Ένωση – ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο.
Αυτή είναι η βασική, η θεµελιακή επιλογή. Βεβαίως όταν
έχουµε µία Κυβέρνηση, ένα κυρίαρχο πολιτικό σύστηµα που παραδίδει στην ουσία τη χώρα στα ιδιωτικά συµφέροντα, εγχώρια
και πολυεθνικά, είναι φυσικό µετά, οι ίδιοι οι επιχειρηµατίες να
θέλουν και την εξουσία αυτή καθ’ εαυτή να τη διαχειριστούν. Για
αυτό έχουµε και αυτά τα φαινόµενα των τελευταίων ηµερών µε
αποκορύφωµα την παρέµβαση του προέδρου του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων.
Έχουµε µια παγκόσµια ενεργειακή κρίση, η οποία είναι παράλληλη µαζί µε την κορυφούµενη και κλιµακούµενη οικονοµική
κρίση. Βεβαίως στην καρδιά του ενεργειακού προβλήµατος είναι
µια ευρύτερη κρίση κλιµατικών αλλαγών. ∆εν θα κάνω µια γενική
επισκόπηση για το πού οφείλεται αυτήν τη στιγµή η παγκόσµια
κρίση κλιµατικών αλλαγών και η ενεργειακή κρίση. Θα έλεγα
µόνο µια κουβέντα. Η οικονοµική, καπιταλιστική κρίση και οι αιτίες της βρίσκονται στη ρίζα και της παγκόσµιας ενεργειακής κρίσης και της κρίσης των κλιµατικών αλλαγών.
Αλλά φεύγοντας από αυτό το διεθνές πλαίσιο, θα έλεγα ότι
στη χώρα µας ζούµε επίσης, µαζί µε την οικονοµική κρίση και την
κρίση χρέους και µια βαθύτατη ενεργειακή κρίση. Πού οφείλεται αυτή η ενεργειακή κρίση µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη
χώρα µας; Οφείλεται στο γεγονός ότι ο ενεργειακός τοµέας τις
τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, απελευθερώθηκε πλήρως ως αγορά. Η ενέργεια από κοινωνικό αγαθό,
έγινε εµπόρευµα. Βεβαίως µέσα στο πλαίσιο των απελευθερωµένων αγορών και της µετατροπής της ενέργειας σε εµπόρευµα
είχαµε προϊούσα ιδιωτικοποίηση των θεµελιακών φορέων της
ενεργειακής συνεισφοράς στη χώρα µας.
Εσείς κύριοι του ΠΑΣΟΚ -µπορεί εσείς, κυρία Υπουργέ να µην
ήσασταν τότε Υπουργός, µπορεί να µην ήσασταν και στο ΠΑΣΟΚ
τότε, αλλά δεν έχει σηµασία, εγώ διαχρονικά ασκώ την κριτικήπουλήσατε, εκποιήσατε τον τοµέα των διυλιστηρίων σε ιδιωτικά
συµφέροντα.
Το αποτέλεσµα αυτήν τη στιγµή είναι δύο εταιρίες διυλιστηρίων να ελέγχουν απόλυτα την αγορά πετρελαίου, να διαµορφώνουν µονοπωλιακά τις τιµές κάθε µέρα. Και ο κόσµος
κυριολεκτικά να βογγά και να καταληστεύεται στον τοµέα πετρελαιοειδών.
Μιλάτε για παραγωγικότητα, µιλάτε για αποδοτικότητα, µιλάτε
για ανταγωνιστικότητα της χώρας. Πώς είναι δυνατόν να µιλάµε
για αποδοτικότητα της ελληνικής οικονοµίας, όταν σήµερα οι
τιµές της βενζίνης έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ και διεκδικούν τα
πρωτεία στην Ευρώπη; Η ιδιωτικοποίηση, λοιπόν, και η απελευθέρωση της αγοράς ιδού που οδήγησαν τα πράγµατα.
∆εύτερος τοµέας, το φυσικό αέριο. Στο φυσικό αέριο γίνεται
και εδώ µία απόλυτη ληστεία. Αυτήν τη στιγµή το φυσικό αέριο
είναι πανάκριβο. Το φυσικό αέριο διακινείται µε πάρα πολύ µικρούς ρυθµούς και ταυτόχρονα ελέγχεται, δυστυχώς, από ιδιωτικά συµφέροντα τα οποία καθορίζουν και το τιµολογούν πολύ
ακριβά.
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Η «GASPROM» τι είναι;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Μη διακόπτετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε κύριε, η
«GASPROM» ελέγχει το φυσικό αέριο στην Ελλάδα; Τέτοια
άγνοια έχετε; Και ήσαστε και γενικός γραµµατέας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Για τον προµηθευτή µιλάµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η «GASPROM» ελέγχει; Ή
έχουµε µια δηµόσια -κατά τύποις- εταιρεία παροχής αερίου, η
οποία αντί να ασκεί εθνική ενεργειακή πολιτική στο φυσικό αέριο,
εξυπηρετεί ποικιλώνυµα ιδιωτικά συµφέροντα; Αυτή είναι η ουσία
του προβλήµατος. Και αν έχετε αντίρρηση, ευχαρίστως να ακούσουµε την άποψή σας πάνω σ’ αυτό το θέµα.
∆εν είδα, όµως, να πείτε τίποτα ούτε για τα ΕΛΠΕ, που πωλήθηκαν και το ολιγοπώλιο που υπάρχει εκεί, ούτε για το φυσικό
αέριο και την τιµή του, η οποία είναι πανάκριβη και επιβαρύνει
την ελληνική οικονοµία.
Τώρα φυσικά, η ∆ΕΗ µε τις υποδείξεις και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου οδηγείται σε ιδιωτικοποίηση µετά τη µετοχοποίηση και την εξυπηρέτηση
µέσω της ∆ΕΗ ιδιωτικών
συµφερόντων, που είχε γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Ποιο είναι το
αποτέλεσµα όλων αυτών; Το γνωρίζετε. Η Ελλάδα να επιβαρύνεται από το ισοζύγιο, ακριβή ενέργεια, πανάκριβες εισαγωγές,
τροµακτική επιβάρυνση στο περιβάλλον.
Και ζούµε, λοιπόν, την παταγώδη αποτυχία αυτών των πολιτικών σήµερα. Και αντί να αλλάξετε γραµµή πλεύσης, να δείτε κάτι
το διαφορετικό και στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας και στο
φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο και στον τοµέα της ενέργειας
για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, βλέπουµε ότι συνεχίζετε
τον καταστροφικό δρόµο. Και πάτε να παραδώσετε πλήρως και
απολύτως και το χώρο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε
ιδιωτικά συµφέροντα.
Τελείωσαν οι απελευθερωµένες αγορές. Οι απελευθερωµένες
αγορές οδήγησαν τον κόσµο και τη χώρα µας σ’ αυτήν την κρίση.
Ειδικότερα, όµως, στον τοµέα της ενέργειας η απελευθέρωση
των αγορών έχει δηµιουργήσει εφιαλτικές προεκτάσεις και
εφιαλτικά προβλήµατα. Αυτά τα γνωρίζουµε και από τις ΗΠΑ
µέχρι την Ευρώπη, την Αγγλία, τη Γερµανία, τη Γαλλία.
Η απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας δηµιούργησε τροµακτικά προβλήµατα. Είναι το κατ’ εξοχήν αγαθό
που έπρεπε να είναι δηµόσιο, να προσφέρεται µε δηµόσιο σχεδιασµό, µε εθνική παρέµβαση και µε εθνική στρατηγική ως αγαθό
βάση για να προχωράει η οικονοµία µας και γενικότερα οι οικονοµίες.
Αν πηγαίναµε µε τις ιδιωτικές οικονοµίες, η Ελλάδα δεν θα είχε
ακόµα ούτε ηλεκτρικό δίκτυο. Χάρη στη δηµόσια ∆ΕΗ –την οποία
συκοφαντείτε- αναπτύχθηκε δηµόσιο δίκτυο προωθηµένου ηλεκτρισµού και η ηλεκτρική ενέργεια έφθασε και στο τελευταίο
χωριό και στην τελευταία µεριά της χώρας µας.
Σήµερα, πασχίζετε να αναπτύξετε τη νέα πηγή ενέργειας των
ΣΑΤΕ και δεν µπορείτε να το κάνετε. Και δεν θα µπορείτε να το
κάνετε, διότι εµπλέκεται αυτή η προσπάθειά σας µε τα εκρηκτικά,
βεβαίως, ιδιωτικά συµφέροντα. Εµπλέκεται µε αντιθέσεις µέσα
στην αγορά, εµπλέκεται µε τη γραφειοκρατία και φυσικά, εµπλέκεται και µε άλλους όρους αντιδράσεων τοπικών κοινωνιών, τους
οποίους δεν µπορείτε να ξεπεράσετε αν δεν υπάρχουν σαφείς
επιλογές, όπου η κάθε τοπική κοινωνία θα αντιλαµβάνεται ότι δεν
έχει να κάνει µε ιδιωτική κερδοσκοπία, αλλά µε δηµόσια συµφέροντα ύψιστης σηµασίας και προοπτικής.
Εποµένως, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι δηµόσιος έλεγχος. Πρέπει να γίνει δηµόσιος έλεγχος σήµερα, ιδιαίτερα στον
τοµέα συνολικά της ενέργειας και ιδιαίτερα στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Και να γίνει µια πλήρως αναβαθµισµένη, καθετοποιηµένη, δηµόσια ∆ΕΗ, η οποία θα έπαιζε, δίπλα σε
προσωπικές πρωτοβουλίες και πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των συνεταιρισµών, τον κεντρικό ρόλο -αν όχι και
τον αποκλειστικό- για την ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας.
Αντί, όµως, αυτής της επιλογής κάνετε την επιλογή της αγοράς. Και βλέπουµε εδώ να φθάνουµε στο σηµείο να πάτε να τιµολογήσετετε, κατά το δοκούν και κατά τα συµφέροντα των
ιδιωτών, την προσφερόµενη ενέργεια από τις ΑΠΕ. Πού ακούστηκε απελευθερωµένη αγορά µε τιµές, οι οποίες θα είναι προδιαγεγραµµένες, προκαθορισµένες και πανύψηλες; Τότε δεν
υπάρχει ελεύθερη αγορά. Η ελεύθερη αγορά υπάρχει σε άλλο
πράγµα -και γι’ αυτό γίνεται ο ανταγωνισµός σήµερα- στην εξα-
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σφάλιση της άδειας σήµερα, κύριοι. Εκεί γίνεται η απελευθέρωση της αγοράς.
Όλο το παιγνίδι δεν παίζεται πλέον στο τι προσφέρει ο ιδιώτης,
εάν αποκτήσει τελικά την άδεια και εγκαταστήσει την ΑΠΕ. Αλλά
πού παίζεται; Στο πως θα εξασφαλίσει την άδεια. Και εδώ γίνεται
όλο το παιγνίδι, το πάρε-δώσε µε το δηµόσιο, µε τις δηµόσιες
υπηρεσίες και τη διαπλοκή πολιτικής και ιδιωτικών συµφερόντων.
Όσοι παίρνουν την άδεια, µπορούν µετά άνετα να την εµπορεύονται. Όσοι έχουν τη δυνατότητα προσβάσεων για να εξασφαλίσουν την άδεια, είναι αυτοί οι οποίοι γίνονται µοχλοί, µπαίνουν
µπροστά στο παιγνίδι της διεκδίκησης και από πίσω κρύβονται οι
εταιρίες.
Έρχονται οι πολυεθνικές εταιρίες και βλέπετε πώς χρησιµοποιούν εντελώς άσχετες εταιρίες µε την ενέργεια. Τις χρησιµοποιούν, τις βάζουν µπροστά και κάνουν συνοικέσια µεταξύ τους,
διότι αυτές οι ελληνικές εταιρίες µπορεί να µην έχουν την παραµικρή σχέση µε την ενέργεια, αλλά έχουν προσβάσεις στο κράτος. Και έτσι µπορούν να ανοίξουν δρόµους στην πολυπόθητη
εξασφάλιση της άδειας, η οποία µετά ανοίγει δρόµους για απόλυτο θησαυρισµό.
Πού ακούστηκε, κυρία Υπουργέ; Αυτά δεν γίνονται ούτε στην
Ουγκάντα, να δίνετε για είκοσι πέντε χρόνια στα φωτοβολταϊκά
εξασφαλισµένες τιµές; Με τέτοιο τύπο που δεν τον ξέρει κανένας
και ούτε µας έχετε πει µία κουβέντα εδώ, πώς βρήκατε την τιµή
για είκοσι πέντε χρόνια; Από πού και ως πού τιµές για είκοσι
πέντε χρόνια ή για είκοσι χρόνια; Ποια είναι αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία, που κάνει τέτοιου είδους επενδύσεις;
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Βουλευτή)
Εδώ προσφέρετε κέρδη και αθέµιτο πλουτισµό, εκτός πλαισίων σε βάρος του ελληνικού λαού. Γιατί ποιος πληρώνει αυτούς
τους επενδυτές σε αυτές τις τιµές, οι οποίες είναι κρατικές τιµές
και χωρίς κανέναν έλεγχο και οι οποίες ανεβαίνουν µε υπουργικές αποφάσεις και ούτε η Βουλή δεν γνωρίζει πώς διαµορφώθηκαν; Ποιος τις πληρώνει αυτές; Τις πληρώνει ο ελληνικός λαός
µε τα περίφηµα τέλη ΑΠΕ που βάζετε.
Και βλέπω εδώ -τελειώνω µε αυτά, κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή σας- το τι έχετε κάνει. Λέτε ότι µέρος του τέλους της ΕΡΤ θα πηγαίνει τώρα και θα δίνεται ως τέλος των ΑΠΕ.
Πρώτα απ’ όλα, να µας πείτε πόσα χρήµατα συγκεντρώνονται
µέσω του τέλους των ΑΠΕ στα τιµολόγια της ∆ΕΗ. Είναι ελλειµµατική η χρηµατοδότηση των ΑΠΕ µέχρι σήµερα; Και αν ναι,
πόσο ελλειµµατική είναι;
Επίσης , να µας πείτε τι εννοείτε όταν λέτε «µέρος του τέλους
της ΕΡΤ». Εσείς θα το αποφασίζετε το µέρος; Μέρος µπορεί να
είναι το 5%, το 1%, το 20%, το 30%, το 40%. Όλα είναι µέρος.
Εσείς θα το αποφασίζετε και κάθε φορά εσείς θα το κρίνετε; Και
εν πάση περιπτώσει, έτσι θα χρηµατοδοτείτε τις πολυεθνικές
εταιρίες, που θα εγκατασταθούν στο χώρο των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε, κύριε
Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα λέτε στον απλό πολίτη ότι
πληρώνει τέλη ΕΡΤ και θα πηγαίνουν να χρηµατοδοτούν τις αυθαίρετες κρατικές τιµές, τις οποίες βάζετε, χωρίς καν να ενηµερώνεται η Βουλή για το πώς τις ανακαλύψατε και τις τοποθετείτε;
Πείτε µας ποιο είναι το κόστος παραγωγής της ∆ΕΗ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Έχετε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό το σύστηµα της τιµολόγησης, µου θυµίζει την οριακή τιµή του συστήµατος που υπάρχει
στη δήθεν απελευθερωµένη αγορά της ενέργειας. Κι έτσι έχουµε
εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία παίρνουν άδεια για
να παράγουν ενέργεια, υποτίθεται για να εξυπηρετήσουν τη βιοµηχανία τους και δεν τους συµφέρει και πουλάνε το ρεύµα πανάκριβα στη ∆ΕΗ και παίρνουν ύστερα το ρεύµα φτηνά από τη
∆ΕΗ για να τροφοδοτήσουν την ηλεκτροβόρα βιοµηχανία τους.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχει τελειώσει ο χρό-
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νος σας, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτά τα αίσχη γίνονται στον
τοµέα της ενέργειας και µετά µου λέτε γιατί έχουµε κρίση χρέους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Χρειάζεται καλύτερη
διαχείριση του χρόνου.
Το λόγο έχει τώρα η κ. Μαρία Θεοχάρη, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ, για οχτώ λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν από µία εβδοµάδα σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα, ακούσαµε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να λέει ότι για να βγούµε από την κρίση, για να κινηθεί η οικονοµία και να εισρεύσουν έσοδα στο κράτος, πρέπει να
δηµιουργήσουµε ένα ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον, κατηγορώντας µας ότι αλλάζουµε το νοµικό πλαίσιο ώριµων επενδύσεων, αναφέροντας ως παράδειγµα το νοµοσχέδιο που
συζητάµε σήµερα.
Παρέλειψε να αναφέρει ότι το νοµοσχέδιο αυτό χαίρει διακοµµατικής συναίνεσης, γιατί αποτελεί απόδειξη ότι πράγµατι το
ΥΠΕΚΑ παράγει σηµαντική δουλειά. Παρέλειψε ακόµη να πει και
το αυτονόητο, ότι η αλλαγή του νόµου για τις ΑΠΕ έχει ως στόχο
αυτό ακριβώς, για το οποίο µας µέµφεται, δηλαδή τη βελτίωση
του ρυθµιστικού πλαισίου, για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες,
να περιοριστεί η γραφειοκρατία, έτσι ώστε να δηµιουργήσουµε
ένα ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο θα συµβάλλει
στην ανάταξη της οικονοµίας, για να µπορέσουµε έτσι να βγούµε
από την ύφεση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι τεχνολογίες ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας είναι αποτελεσµατικές, οικονοµικές και εφικτές.
Οι ανανεώσιµες πηγές δεν εξαντλούνται πρακτικά ποτέ και δεν
ρυπαίνουν. Συµβάλλουν θετικά και στην οικονοµία, καθώς παρουσιάζουν καταπληκτικό δυναµικό ως προς τη δηµιουργία και
τη διαφύλαξη θέσεων εργασίας. Είναι ευνόητο, εποµένως και σε
απόλυτη αρµονία µε τις δεσµεύσεις µας, ότι το νοµοσχέδιο που
συζητάµε αποτελεί απαραίτητο και καθοριστικό µέτρο για την
προστασία του περιβάλλοντος και του κλίµατος, αλλά και τη συµβολή του στην ανάπτυξη της πράσινης οικονοµίας.
Με το σχέδιο νόµου, καθορίζεται εθνικός δεσµευτικός στόχος
20% για τη συµµετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020 και αντίστοιχα, καθορίζεται εθνικός
στόχος τουλάχιστον 40% για την κάλυψη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι
απαραίτητο να δοθεί και στον ιδιώτη η δυνατότητα να πάρει
µέρος στο «παιχνίδι» της παραγωγής ενέργειας. Έτσι, τώρα θα
είναι δυνατή η ανάπτυξη ιδιωτικών δικτύων και υποσταθµών και
η σύνδεσή τους µε τους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα διευκολύνουµε τη διαδικασία διασύνδεσης µέσω της απαλλοτρίωσης εκτάσεων. Παράλληλα,
παρέχονται άµεσα οικονοµικά κίνητρα για συµµετοχή σε έργα
ΑΠΕ, καθώς µέρος των εργασιών των ΑΠΕ θα αποδίδονται σε
αυτούς, ενώ το ειδικό τέλος θα µοιράζεται ανάµεσα στον καταναλωτή, το «πράσινο» ταµείο και τους δήµους.
Μια βασική καινοτοµία του νοµοσχεδίου αποτελεί η διάταξη
που επιτρέπει κατ’ εξαίρεση την τοποθέτηση ΑΠΕ σε περιοχές
προστασίας της φύσης. Αυτό, βέβαια, θα γίνεται υπό προϋποθέσεις και κατόπιν ελέγχων και είναι ευνόητο ότι εξαιρούνται οι
περιοχές απολύτου προστασίας, τα πολιτιστικά και αρχαιολογικά
µνηµεία και οι υγρότοποι διεθνούς προστασίας. Η καινοτοµία
αυτή αποτελεί το αίτηµα φορέων και πολιτών, να επιτρέπεται οι
ΑΠΕ να χωροθετούνται παντού, καθώς είναι οι µοναδικές πηγές
ενέργειας που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να σταθώ σ’ αυτό το
σηµείο στη διάταξη του νοµοσχεδίου που συζητήθηκε επί µακρόν
στην Επιτροπή και αφορά την τοποθέτηση σταθµών ΑΠΕ σε
αγροτεµάχια και γαίες υψηλής παραγωγικότητας. Για όλους
εµάς που εκπροσωπούµε αγροτικούς νοµούς, η διάταξη αυτή
είναι ιδιαίτερα σηµαντική.
Ως Βουλευτής του Νοµού Καρδίτσας, γνωρίζω πολύ καλά τη
δυσχερή κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει ο Έλληνας αγρό-

7144

της, αλλά και την αγωνία του για την ανεύρεση εναλλακτικών
τρόπων εκµετάλλευσης της γεωργικής γης. Με τη ρύθµιση του
νοµοσχεδίου, ουσιαστικά προσφέρουµε στον αγρότη µία εναλλακτική λύση να διαθέσει τις καλλιεργήσιµες εκτάσεις που πλέον
δεν παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα και εποµένως, δεν του
αποφέρουν εισόδηµα για την παραγωγή ενέργειας. Θεωρώ πως
αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, δεδοµένου ότι δίνει µία «ανάσα»
σε µερίδα του πληθυσµού που βάλλεται ιδιαίτερα από την ύφεση.
Με το νοµοσχέδιο αυτό που επιτυγχάνουµε, επίσης, είναι να
κερδίσουµε χρόνο. Θεσµοθετούµε απλοποίηση των διαδικασιών,
συγχωνεύοντας ή καταργώντας τα τυπικά στάδια, ενώ τα ουσιαστικά παραµένουν. Ενισχύουµε το ρόλο της ΡΑΕ. Εισάγουµε διατάξεις που απλοποιούν και ορθολογικοποιούν τις διαδικασίες για
την έκδοση άδειας παραγωγής έργου ΑΠΕ που πλέον εκδίδεται
από τη ΡΑΕ. Συντοµεύουµε τους χρόνους αναµονής και µειώνουµε τη γραφειοκρατία, συγχωνεύοντας σε µία ενιαία διαδικασία της προκαταρκτικής περιβαλλοντολογικής εκτίµησης και
αξιολόγησης και της έγκρισης περιβαλλοντολογικών όρων, αλλά
και µε τη σύσταση Αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδύσεων ΑΠΕ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, στο πρότυπο των ευρωπαϊκών «one stop shop».
Εξαιρούµε τις µικρές εγκαταστάσεις περιορισµένης ισχύος, που
δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον από τη διαδικασία της έγκρισης
περιβαλλοντολογικών όρων. Εξειδικεύουµε την τιµολόγηση της
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη θέσπιση µέτρων που προωθούν τις ΑΠΕ ως µέσο για την προστασία της ατµόσφαιρας,
τον βιώσιµο ενεργειακό εφοδιασµό της χώρας, την επίτευξη της
αειφόρου ανάπτυξης και τη βιώσιµη αξιοποίηση των πηγών εθνικού πλούτου, στόχος µας είναι η περιβαλλοντική προστασία και
η καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής να επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό µέσα από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Είναι για µας ύψιστη περιβαλλοντική προτεραιότητα. ∆εν πρόκειται εξάλλου, απλά και µόνο, για εναρµόνισή µας µε τις κοινοτικές οδηγίες. Πρόκειται για εθνικό στοίχηµα, το οποίο πρέπει να
κερδίσουµε. Γι’ αυτό και σας καλώ όλους να υπερψηφίσουµε το
νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Νικόλαος
Νικολόπουλος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που, όπως όλα, βρίθει καλών
προθέσεων. Όµως, πέρασαν οι παλιές εποχές που είχαν αξία.
Σήµερα αξίζει το αποτέλεσµα, το λειτουργικό και το άµεσο. Αυτό
καθορίζεται, όχι τόσο από το γενικό πλαίσιο που συζητάµε, αλλά
από τις υπουργικές αποφάσεις που δεν συζητάµε σήµερα και δεν
θα τις συζητήσουµε εδώ ποτέ, καθώς και από την ικανότητα της
κυρίας Υπουργού να οργανώσει τις υπηρεσίες της, ώστε να λειτουργήσουν παραγωγικά µε διαφάνεια και µε ταχύτητα.
Ο τίτλος «Επιτάχυνση της ανάπτυξης κ.λπ.» είναι, όπως πάντα,
το περιτύλιγµα. Το περιεχόµενο δείχνει ότι φέρνει και αυτό το
νοµοσχέδιο καινούρια προβλήµατα, αλλά και κωλυσιεργίες.
Ήρθε µε καθυστέρηση επτά µηνών από την Κυβέρνηση της πράσινης ανάπτυξης. Πότε και ποια αποτελέσµατα θα φέρει είναι
άγνωστο, αφού το πάγωµα νέων αιτήσεων για µεγάλα φωτοβολταϊκά έργα είναι δεδοµένο. Τουλάχιστον δύο µήνες πάνε πίσω
για έργα 500 KW. Αυτό αντιλαµβάνεστε ότι πριµοδοτεί το παραεµπόριο αδειών, ενώ την ίδια στιγµή επιτρέπετε στα αιολικά –
που εκκρεµούν αιτήσεις εξήντα γιγαβάτ συνολικής ισχύος- να
προχωρούν σε καινούριες αιτήσεις αδειοδότησης.
Μπαίνει οροφή, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι η παραγωγή από φωτοβολταϊκά, ειδικά τις ώρες αιχµής που αποτελούν και το µεγάλο
τους πλεονέκτηµα και που η ευρεία διείσδυσή τους µειώνει αντίστοιχα την εισαγωγή ενέργειας από το εξωτερικό και διασφαλίζει την ενεργειακή µας ασφάλεια, φαίνεται να µην πείθει.
Αναρωτιέµαι γιατί δεν καταργείται η άδεια παραγωγής για τα
φωτοβολταϊκά, όπως ισχύει και σε άλλες χώρες, αφού αυτή δεν
διασφαλίζει πλέον τίποτα ούτε καν δεσµεύει ηλεκτρικό χώρο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η περιβαλλοντική ανταγωνιστικότητα αποτελεί µεγάλη πρόκληση και για την ελληνική οικονοµία. Ο τοµέας του περιβάλλοντος και οι σχετικές τεχνολογίες
του, προσφέρουν όντως κερδοφόρες επιχειρηµατικές ευκαιρίες,
που εκτός των άλλων θα τονώσουν και την απασχόληση. Κλάδοι,
όπως αυτός της εξοικονόµησης ενέργειας, της διαχείρισης
απορριµµάτων, των βιολογικών καθαρισµών, της περιβαλλοντικής αποκατάστασης µπορούν να προσφέρουν πολλά στην οικονοµική δραστηριότητα και να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της χώρας µας.
Εκεί, αποσκοπούσε άλλωστε και η θέσπιση του ν. 3468/2006
από την κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή, που µάλιστα, προκάλεσε τέτοιο επενδυτικό ενδιαφέρον, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Αντίθετα, σήµερα, παρά τις εξαγγελίες της «πράσινης Κυβέρνησης» περί «πράσινης ανάπτυξης», ακόµα δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό µέτρο. Ακόµα και το πράσινο ταµείο δεν έχει
ξεκαθαριστεί το πώς θα λειτουργεί, πού θα πάνε τα λεφτά. Το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ζητάει ήδη να µην πάνε τα χρήµατα
στην «πράσινη ανάπτυξη», αλλά στη µαύρη τρύπα του προϋπολογισµού. Πώς, λοιπόν, θα επιτευχθεί η επιτάχυνσή της και πώς
θα αντιµετωπιστεί η κλιµατική αλλαγή; Είναι όντως µείζον θέµα,
η άµεση ενεργοποίηση του αναπτυξιακού νόµου και το ξεκαθάρισµα για το ποσοστό επιδότησης στις σχετικές επενδύσεις µε
τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Έχει η χώρα την πολυτέλεια της αναµονής; Επιτέλους, µετά
από επτά µήνες, οφείλετε να κυβερνήσετε. Είναι παράλογο εν
µέσω κρίσης, σε περίοδο ύφεσης να µην λειτουργεί αναπτυξιακός νόµος. Πώς µπορούµε να περιµένουµε, λοιπόν, την επιτάχυνση ή την αύξηση των ξένων ή των εγχώριων επενδύσεων;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υποθέτω ότι επιθυµία της Κυβέρνησης είναι να µην αποθαρρύνει την πρωτοβουλία µικρών και
µεγάλων παικτών στην ενέργεια. Όταν, όµως, κατά καιρούς αλλάζουν τα δεδοµένα, τότε το αποτέλεσµα είναι να ανατρέπονται
χιλιάδες τεχνοοικονοµικές µελέτες και σε συνδυασµό µε την αύξηση των επιτοκίων να οδηγούνται σε επανεξέταση ή και σε µαταίωση των επενδύσεων αυτών.
Μελετώντας το νοµοσχέδιο, σηµειώνω ότι δεν προβλέπονται
µέτρα, κίνητρα για ενίσχυση παραγωγικών µονάδων, παραδείγµατος χάριν για την κατασκευή φωτοβολταϊκού εξοπλισµού,
καθώς και µονάδων παραγωγής ανεµογεννητριών.
Ενδεικτικά, αναφέρω ότι θα µπορούσε να υπάρχει η απαίτηση
ένα µέρος του εξοπλισµού ενός φωτοβολταϊκού πάρκου να προέρχεται από εγχώριο παραγωγό -αυτό συµβαίνει στον Καναδάφοροελαφρύνσεις για πρόσληψη προσωπικού και συµµετοχή σε
προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης, όπως συµβαίνει στην Ιταλία και στην Πορτογαλία, επιδότηση έως και 70% στα µεταφορικά, όπως ισχύει στην Κίνα, φόρος 2,5% στα εισαγόµενα
φωτοβολταϊκά πλαίσια, όπως προβλέπεται στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ.α..
Αντί παρόµοιων ρυθµίσεων, έχουµε τέτοιες που φέρνουν γραφειοκρατικές διαδικασίες, περιττούς ελέγχους και απαγορεύσεις. Για παράδειγµα, απαιτείται ειδική περιβαλλοντική εξαίρεση
από την περιφέρεια για σταθµούς κάτω των 500 KW σε γήπεδα.
Είναι ένα ακόµα γραφειοκρατικό εµπόδιο. Ο ουσιαστικός έλεγχος µπορεί και πρέπει να γίνει, αλλά σε µετέπειτα στάδιο, στο
στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας. Για παράδειγµα, στην Πολεοδοµία κατά τη διαδικασία έγκρισης εργασιών δόµησης µικρής
κλίµακας.
Ακόµη ένα παράδειγµα: Απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών
όρων σε γήπεδα που γειτνιάζουν σε απόσταση µικρότερη από
εκατόν πενήντα µέτρα. Ο όρος αυτός δεν βασίζεται σε κανένα
επιστηµονικό επιχείρηµα, σε µελέτη ή κοινή πρακτική, αλλά µόνο
θα καθυστερεί ή και θα αποτρέπει πλήρως νέες επενδύσεις.
Έπρεπε να αφορά προστατευόµενες και οικολογικά ευαίσθητες
περιοχές.
Τέλος, γιατί δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας σε όλη την Επικράτεια, αφού
ούτως ή άλλως οι απαιτούµενες εκτάσεις είναι ελάχιστες σε
σχέση µε τη διαθέσιµη γεωργική γη;
Όµως, οφείλω να πω, ότι πολύ σωστά στην παράγραφο 11 του
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άρθρου 12, προβλέπεται ότι σε δασικές εκτάσεις µπορεί να εκδίδεται, ανεξαρτήτως της τελεσιδικίας της πράξεως χαρακτηρισµού.
Στις άλλες κατηγορίες, των ΑΠΕ όπως η παραγωγή ενέργειας
από βιοαέριο που προέρχεται από βιοµάζα, πρέπει να υποστηριχθεί εντονότερα µέσω της τιµολόγησης, όπως σας προτείνει ο
σύνδεσµός τους. Πιο συγκεκριµένα, µιλάµε για τέσσερις µονάδες προγραµµατισµένες στην Πάτρα, στο Βόλο, στο Κιλκίς και
στη Θράκη, όπου το συνολικό κόστος υπολογίζεται στα
10.000.000 ευρώ, εκ των οποίων το 50% περίπου θα αποτελεί ελληνική προστιθέµενη αξία µε αυτοχρηµατοδότηση αυτών των
επενδύσεων και χρόνο αποπεράτωσης δώδεκα έως δεκαπέντε
µήνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆ώστε µου λίγο χρόνο. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και ακόµα, εκτός από τις νέες
θέσεις εργασίας που προσφέρουν, θα απασχολήσουν επιστηµονικούς συνεργάτες, µεταφορείς, εργολάβους, κτηνοτρόφους,
αγρότες, καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων, σχεδόν χίλιες οικογένειες κάθε µονάδα.
Επίσης, κάθε µονάδα θα καθαρίζει στην κυριολεξία τις περιοχές εγκατάστασης από οργανικά προβλήµατα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Νικολόπουλε,
πρέπει να ολοκληρώσετε. Έχετε ήδη υπερβεί το χρόνο σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
επισηµαίνω, λοιπόν κάποιες ανάγκες. Πρώτον, για τη δέσµευση
συγκεκριµένων πόρων, για την ουσιαστική προώθηση της πράσινης ανάπτυξης.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχετε τελειώσει, κύριε
Νικολόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εύτερον, να θεωρείται δεδοµένο ότι οποιαδήποτε αλλαγή τιµολόγησης δεν θα πρέπει να αιφνιδιάζει την αγορά. Τρίτον, η άµεση υπογραφή των συµβάσεων
αγοραπωλησίας των επενδυτών. Τέταρτον, η χορήγηση των
αδειών παραγωγής και εξαίρεσης για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ. Και κλείνοντας, για άλλη µία φορά σε αυτή τη
δύσκολη συγκυρία, πιστεύω ότι αν στο άµεσα επόµενο χρονικό
διάστηµα γίνουν συντονισµένες ενέργειες της πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των τοπικών κοινωνιών και των επενδυτικών φορέων, σ’ ένα κλίµα ευρύτερης αποδοχής των ΑΠΕ, τότε
µπορούµε πραγµατικά να ελπίζουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η κ. Αικατερίνη Φαρµάκη-Γκέκη Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έχει το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα αρχίσω την οµιλία µου µε τις σκέψεις των Τζόζεφ Στίλιτζ
και Νίκολας Στερν, που εξάλλου τις έχει χρησιµοποιήσει και ο
Υφυπουργός, ο κ. Μανιάτης, ο αρµόδιος για τα θέµατα ενέργειας, στον πρόλογο του βιβλίου του µόλις τον Ιούνιο του 2009:
«Σήµερα, αντιµετωπίζουµε δύο κρίσεις µία παγκόσµια οικονοµική
κρίση, που προκλήθηκε από κακή διαχείριση του οικονοµικού
τοµέα και µία ακόµη πιο σοβαρή κλιµατική κρίση, οι συνέπειες
της οποίας µπορεί να φαίνονται πιο µακρινές, αλλά θα καθοριστούν από τις σηµερινές µας ενέργειες.
Ασφαλώς, κάποια στιγµή θα βγούµε από την οικονοµική κρίση,
αν και είναι πολύ πιθανόν λάθη διαχείρισης να επηρεάσουν την
έκταση και τη διάρκειά της. Στην περίπτωση, όµως, της κλιµατικής αλλαγής, λάθη διαχείρισης µπορεί να οδηγήσουν σε µη αναστρέψιµα αποτελέσµατα.
Αν είχαµε χίλιους πλανήτες θα µπορούσαµε να συνεχίσουµε
αυτό το απερίσκεπτο και επικίνδυνο πείραµα, που έχουµε ξεκινήσει. Και εάν επερχόταν η καταστροφή, απλά θα µετακοµίζαµε
σε έναν άλλο πλανήτη. ∆υστυχώς, όµως, δεν έχουµε αυτήν την
πολυτέλεια. Έχουµε µόνο έναν πλανήτη. Πρέπει να τον προστατεύσουµε, όσο είναι καιρός».

7145

Η παγκόσµια κοινότητα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχει από
καιρό καταλήξει ότι είναι άµεση ανάγκη να µειωθούν οι αέριοι
ρύποι, διότι σε αντίθετη περίπτωση η θερµοκρασία του πλανήτη
θα αυξάνεται συνεχώς, η στάθµη της θάλασσας θα ανεβαίνει και
η ανθρωπότητα θα κληθεί να υποστεί τεράστιες συνέπειες.
Η επίτευξη των στόχων 20-20-20 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η µείωση των εκποµπών των αερίων ρύπων κατά 20%, η
συµµετοχή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κατά 20% στο
ενεργειακό ισοζύγιο των χωρών και η εξοικονόµηση ενέργειας
κατά το ίδιο ποσοστό έως το 2020, επιτάσσει να κινηθούµε πολύ
γρήγορα, ώστε να καλύψουµε το χαµένο έδαφος για τη χώρα
µας στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Αρκεί να αναφέρουµε
ότι τον Απρίλιο του 2004 στην Ελλάδα η δυναµικότητα της αιολικής ενέργειας ανερχόταν σε 400 MW, ενώ στην Πορτογαλία
στα 300 MW. Σήµερα, έξι χρόνια αργότερα, η Ελλάδα διαθέτει
συνολικά εγκατεστηµένη ισχύ ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
1600 MW, ενώ η Πορτογαλία, µόνο από αιολική ενέργεια, διαθέτει 3.500 MW.
Ο λόγος είναι φανερός. Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας δεν
αποτέλεσαν ποτέ προτεραιότητα της προηγούµενης κυβέρνησης. Εγκλωβίστηκε στο ν. 3468, ο οποίος αποδείχθηκε υπέρµετρα γραφειοκρατικός και χρονοβόρος, µε δαιδαλώδεις
διαδικασίες, καθώς απαιτούσε τη γνωµοδότηση δεκάδων υπηρεσιών και τη λήψη δεκάδων εγκρίσεων µέχρι την τελική αδειοδότηση. Η ετήσια εγκατεστηµένη ισχύς ΑΠΕ δεν ξεπέρασε ποτέ,
από το 2006 µέχρι σήµερα, τα 150 MW ετησίως.
Το σηµερινό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, παίρνοντας υπόψη του όλα αυτά, όχι µόνο την
ανάγκη περιορισµού των αερίων ρύπων ως δέσµευση στην παγκόσµια κοινότητα, αλλά και την ανάγκη µείωσης της χρήσης των
ορυκτών καυσίµων -πετρέλαιο, λιγνίτης, λιθάνθρακας- και την
κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση αυτών, επιχειρεί µε το παρόν
νοµοσχέδιο να επιταχύνει τις διαδικασίες εγκατάστασης έργων
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε όλο το φάσµα τους.
Άλλωστε, η Ελλάδα διαθέτει ανεξάντλητες πηγές ενέργειας,
φυσικές πέρα για πέρα. Ο ήλιος, ο αέρας, το νερό, η γεωθερµία
είναι τα ενεργειακά συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα, που δηµιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για να βάλουµε τις βάσεις για ένα
νέο αναπτυξιακό µοντέλο, για µια ανταγωνιστική οικονοµία, επενδύοντας στην παραγωγή φθηνής και καθαρής ενέργειας.
Το παρόν νοµοσχέδιο επιταχύνει την ανάπτυξη των ΑΠΕ µε
τους εξής τρόπους: Με τη µείωση του συνολικού χρόνου αδειοδότησης, αντί των τριών έως πέντε χρόνων που χρειάζονταν
µέχρι σήµερα, σε οκτώ έως δέκα µήνες συνολικά. Με τη θέσπιση
αυστηρών προθεσµιών γνωµοδότησης και αδειοδότησης, ώστε
να τρέχουν γρήγορα οι επενδυτικές προτάσεις. Με τον ακριβή
καθορισµό του περιεχοµένου κάθε γνωµοδότησης, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια, η ισότιµη µεταχείριση των επενδυτών
και η αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας. Με την πρόβλεψη για
την παράλληλη εξέλιξη όλων των επιµέρους σταδίων της αδειοδότησης, προκειµένου να µειωθούν οι καθυστερήσεις.
Πέρα από τα συγκεκριµένα αυτά, πολύ ουσιαστικά, µέτρα που
λαµβάνονται, όµως, για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη
διαφάνεια σε όλα τα στάδια της αδειοδότησης, επιτρέψτε µου,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναφερθώ και σε ένα πολύ σηµαντικό σηµείο του σηµερινού νοµοσχεδίου. Στην υιοθέτηση κινήτρων για την ενεργειακή θωράκιση των κτηρίων, δηµόσιων και
ιδιωτικών. Είναι γεγονός ότι ο κτηριακός τοµέας στην Ελλάδα,
σήµερα, είναι υπεύθυνος για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας
σε εθνικό επίπεδο είτε µε τη µορφή της θερµικής κατανάλωσης
είτε µε τη µορφή ηλεκτρικής ενέργειας, επιβαρύνοντας τόσο την
ατµόσφαιρα, όσο όµως και την οικονοµία µας. Η εξοικονόµηση
ενέργειας που µπορούµε να πετύχουµε µε τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, είναι ένα τεράστιο ενεργειακό
απόθεµα για τη χώρα µας. Τελικά, η πιο φθηνή ενέργεια είναι
αυτή που δεν καταναλώνεται, όπως χαρακτηριστικά έχει δηλώσει
και η ίδια η Υπουργός Περιβάλλοντος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επιτυχηµένη εφαρµογή του
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου δεν θα βελτιώσει µόνο το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, αλλά θα δώσει και µια τεράστια ώθηση
στην πραγµατική οικονοµία, δηµιουργώντας νέες θέσεις εργα-
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σίας και ενθαρρύνοντας νέες επενδυτικές δραστηριότητες, φιλικές προς το περιβάλλον.
Σήµερα, ξέρουµε ότι δεν έχουµε την πολυτέλεια για άλλες καθυστερήσεις. Η Ελλάδα, από θεατής των εξελίξεων, έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε χώρα περιβαλλοντικά πρωτοπόρα και
καινοτόµα. Σας καλώ, λοιπόν, όλους να ψηφίσουµε το παρόν νοµοσχέδιο, γιατί επιτέλους θεσπίζεται ότι ένα έργο ΑΠΕ αποτελεί
ένα έργο, εξ ορισµού, φιλικό προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη ύπαρξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης και θα τελειώσουµε τη συζήτηση για σήµερα στον κ. Κουρουµπλή.
Έχετε το λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
νοµίζω ότι η συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων του νοµοσχεδίου
για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αποδεικνύει στην κοινωνία,
που παρακολουθεί µε πολύ µεγάλο προβληµατισµό τις εργασίες
της Βουλής και µας κρίνει καθηµερινά, ότι µέσα σε αυτήν την Αίθουσα µπορεί να παράγεται πραγµατικό έργο, έργο για το κοινό
καλό, έργο για την ανάπτυξη, έργο για την προώθηση και την
υποστήριξη περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών. Με άλλα λόγια, ότι
η Βουλή δεν είναι ένα κέλυφος κενό, αλλά έχει µέσα ανθρώπους
που µεριµνούν για το κοινό καλό. Και νοµίζω ότι έχει αξία να το
επισηµάνουµε.
Άκουσα µε πολύ προσοχή την ενδιαφέρουσα εισαγωγική παρατήρηση της κ. Φαρµάκη σε σχέση µε τον Νίκολας Στερν, σε
σχέση µε το θέµα που αναφέρεται. Και µπήκα στον πειρασµό να
πω ότι ο Νίκολας Στερν στην κορυφαία έκθεση που έκανε για το
φαινόµενο του θερµοκηπίου λέει ότι, για το φαινόµενο του θερµοκηπίου ευθύνονται οι οικονοµολόγοι, γιατί τότε µπήκε η λογιστική στο περιβάλλον. Και όταν µπήκε η λογιστική στο
περιβάλλον, άρχισε το περιβάλλον να χάνει αυτό που είναι ο
πραγµατικός δυναµισµός του, δηλαδή η ανατρεπτικότητα, η καινοτοµία, ο τρόπος µε τον οποίο µιλά στις κοινωνίες, ο τρόπος µε
τον οποίον οι κοινωνίες το διεκδικούν, ως προς την προστασία
του.
Κυρία Υπουργέ, νοµίζω ότι έχετε φέρει ένα νοµοσχέδιο που
προχωρά πολύ καλά προς τη σωστή κατεύθυνση, ξεπερνά εµπόδια, πολλά εµπόδια τα οποία στο παρελθόν είχαν καταγραφεί
στο ζήτηµα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Και θα ήθελα να
ξεκινήσω την τοποθέτησή µου µε το ζήτηµα της διείσδυσης των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και δεν θα µιλήσω για ποσοστά,
γιατί αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους και δεν υπάρχει
λόγος να τα επαναλάβω.
Το πρώτο ζήτηµα που θα µας επιτρέψει να επιτευχθεί αυτή η
διείσδυση των ποσοστών, είναι να µιλήσουµε για ένα άλλο κράτος. Και νοµίζω ότι θα πρέπει το Υπουργείο Περιβάλλοντος να
πάρει µια πρωτοβουλία, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε η εφαρµογή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» να ξεπεράσει τις
παιδικές ασθένειες που θα έχει η νέα διοικητική δοµή της χώρας,
σε µια κρίσιµη περίοδο για τη διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας. ∆ηλαδή, µε άλλα λόγια, να συντονιστούν τα συστήµατα της νέας τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, µε όλη
αυτή τη µεγάλη προσπάθεια που καταβάλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για να µην υπάρχουν αντισώµατα στην ταχύτητα της
διείσδυσης. Αυτό είναι το πρώτο.
Το δεύτερο είναι ότι αξίζει τον κόπο να γίνει ένα ειδικό πρόγραµµα επιµόρφωσης των δηµόσιων λειτουργών, που θα ασχοληθούν µε τις νέες πρόνοιες του νοµοσχεδίου, για να
µπορέσουµε να είµαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν απώλειες
χρόνου στην ενδιάµεση περίοδο.
Το τρίτο είναι ότι χρειάζεται οριζόντια διασύνδεση σε όλα τα
επίπεδα. Οριζόντια διασύνδεση θα µπορούσε να σηµαίνει νέα
σχήµατα, τα οποία καταφέρνουν να ξεπερνούν τις αγκυλώσεις
που ξέρουµε ότι υπάρχουν µεταξύ των Υπουργείων και ξέρουµε
ότι πολλές φορές καθυστερούν πολύ καλές προσπάθειες.
Είχα πει και στην επιτροπή και επαναλαµβάνω και τώρα ότι
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πρέπει να βοηθήσουµε τις αρχαιολογικές υπηρεσίες, ώστε να
µπορούν να ανταποκρίνονται στα ζητήµατα των πολλών και διαφόρων αιτήσεων, που τους κατατίθενται. Οι αρχαιολογικές υπηρεσίες πρέπει να προστατεύσουν τον πλούτο της χώρας και
νοµίζω ότι αξίζει τον κόπο να δούµε µια ειδική συµφωνία µε το
Υπουργείο Πολιτισµού, έτσι ώστε, όχι να υπάρχουν εκπτώσεις
στην προστασία του αρχαιολογικού πλούτου –προς Θεού- αλλά
να ενισχύσουµε το προσωπικό που θα µπορεί να κρίνει µε αποτελεσµατικότερο τρόπο όλα αυτά τα οποία θα κατατίθενται.
Το δεύτερο σηµείο που έχει να κάνει µε τη διείσδυση και τη
βοηθά, είναι τα χωροταξικά σχέδια. Νοµίζω ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα πρέπει να πάρει µια πρωτοβουλία -ξέρω ότι τη
δροµολογεί, σε κάποιο βαθµό την έχει ξεκινήσει ήδη- για τη συνολική θωράκιση των επιµέρους χωροταξικών σχεδίων που υπάρχουν στη χώρα, τη συµπληρωµατικότητά τους, την οποία είχαµε
επισηµάνει στην προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο ότι ήταν
προβληµατική και αυτό είχε ως αποτέλεσµα πολλές φορές να
αντιφάσκουν µεταξύ τους τα χωροταξικά σχέδια.
Εδώ, λοιπόν, χρειάζεται µια συνολική αναθεώρηση, µε σκοπό
να συµπληρωθούν µεταξύ τους, ώστε να µην υπάρχουν νοµικά
κενά, που πιθανώς θα επηρεάσουν τη διείσδυση των ΑΠΕ στο
ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας από προσφυγές που µπορεί να
κάνει ο κάθε ένας πολίτης, όπως δικαιούται από το Σύνταγµα της
χώρας.
Το τρίτο είναι ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Και χαίροµαι
γιατί το νοµοσχέδιο φέρνει κανόνες, για να σταµατήσουµε αυτόν
τον ενεργειακό αφηνιασµό που υπάρχει στη χώρα µας, τον αφηνιασµό, γιατί ξαφνικά η ενέργεια είναι η νέα πηγή εσόδων, η νέα
πηγή πλουτισµού. Βεβαίως, πρέπει η αγορά να εµπλακεί -δεν
υπάρχει καµµία αµφιβολία σ’ αυτό- αλλά να προσέξουµε να µην
έχουµε ένα ενεργειακό Ελντοράντο, το οποίο πρακτικά θα δηµιουργήσει, µετά από πέντε ή δέκα χρόνια, επενδύσεις που θα µοιάζουν µε τα ενεργειακά «γιαπιά» –είναι λάθος ο πληθυντικός,
αλλά επιτρέψτε µου να τον πω- τα οποία θα υπάρχουν στις διάφορες περιοχές της χώρας. Και είναι πολύ σηµαντικό που βάζετε κανόνες και αυτούς τους κανόνες πρέπει να τους
ενισχύσουµε.
Το τέταρτο είναι ότι η διείσδυση είναι η χρηµατοδότηση. Νοµίζω ότι θα πρέπει να προσέξουµε να µη διακρίνουµε τις προτάσεις των επενδύσεων σε παλιές και νέες, να µη δηµιουργήσουµε,
αν θέλετε, δύο κατηγορίες ταχυτήτων. Αν µια επένδυση είναι
καλή για το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, είναι σύµφωνη µε
τις πρόνοιες του νόµου, ας προχωρήσει, ακόµα και αν είναι παλιά
επένδυση. Εάν δεν είναι σύµφωνη, ας σταµατήσει, αλλά πρέπει
να προσέξουµε ώστε να µη δηµιουργήσουµε προβλήµατα σε ανθρώπους που δροµολόγησαν προσπάθειες. Και ξέρετε όλοι οι
συνάδελφοι ότι είχαµε πάρα πολλές επιστολές από συλλογικούς
φορείς, που έχουν δροµολογήσει διάφορες προσπάθειες, σε διάφορες κατηγορίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και µας το
εντοπίζουν.
Και βεβαίως, αναµένουµε µε πολύ µεγάλη προσδοκία την
υπουργική απόφαση µε την οποία θα κατανέµετε τις διάφορες
πηγές ανανεώσιµης ενέργειας, σε σχέση µε την κατανοµή τους
µέσα στο ενεργειακό ισοζύγιο.
Νοµίζω ότι θα πρέπει επίσης, να κοιτάξουµε τον αναπτυξιακό
νόµο που ξέρουµε ότι ετοιµάζει το Υπουργείο Οικονοµίας. Και
πιστεύω ότι σε µια τόσο µεγάλη προσπάθεια που κάνει η χώρα να
διεισδύσουν οι ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, αξίζει τον κόπο να
ενισχύσουµε την εγχώρια βιοµηχανία µε προσεκτικά κίνητρα, ενδεχοµένως φοροαπαλλαγές, ενδεχοµένως µέσα από αυτό που
φέρατε στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών, το περιβαλλοντικό αποτύπωµα, ώστε να µπουν πιο ενεργά µέσα στην
προσπάθεια, εγχώριας παραγωγής, που θα βοηθήσει την εθνική
οικονοµία, θα της δώσει µια άλλη κατεύθυνση και µάλιστα, θα
εκτονώσει πιέσεις στην ελληνική βιοµηχανία, που µοιάζουν πολύ
απαιτητικές και οδηγούν τµήµατα της ελληνικής βιοµηχανικής
παραγωγής σε θνησιγενείς δρόµους.
Σε ό,τι αφορά την εξοικονόµηση ενέργειας είναι πολύ σηµαντικό να την προωθήσουµε µε κάθε τρόπο. Γιατί το 20% της παραγωγής ενέργειας θα πρέπει να συνδυαστεί µε τη µείωση της
καµπύλης κατανάλωσης ενέργειας, της αιχµής της κατανάλω-
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σης ενέργειας, που οδηγεί αυτή η καµπύλη της ενέργειας σε µεγαλύτερες ανάγκες για σηµειακούς σταθµούς, επειδή ακριβώς
δεν καταφέραµε να κατεβάσουµε το πλάτος και το εύρος της καµπύλης.
Και νοµίζω ότι έχει πολύ µεγάλη σηµασία σε αυτή την προσπάθεια και στην προσπάθεια των Ενεργειακών Επιθεωρητών,
κυρία Υπουργέ, να µην εξαιρεθούν επαγγέλµατα, να µην εξαιρεθούν ειδικότητες µάλλον, οι οποίες µπορούν να προσφέρουν, να
µη χρησιµοποιηθεί αυτή η νέα προσπάθεια του Ενεργειακού Επιθεωρητή ως µονοπωλιακή διεκδίκηση συγκεκριµένων κλαδικών
φορέων, γιατί διαφορετικά θα έχουµε χάσει την ευκαιρία να ενσωµατώσουµε σε µια πολύ µεγάλη προσπάθεια που κάνει η πολιτεία – γιατί ως θέµα της πολιτείας τη βλέπω την προσπάθεια –
να αξιοποιήσει το πλούσιο δυναµικό το οποίο προκύπτει από τα
ελληνικά πανεπιστήµια είτε είναι ΑΕΙ είτε είναι ΤΕΙ.
Και νοµίζω ότι αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά στο προεδρικό διάταγµα, το οποίο επεξεργάζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και είναι προς κατάθεση για προληπτικό έλεγχο από το
Συµβούλιο Επικρατείας.
Αγροτικός κόσµος: στην επιτροπή είχα εκφράσει τις επιφυλάξεις µου αν και κατά πόσο θα πρέπει να µπούµε στην ιστορία της
γης υψηλής παραγωγικότητας. Όχι γιατί πιστεύω ότι ένας αγρότης δεν δικαιούται να φτιάξει µια µονάδα ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, αλλά γιατί από τα τριάντα επτά εκατοµµύρια στρέµµατα που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, έντεκα εκατοµµύρια
στρέµµατα είναι γη υψηλής παραγωγικότητας, σύµφωνα µε κάποιες εκτιµήσεις, και από αυτά περίπου τετρακόσιες χιλιάδες θα
καλυφθούν από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Εµένα µε ανησυχεί το γεγονός ότι η κλίµακα της παραγωγής
είναι τέτοια, που οι µικροί κλήροι δεν θα καταφέρουν να δηµιουργήσουν µονάδες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και ο αγρότης, που νιώθει την πίεση της αγροτικής παραγωγής, της ύφεσης
στην αγροτική παραγωγή, θα είναι πιο ευάλωτος στο να πουλήσει την έκτασή του σε κάποιον, ο οποίος θα θέλει να την αγοράσει και να δηµιουργήσει εκεί µια µεγαλύτερη εγκατάσταση.
Αν θέλουµε, λοιπόν, να περιορίσουµε την εφαρµογή αυτή µόνο
σε αγρότες, βεβαίως τους βοηθάµε, αλλά να ξέρουµε ότι πρέπει
να έχουµε και ένα ισοζύγιο τροφίµων, να προσπαθήσουµε δηλαδή να µην αποδυναµώσουµε συγκεκριµένες περιοχές της
χώρας από τον αγρότη, που είναι σηµαντικό στοιχείο της τοπικής
κοινωνικής συνοχής.
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί νοµίζω ότι έχω ξεπεράσει το
χρόνο µου, µε µια αναφορά στο ζήτηµα των εκποµπών αερίου
θερµοκηπίου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πρέπει να κλείστε,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, θα θέλαµε να πάρετε µια πρωτοβουλία ώστε
το 2013, όταν θα χρειαστεί να µπούµε στο νέο σχέδιο κατανοµής των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου – γιατί δεν είναι ρύπος
το διοξείδιο του άνθρακα – να µην δούµε δηµόσιους φορείς της
χώρας, ακόµα και αν είναι εκτός του στενού συστήµατος, να δαπανούν µεγάλες πιστώσεις, για να αγοράσουν δικαιώµατα εκποµπής αερίων θερµοκηπίου.
Αν δηλαδή, µε άλλα λόγια, το 2013 η ∆ΕΗ δαπανήσει 1.000.000
ευρώ, 100.000.000 ευρώ, 1.000.000.000 ευρώ για να αγοράσει
δικαιώµατα εκποµπής αερίων θερµοκηπίου, τότε θα πρέπει να
ξέρει η ∆ιοίκηση της ∆ΕΗ, ο προγραµµατισµός της ∆ΕΗ, οι υπάλληλοι της ∆ΕΗ, οι συνδικαλιστές της ∆ΕΗ ότι αυτό δεν θα αρέσει καθόλου στον υπόλοιπο ελληνικό πληθυσµό, ο οποίος
διεκδικεί καθαρές πηγές ενέργειας, αλλά διεκδικεί και µείωση
των δαπανών, που καταθέτει το κράτος συνολικά σε µια δύσκολη
οικονοµική περίοδο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας, Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας από την Καστοριά έχει
το λόγο.
Πρέπει να σας θυµίσω ότι µε νόµο της προηγούµενης κυβέρνησης ένθεν και ένθεν των εθνικών οδών εκατοντάδες χιλιάδες
στρέµµατα αποχαρακτηρίζονται από γη υψηλής παραγωγικότη-
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τας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το νοµοσχέδιο µε βάση τη γενική
παραδοχή ότι είµαστε υποχρεωµένοι από κοινοτική οδηγία µέχρι
το 2020 το 20% της ενέργειας που παράγεται και καταναλώνεται
στη χώρα µας να προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Η Νέα ∆ηµοκρατία δήλωσε ότι θα ψηφίσει το παρόν σχέδιο
νόµου για πολλούς λόγους. Και ένας σηµαντικός είναι, ότι είναι
συνέχεια ή προσπάθεια βελτίωσης ή επιτάχυνσης του ν.
3468/2006 που έφερε και εφάρµοσε εδώ και τόσα χρόνια η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Εµείς σήµερα – και εγώ και οι συνάδελφοί µου – λέµε τα θετικά
στοιχεία που έχει το νοµοσχέδιο και επισηµαίνουµε τις ασάφειες
και τις αµφιβολίες που έχουµε για την επιτάχυνση της εφαρµογής του. Μιλάµε για εκποµπές αερίων, τα οποία προκαλούν το
φαινόµενο του θερµοκηπίου. Το φαινόµενο του θερµοκηπίου
οδηγεί στην κλιµατική αλλαγή, µια έκφραση την οποία όλοι χρησιµοποιούµε, όλοι την παραδεχόµαστε, έχουµε όµως κάποιες αµφιβολίες για το πότε θα είναι τόσο έντονα τα φαινόµενα. Και το
λέω αυτό, γιατί πριν από µερικά χρόνια µιλούσαµε για ανησυχητικά σηµεία που έρχονται για το 2040-2050, τώρα βλέπουµε ότι
το σχέδιο νόµου µιλάει για το 2080.
Στην κλιµατική αλλαγή συµβάλλουν η ηλεκτροπαραγωγή, οι
µεταφορές και η γεωργία. Το νοµοσχέδιο αναφέρεται στην ηλεκτροπαραγωγή. Πραγµατικά, θα έρθουν νέες θέσεις εργασίας.
Λέτε ότι από τον ν. 3468 είχαµε κάθε χρόνο 150 MW που προστίθεντο στις πηγές ενέργειας από ΑΠΕ. Εσείς φιλοδοξείτε ότι
θα φέρετε κάθε χρόνο 1.000 MW, αν και σε κάποια σηµεία στην
ίδια σελίδα της εισηγητικής έκθεσης µιλάτε για 500 έως 1000.
Το έχετε µετρήσει; Είναι 1000 ή 500-1000; Είναι διαφορετικό.
Λέτε ότι θα κάνετε διαφανείς διαδικασίες στην προσπάθεια
επιτάχυνσης και στη γνωµοδότηση και στην αδειοδότηση. Έχετε
µια φιλοδοξία να κάνετε το χρόνο οκτώ µε δέκα µήνες, όταν
µέχρι τώρα γινόταν σε τρία µε πέντε χρόνια. Μακάρι να γίνει.
Έχουµε όµως επιφυλάξεις.
Είναι θετικές οι αναφορές στις κτηριακές δοµές και στον οικιακό τοµέα για την εξοικονόµηση ενέργειας. Εξάλλου, µε το
νόµο που εφαρµοζόταν και τα προηγούµενα χρόνια, έγιναν
πολλά σηµαντικά πράγµατα.
Οι ανεµογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά τόξα είναι σηµαντικά
στον κτηριακό τοµέα και στο οικιακό περιβάλλον. Και είναι θετικό το γεγονός ότι µιλάτε για απόδοση του τέλους από τον τοπικό ΟΤΑ στους καταναλωτές της περιοχής.
Θετικά στοιχεία προκύπτουν και από το άρθρο 5, που µιλάει
για το βιοαέριο, που προέρχεται είτε από χώρους υγειονοµικής
ταφής είτε από βιολογικούς καθαρισµούς είτε από κτηνοτροφικά,
αγροτοβιοµηχανικά οργανικά υπολείµµατα. Όλα αυτά θα στηρίξουν πραγµατικά το εισόδηµα το αγροτικό και την περιφερειακή
ανάπτυξη, αρκεί να γίνουν. Οι αµφιβολίες είναι για το αν θα γίνουν και πότε θα γίνουν.
Αναφέρετε ότι συστήνετε αυτοτελή υπηρεσία εξυπηρέτησης
των επενδύσεων για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, σαν βελτίωση της ήδη υπάρχουσας κατάστασης. Μακάρι να γίνει και
αυτό.
Είναι θετικό και το ότι δεν απαιτείται οικοδοµική άδεια, αλλά
έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας ή το ότι ο πολίτης,
ο χρήστης δεν θα πληρώνει τέλος κατάληψης πεζοδροµίου στον
ΟΤΑ της περιοχής του.
Στον υπόλοιπο χρόνο µου, κύριε Πρόεδρε και κυρία Υπουργέ,
θέλω να αναφερθώ και στις άλλες πηγές ενέργειας, πέραν των
ανανεώσιµων, που συµβάλλουν θετικά ή αρνητικά στην κλιµατική
αλλαγή.
Για την ατοµική-πυρηνική ενέργεια αναφέρθηκαν και προλαλήσαντες συνάδελφοί µου και πραγµατικά, πρέπει να µην στρουθοκαµηλίζουµε. Είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι µέχρι το 2020
έχουν ανακοινώσει όλες οι γύρω µας χώρες, η Τουρκία, η Βουλγαρία, τα Σκόπια και η Αλβανία ότι θα έχουν πυρηνικό αντιδραστήρα.
Όσον αφορά τα υδροηλεκτρικά έργα, που είναι οικολογική
µορφή παραγωγής ενέργειας, νοµίζω ότι στην πατρίδα µας
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έχουν κορεστεί, πέρα από το ότι µπορούµε να προσθέσουµε
ενέργεια από την ολοκλήρωση του έργου της εκτροπής του άνω
ρου του Αχελώου, που θα πάρουµε και από εκεί ενέργεια µε αυτή
τη µορφή του υδροηλεκτρικού έργου.
Θέλω τώρα να µιλήσω για το εξής: ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, ο αγαπητός συνάδελφος κ. Αλέκος Αθανασιάδης, έκανε
µια αναφορά για το λιγνίτη. Είπε ότι θα κάνουµε µονάδες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Είµαι σίγουρος ότι γνωρίζει πολύ καλά
πως ο λιγνίτης, παρά το ότι ανέπτυξε τη δυτική Μακεδονία, κυρίως, δηµιούργησε και δηµιουργεί τεράστια περιβαλλοντικά προβλήµατα, που αν δεν τα περιορίσουµε µέχρι το 2020, θα έχουµε
τσουχτερά πρόστιµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εγώ θέλω σήµερα, κυρία Υπουργέ, να θέσω το θέµα του πετρελαίου. Είναι επίκαιρο γενικά σαν θέµα, αλλά και αν θέλετε,
γιατί αύριο θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο Τούρκος Πρωθυπουργός
µε πολυµελές επιτελείο.
Το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών το ΙΓΜΕ και τα Ελληνικά
Πετρέλαια τα ΕΛΠΕ, λένε αδιαµφισβήτητα εδώ και πολλά χρόνια ότι η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει πολύ πετρέλαιο, πάνω από έξι µε οκτώ δισεκατοµµύρια βαρέλια.
Υπάρχουν τρία τόξα. Το τόξο του Ιονίου Πελάγους, το τόξο
της Θεσσαλονίκης και το τόξο του βορείου Αιγαίου ανατολικά
της Θάσου. Και λέµε, γιατί τόσα χρόνια δεν το εκµεταλλευόµαστε; Γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός το ∆εκέµβριο δήλωσε ότι δεν
υπάρχει εκµεταλλεύσιµο πετρέλαιο στην Ελλάδα; Στέλνουµε τα
ΕΛΠΕ σε διάφορα projects στην Αίγυπτο και στη Λιβύη. ∆εν σας
προβληµατίζει αυτό;
Υπάρχουν µεγάλες διεθνείς εταιρείες που έχουν και το εξειδικευµένο προσωπικό, τη τεχνογνωσία και τα µέσα και αυτή τη
στιγµή ψάχνουν και εξορύγουν πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα,
ανατολικά των ακτών της Βραζιλίας σε πολλές περιοχές του πλανήτη.
Μπορούµε -και προτείνω να κάνουµε αυτό που γίνεται διεθνώς
δηλαδή- να κάνουµε παραχώρηση χρήσης σε µια διεθνή εταιρεία: τους δίνεις την περιοχή που θέλεις να ψάξουν. Ας ξεκινήσουµε από το τόξο του Ιονίου. Μέσα σε τρία έως πέντε χρόνια θα
έχουµε απόδοση πετρελαίου που θα µας δώσει το 40% της ενέργειας που χρειαζόµαστε, χωρίς να ξοδέψουµε ούτε ένα ευρώ.
Και απ’ αυτό το πετρέλαιο θα µας αποδίδουν το 50% έως 70%,
ανάλογα µε τις δυσκολίες που έχει το εγχείρηµα. ∆εν χρειάζεται
να µιλήσω για τη συνεκµετάλλευση που γίνεται σε κάποιες περιοχές, όπως στον Κόλπο της Γουϊνέας µε τη Νιγηρία και κάποια
νησιά ή µεταξύ Ινδονησίας και Μαλαισίας. Ας ξεκινήσουµε τώρα
µε το πετρέλαιο που υπάρχει από το τόξο του Ιονίου.
Τέλος, θέλω να πω, γιατί επιτέλους δεν προχωράει η Ελλάδα
στον προσδιορισµό των αποκλειστικών οικονοµικών ζωνών, όπως
έκανε η Κύπρος µε τη Λιβύη, µε την Αίγυπτο; Γιατί δεν το κάνουµε και εµείς αυτό µε την Κύπρο και µε την Τουρκία, για να λύσουµε και το θέµα της υφαλοκρηπίδας και να µην προσφεύγουµε
στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης;
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο της ωραίας Καρπάθου
∆ωδεκανήσου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Γρεβενών κ. Αθανάσιος Χαντάβας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΝΤΑΒΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κοινή διαπίστωση ότι η κλιµατική αλλαγή αποτελεί σήµερα τη µεγαλύτερη απειλή για την
ανθρωπότητα και το περιβάλλον. Επιβάλλεται, όλα τα κράτη να
πάρουν τα αναγκαία µέτρα για τη µείωση των εκποµπών, κυρίως
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του διοξειδίου του άνθρακα που συµβάλλει αφ’ ενός στη δηµιουργία του φαινοµένου του θερµοκηπίου και κατ’ επέκταση στην
κλιµατική αλλαγή.
Η πατρίδα µας, δυστυχώς, την τελευταία δεκαετία απέτυχε να
συµβάλει στην παγκόσµια προσπάθεια για την καταπολέµηση
των κλιµατικών αλλαγών και είχε πενιχρές επιδόσεις, τόσο στην
προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όσο και στην
εξοικονόµηση ενέργειας και στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ αποδείχθηκε ιδιαίτερα γραφειοκρατικό και αναποτελεσµατικό. ∆εν είναι
τυχαίο ότι σήµερα εκκρεµούν περίπου πενήντα πέντε χιλιάδες
αιτήσεις για ένταξη έργων ΑΠΕ ισχύος περίπου 5.500 MW. Παρά
τη θέσπιση του ν. 3468/2006, η ετήσια νέα εγκατεστηµένη ισχύς
ΑΠΕ από το 2006 έως το 2009 δεν ξεπέρασε τα 150 MW.
Αν λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι έως το έτος 2020 θα πρέπει να
εγκατασταθούν περίπου οκτώ µε 10.000 MW από ΑΠΕ, που σηµαίνει ότι πρέπει να εγκαθίστανται περίπου 700 MW κατ’ έτος,
τότε αντιλαµβανόµαστε ότι επιβάλλεται να πραγµατοποιηθούν
ριζοσπαστικές αλλαγές στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο, ούτως ώστε
να περιοριστεί η γραφειοκρατία, να απλουστευθούν οι διαδικασίες και να επιταχυνθεί η ένταξη νέων έργων ΑΠΕ στο ενεργειακό
σύστηµα της χώρας.
Αυτό ακριβώς επιτυγχάνει το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα. Συγκεκριµένα, µειώνεται δραστικά ο συνολικός χρόνος
αδειοδότησης των µεγάλων έργων ΑΠΕ από τρία µε πέντε χρόνια που είναι σήµερα, σε οκτώ µε δέκα µήνες συνολικά. Αποκεντρώνεται η εγκριτική δικαιοδοσία των αδειοδοτήσεων από το
Υπουργείο στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, στη ΡΑΕ. ∆ίνεται
προτεραιότητα στις αιτήσεις νοµικών προσώπων, στα οποία µετέχουν κατά τουλάχιστον 33% οι ΟΤΑ της περιοχής εγκατάστασης του έργου. Προβλέπονται ευνοϊκές ρυθµίσεις για τους
µικροεπενδυτές και συγκεκριµένα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι
φωτοβολταϊκοί, οι ηλιοθερµικοί σταθµοί και σταθµοί βιοµάζας,
βιοαερίου και βιοκαυσίµων µε ισχύ έως 1 MW.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης απόφασης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων, αλλά και οικοδοµικής άδειας οι φωτοβολταϊκοί σταθµοί και οι ανεµογεννήτριες που εγκαθίστανται στα
κτήρια ή σε γήπεδα, µε ισχύ έως 500 MW. Το ίδιο ισχύει και για
τους σταθµούς βιοµάζας, βιοαερίων και βιοκαυσίµων.
Προβλέπονται αυξηµένες τιµές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς βιοµάζας και βιοαερίου, σταθµοί που µπορούν να κατασκευαστούν από αγρότες για τη στήριξη του
εισοδήµατός τους. Προβλέπονται επίσης αυξηµένες τιµές, αλλά
και προτεραιότητα στην ένταξη φωτοβολταϊκών πάρκων που
εγκαθίστανται στα κτήρια. ∆ίνεται προτεραιότητα στους αγρότες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων. Επιτρέπεται
η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας, µία ρύθµιση ευνοϊκή για τους επαγγελµατίες
αγρότες.
Μέρος του ειδικού τέλους 3% που µε τον προηγούµενο νόµο
αποδίδονταν στους ΟΤΑ, στους οποίους εγκαθίσταντο σταθµοί
ΑΠΕ, προβλέπεται να αποδίδεται απευθείας στους οικιακούς καταναλωτές µε µείωση του λογαριασµού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε
σήµερα θα µπορούσαµε να το χαρακτηρίσουµε ένα «πράσινο νοµοσχέδιο» που θα συµβάλλει στη διείσδυση καθαρών πηγών
ενέργειας στο ενεργειακό σύστηµα, στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, αλλά ταυτόχρονα θα δηµιουργήσει µια νέα
αγορά εργασίας και θα δώσει στη χώρα µας µια νέα αναπτυξιακή
προοπτική.
Θα ενισχυθεί η επιχειρηµατικότητα. Θα δηµιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχυθεί το εισόδηµα πολλών
συµπολιτών µας. Ό,τι όµως είναι καθαρό, είναι δυστυχώς και
ακριβό. Η σταδιακή διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστηµα
της χώρας θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της τιµής της ηλεκτρικής ενέργειας προς τους καταναλωτές. Βεβαίως, εάν δεν
εγκαταστήσουµε ΑΠΕ στο σύστηµα, θα χρειαστεί να πληρώσουµε µεγάλα χρηµατικά ποσά ως πρόστιµο, που και πάλι θα
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έχουν επίπτωση στην τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα για τη διείσδυση του φυσικού
αερίου στα νοικοκυριά για την εξοικονόµηση ενέργειας και την
αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Μέτρα που θα αντισταθµίσουν την αναµενόµενη αύξηση της τιµής της ηλεκτρικής
ενέργειας.
Το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα βάζει τις βάσεις και
προς αυτήν την κατεύθυνση. Η έκδοση σχετικών κανονιστικών
ρυθµίσεων για τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων, το προεδρικό διάταγµα για τη θέσπιση των ενεργειακών
επιθεωρητών και µια σειρά άλλων µέτρων, όπως είναι η κάλυψη
του 60% των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιοθερµικά
συστήµατα, η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των δηµόσιων
κτηρίων από ΑΠΕ από τις 31.12.2014 και όλων των νέων κτηρίων
από τις 31.12.2019, η δυνατότητα επιδότησης από το πρόγραµµα
δηµοσίων επενδύσεων της εκτέλεσης εργασιών στον κτηριακό
τοµέα, θα συµβάλει στην εξοικονόµηση ενέργειας και στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
Είναι προφανές ότι η ένταξη νέων έργων ΑΠΕ θα µεταβάλλει
το µείγµα των ενεργειακών καυσίµων που χρησιµοποιεί σήµερα
η χώρα µας και θα έχει σταδιακά επιπτώσεις στους παραδοσιακούς παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είναι η ∆ΕΗ ή οι
ιδιώτες παραγωγοί που κατασκεύασαν ή κατασκευάζουν συµβατικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η χώρα µας να καταρτίσει άµεσα ένα νέο και
µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό. Οφείλουµε να στηρίξουµε
το εθνικό µας καύσιµο, που είναι ο λιγνίτης, αλλά µε σύγχρονες
εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος.
Κυρία Υπουργέ, οφείλω να σας συγχαρώ και εσάς και τους συνεργάτες σας γι’ αυτό το πράσινο αναπτυξιακό νοµοσχέδιο που
δηµιουργεί ελπίδες σε πολλούς υποψήφιους µικρούς και µεγάλους επενδυτές.
Αισθάνοµαι την ανάγκη να επισηµάνω ότι ο πλούτος που θα
παραχθεί θα πρέπει να κατανεµηθεί, όχι µόνο σε µεγάλους, αλλά
κυρίως σε µικρούς επενδυτές, που σήµερα πλήττονται από την
ανεργία και τη µείωση του εισοδήµατός τους.
Ένας κλάδος που σήµερα πλήττεται ιδιαίτερα είναι ο αγροτικός τοµέας. Πολλοί από τους αγρότες µας βρίσκονται σε απόγνωση, λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής και των χαµηλών
τιµών των προϊόντων τους.
Χαίροµαι, κυρία Υπουργέ, για την προτεραιότητα που δίνετε
στην ένταξη έργων ΑΠΕ από τους αγρότες. Πρέπει, όµως, να
δοθεί, όχι µόνο προτεραιότητα, αλλά και κίνητρα σε όσους αγρότες αποφασίζουν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά πάρκα στα
χωράφια τους. Είναι µία ευκαιρία να αναπληρώσουν το πενιχρό
τους εισόδηµα.
Επίσης, σας παρακαλώ, κυρία Υπουργέ, σε συνεργασία µε την
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όχι µόνο να δώσετε προτεραιότητα, αλλά να επιδοτήσετε την εγκατάσταση ΑΠΕ
από αγρότες, που δραστηριοποιούνται στις πέντε περιφέρειες
που εµφανίζουν υψηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ και αδικούνται επειδή
δεν δικαιούνται τους ευρωπαϊκούς πόρους, µε τους οποίους ενισχύονται οι αγρότες της υπόλοιπης Ελλάδας. Αυτή η επιδότηση
δεν δηµιουργεί αθέµιτο ανταγωνισµό, επειδή αφορά πόρους που
οι αγρότες δικαιούνται από άλλη πηγή.
Μια τέτοια περιφέρεια είναι και η περιφέρεια της δυτικής Μακεδονίας, η οποία παρουσιάζει υψηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ λόγω
του οικονοµικού προϊόντος που παράγεται από τις εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ στους νοµούς Κοζάνης και Φλώρινας. Ο αγρότης
του Νοµού Γρεβενών, που ουδόλως επηρεάζεται από το οικονοµικό προϊόν της ∆ΕΗ και δυστυχώς χαρακτηρίζεται πλούσιος, θα
πρέπει να επιδοτηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, εφόσον επιθυµεί να προβεί στην εγκατάσταση
έργων ΑΠΕ.
Επίσης, θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα και να επιδοτηθεί
η εγκατάσταση ΑΠΕ από αγρότες καπνοπαραγωγούς, στους
οποίους οφείλεται το 50% των επιδοτήσεων, τις οποίες δικαιούνται και µπορούν να εισπράξουν µόνο µε προγράµµατα διαρθρωτικών αλλαγών. Η εγκατάσταση έργων ΑΠΕ µπορεί να
χαρακτηρισθεί διαρθρωτική αλλαγή και αγροτική δραστηριότητα.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλοντας να
τονίσω τα ενδιαφέροντα που είπε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ θα
ήθελα να του πω ποντιακά, επειδή έχουµε κοινή την καταγωγή,
επειδή γνωρίζω τη γνώση των αρχαίων ελληνικών της Αίθουσας,
θα καταλάβουν όλοι αυτό που θα πω ότι «είπεν τα καλά» ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ ο κ. Αθανασιάδης και πιστεύω να «εγρύξει» η
κυρία Υπουργός.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Τότε πρέπει να πω ότι
εκλέγεσθε στην Αιτωλοακαρνανία, µη νοµίζουν ότι εκλέγεσθε σε
κανένα ποντιακό νοµό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τι να κάνουµε, κύριε Πρόεδρε; Από τον Πόντο βρεθήκαµε στην Αιτωλοακαρνανία, οι γονείς
µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι τελευταίος οµιλητής, θα
µε υποστείτε, όσοι είχατε την υποµονή και την αντοχή να είστε
στην Αίθουσα. Είναι άχαρος ο λόγος όταν είσαι τελευταίος, γιατί
προηγούνται πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι, συνάδελφοι, οι
οποίοι είπαν πολύ σηµαντικά και ενδιαφέροντα από όλες τις
πλευρές.
Και θα ήθελα να σας πω, κυρία Υπουργέ, γιατί είσθε µία νέα
πολιτικός, είναι πολύ χρήσιµο να αφουγκραστείτε τις απόψεις
όλων των συναδέλφων, τις ιδέες, τις προτάσεις, γιατί έτσι θα
ολοκληρωθεί ένα θεσµικό πλαίσιο λειτουργικό και αποτελεσµατικό, ουσιαστικό και καθοριστικό για την αναπτυξιακή προσπάθεια που έχει ανάγκη αυτή τη στιγµή η χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε µία εποχή πάρα πολύ δύσκολη. Βιώνουµε δηλαδή το µαρτύριο µιας οικονοµικής και περιβαλλοντικής εποχής πάρα πολύ επικίνδυνης και ανεξέλεγκτης.
Το περιβάλλον, στο βωµό της απληστίας, της ασυδοσίας και της
αχαλίνωτης αρπαγής του φυσικού πλούτου από τον άνθρωπο
βρίσκεται σε µία κατάσταση τραγική και οι συνέπειες είναι επί
θύραις. Αυτή η οργή του φυσικού περιβάλλοντος µετατρέπεται
σε µία λάβα, που απειλεί τον ίδιο τον άνθρωπο.
Η υπερθέρµανση του περιβάλλοντος είναι η πρώτη ενδεικτική
εξέλιξη αυτής της κατάστασης. ∆υστυχώς, ο άνθρωπος είναι
αµήχανος µπροστά σε αυτή την εξέλιξη. Αυτό έδειξε η σύγκληση
όλων των κρατών στην Κοπεγχάγη, όπου δυστυχώς στο βωµό
της λογικής της συνέχισης αυτής της άπληστης και ασύδοτης
εκµετάλλευσης του περιβάλλοντος, δεν µπόρεσε να υπάρξει µία
κοινή συνισταµένη όλων των χωρών, ώστε να υπάρξει µία αναχαίτιση αυτής της λάβας που απειλεί την ύπαρξη του ανθρώπου.
Την ίδια στιγµή, η χώρα βιώνει το µαρτύριο της οικονοµικής
της κατάστασης και της παρουσίας εδώ της Τρόικας, η οποία
επιτηρεί τη διαδικασία την οικονοµική της χώρας.
Το νοµοσχέδιο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ίσως
το πιο σηµαντικό από πλευράς αναπτυξιακής προσπάθειας που
έχει ανάγκη η χώρα. Τα τελευταία τριάντα χρόνια, µε τη συµµετοχή, τη µικρή ή τη µεγάλη όλων µας, µε την ευθύνη τη µικρή ή
τη µεγάλη όλων µας, αντί να διευρύνουµε την παραγωγική βάση
της χώρας, την περιορίσαµε. Συνέπειες, λοιπόν, όλης αυτής της
λαθεµένης πολιτικής είναι σήµερα τα γνωστά αποτελέσµατα,
αυτά που έχουν να κάνουν µε τα εισοδήµατα ιδιαίτερα των χαµηλοσυνταξιούχων, των ανθρώπων που πραγµατικά βιώνουν το
µαρτύριο της ανέχειας, της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας.
Η χώρα, λοιπόν, θα πρέπει να ανασκουµπωθεί, ολόκληρη η κοινωνία πρέπει να κινητοποιηθεί, να συνεγερθεί, να µπει µπροστά,
να αναδείξουµε τις κρυφές δυνατότητες της χώρας. Και µία από
τις κρυφές δυνατότητες, που πραγµατικά µπορούν να παράγουν
πλούτο είναι η «πράσινη» ενέργεια. Η «πράσινη» ενέργεια, λοιπόν, θα πρέπει να είναι µία µεγάλη ευκαιρία αναδιανοµής του
πλούτου.
∆ιότι, ξέρουµε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
από την εποχή του Σχεδίου Μάρσαλ, των θαλασσοδανείων, των
διαφόρων πακέτων, ενισχύθηκαν τα υπάρχοντα τζάκια ή δηµιουργήθηκαν καινούργια. ∆εν διαχέεται µέχρι σήµερα ο πλούτος
στους περισσότερους.
Είναι, λοιπόν, µία ευκαιρία αυτή τη στιγµή µε αυτό το σχέδιο

7150

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νόµου, µε το πλαίσιο που διαµορφώνουµε, να δώσουµε τη δυνατότητα σε όσους το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να
γευτούν τους καρπούς της ανάπτυξης.
Η χώρα πληρώνει δισεκατοµµύρια για την εισαγωγή ενέργειας.
Πληρώνουµε περίπου 13.000.000.000 ευρώ για την εισαγωγή πετρελαίου, το οποίο επιβαρύνει πάρα πολύ το περιβάλλον και πολλές φορές έρχεται χρονιά που πληρώνουµε 500.000.000 ευρώ
για την εισαγωγή ρεύµατος.
Είµαστε µία χώρα µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα στον τοµέα
της «πράσινης» ενέργειας, η οποία όταν οργανωµένα αξιοποιηθεί, εφόσον υπάρξει ένα πλαίσιο, ώστε να µην υπάρχει αυτή η
άναρχη τοποθέτηση και εγκατάσταση µονάδων που θα επιβαρύνουν µε τον χειρότερο τρόπο το περιβάλλον, εάν πραγµατικά το
θεσµικό πλαίσιο αυτό οριστεί και µπορέσει παράλληλα µε την
προστασία του περιβάλλοντος να υπάρξει και αυτή η ανάπτυξη,
είναι βέβαιο ότι πραγµατικά θα µπορέσουµε να συµβάλουµε στην
πρόοδο της χώρας.
Είναι ένας πάρα πολύ σηµαντικός τοµέας που µπορεί να εξελιχθεί και να αξιοποιηθεί στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, αλλά
µε αναδιανοµή του πλούτου. Επειδή ξέρουµε, κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτά τα λέµε κάθε φορά στη Βουλή, αλλά επί τοις πράγµασι συµβαίνουν άλλα πράγµατα, θα πρέπει κυρία Υπουργέ -και
έχετε πρωτίστως την ευθύνη- τις διακηρύξεις του ίδιου του Πρωθυπουργού για αναδιανοµή του πλούτου, να τις κάνουµε πράξη.
Η γεωργία, ο αγροτικός κόσµος, βιώνει το µαρτύριο της εγκατάλειψης. Θα πρέπει, λοιπόν, να στηρίξουµε τον αγροτικό κόσµο,
διότι µόνο έτσι θα αναχαιτίσουµε το φαινόµενο της αστυφιλίας.
Μπορεί, λοιπόν, µε την «πράσινη» ενέργεια στο χώρο των φωτοβολταϊκών και άλλων µορφών ενέργειας, αφού τους δώσουµε κίνητρα, να ενισχύσουµε το εισόδηµα των αγροτών.
Πρώτον, κυρία Υπουργέ, η γη υψηλής παραγωγικότητας θα
πρέπει να χρησιµοποιηθεί από τους κατ’ επάγγελµα αγρότες. Η
δυνατότητα κινήτρων θα πρέπει να δοθεί στους συνεταιρισµούς,
που θα συµµετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι αγρότες, για
να δώσουµε τη δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά να έχουν
ένα συµπληρωµατικό εισόδηµα.
Βεβαίως, κυρία Υπουργέ, σας το ζητήσαµε και χθες, µε µία επιτροπή που σας επισκεφθήκαµε, σας το λέω και τώρα από του
Βήµατος της Βουλής, θα είναι πολύ σηµαντική η απόφασή σας να
δώσετε ένα ποσοστό 25% από τα δικαιώµατα, ιδιαίτερα στον
χώρο των φωτοβολταϊκών, στους κατ’ επάγγελµα αγρότες. Θα
είναι µία σηµαντική θεσµική παρέµβαση της πολιτείας, ώστε
πραγµατικά το σύνθηµα και η θέση του ΠΑΣΟΚ για αναδιανοµή
του πλούτου να πάρει σάρκα και οστά, να έχει περιεχόµενο να
ανταποκριθεί στις πραγµατικές ανάγκες των συµπατριωτών µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
είκοσι οκτώ µαθητές και έξι εκπαιδευτικοί από το 4ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου Αιτωλοακαρνανίας.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Άρα, οι συµπατριώτες σας ακούσανε όλη σας την οµιλία,
χωρίς να το γνωρίζετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ήταν σύµπτωση η οµιλία
µου, κύριε Πρόεδρε. Οι παίδες της Αιτωλοακαρνανίας και µάλιστα του Αγίου Κωνσταντίνου, εν πολλοίς και Πόντιοι άκουσαν την
οµιλία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να θέσω υπόψη σας ότι η Εξεταστική Επιτροπή
για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου, που έχει συσταθεί κατά το άρθρο
144 του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια
της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής πορίσµατος µέχρι
τη 14η Μαΐου 2010, ζητεί παράταση της λειτουργίας της, προκειµένου να ολοκληρώσει το έργο της.
Μετά από απόφαση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων, προτείνεται η παράταση των εργασιών της Επιτροπής µέχρι και την 25η
Μαΐου 2010.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το Σώµα συµφώνησε
οµοφώνως.
Επίσης, η Εξεταστική Επιτροπή για την διερεύνηση της υπόθεσης “SIEMENS” στο σύνολό της, που έχει συσταθεί κατά το
άρθρο 144 του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής πορίσµατος
µέχρι τη 17η Μαΐου 2010, ζητεί παράταση της λειτουργίας της,
προκειµένου να ολοκληρώσει το έργο της.
Μετά από απόφαση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων, προτείνεται η παράταση των εργασιών της Επιτροπής µέχρι και την 18η
Ιουνίου 2010.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το Σώµα συµφώνησε
οµοφώνως.
Κύριοι συνάδελφοι, σας έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της
∆ευτέρας 26 Απριλίου 2010 και της Τρίτης 27 Απριλίου 2010 και
ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Συνεπώς τα Πρακτικά της ∆ευτέρας 26 Απριλίου 2010 και της
Τρίτης 27 Απριλίου 2010 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.15’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 14 Μαΐου 2010 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό
έλεγχο: α) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης δεκατριών Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά µε
την ανισότητα και τις διακρίσεις µεταξύ των δύο φύλων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

