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Αθήνα, σήµερα στις 8 Ιουνίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.14’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια, για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ζ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΥΡΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 7/6/2011
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΜΘ’ συνεδριάσεώς της, της 7ης Ιουνίου 2011, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολο των σχεδίων
νόµου: 1) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών
πάρκων και άλλες διατάξεις» 2) «Κύρωση του Μνηµονίου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της
Σερβίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης της Σερβίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 3) «Κύρωση του Μνηµονίου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας µε
σκοπό την προσέγγιση της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση».)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 9 Ιουνίου
2011.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 950/6-6-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλικής Τσόνογλου – Βυλλιώτη προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, σχετικά µε τη διατήρηση του παραρτήµατος του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας στη Θήβα.
2. Η µε αριθµό 951/6-6-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανάσιου Δαβάκη προς τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την απόφαση του Υπουργείου για δηµιουργία κέντρου κράτησης µεταναστών στη
Σπάρτη.
3. Η µε αριθµό 957/6-6-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Μαυρίκου
προς τους Υπουργούς Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών σχετικά
µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά.
4. Η µε αριθµό 959/6-6-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ουρανίας Παπανδρέου Παπαδάκη προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε το Πανεπιστήµιο της Στερεάς Ελλάδας.
5. Η µε αριθµό 956/6-6-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού

του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ηρούς
Διώτη προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 954/6-6-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αργύρη Λαφαζάνη
προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Επικρατείας, σχετικά µε
την αξιοποίηση του δηµόσιου πλούτου στη Χαλκιδική.
2. Η µε αριθµό 952/6-6-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµήτριου Τσουµάνη προς τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατασκευή Νέου Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου στο Δήµο
Πρέβεζας.
3. Η µε αριθµό 958/6-6-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Άγγελου Τζέκη προς
τους Υπουργούς Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Εταιρείας
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ).
4. Η µε αριθµό 960/6-6-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Άγγελου Κολοκοτρώνη
προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και Οικονοµικών, σχετικά µε την εξάρθρωση των κυκλωµάτων νοθείας στα καύσιµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: «Θαλάσσια στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την οδηγία
2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις».
Στη χθεσινή συνεδρίαση ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της
αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα και
οι τροπολογίες τους ως µία ενότητα.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια της Πλειοψηφίας κ. Αικατερίνη Μπατζελή.
Έχετε το λόγο, κυρία Μπατζελή, για οκτώ λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε σχέση µε την εισήγηση επί των άρθρων για το σχέδιο νόµου
για τη θαλάσσια στρατηγική για την προστασία και διαχείριση
των θαλάσσιων υδάτων και την εναρµόνιση της εθνικής νοµοθε-
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σίας µας µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ, θα ήθελα να επισηµάνω για
µια ακόµη φορά ότι αυτή η νοµοθεσία έρχεται να αποτελέσει βασικό περιβαλλοντικό πυλώνα στην προσπάθεια που συντελείται
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για µία ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική,
όσον αφορά τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις παράκτιες περιφέρειες και όλους τους θαλάσσιους τοµείς.
Ιδιαίτερα, ως προς τα άρθρα θα ήθελα να πω τα εξής:
Το άρθρο 1 αναφέρεται στην εναρµόνιση µε το Κοινοτικό Δίκαιο.
Το άρθρο 2 καθορίζει το πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρµογής
των στρατηγικών για τη θάλασσα, µε στόχο την επίτευξη-διατήρηση καλής περιβαλλοντικής πολιτικής το αργότερο έως το
τέλος του 2020. Για το λόγο αυτόν προσδιορίζει τη λήψη µέτρων,
πρώτον, για την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, δεύτερον, για την πρόληψη και µείωση των εισροών
στο θαλάσσιο περιβάλλον µε στόχο την εξάλειψη της ρύπανσης
και υπέρ του οφέλους της βιοποικιλότητας, τρίτον, τη διαχείριση
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων µε στόχο την αειφόρο αξιοποίηση, τέταρτον, την αξιοποίηση περιβαλλοντικών παραµέτρων.
Στο άρθρο 3 ορίζονται ως πεδίο ισχύος του παρόντος κανονισµού, πρώτον, τα θαλάσσια ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός και το
υπέδαφος στη θαλάσσια πλευρά της γραµµής βάσης από την
οποία υπολογίζονται τα χωρικά ύδατα έως τα όρια της περιοχής
όπου η ελληνική επικράτεια ή άλλο κράτος-µέλος έχει ή ασκεί δικαιώµατα βάσει δικαιοδοσίας, σύµφωνα µε τη σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Θα ήθελα να
επισηµάνω τη σηµασία αυτού του άρθρου σε σχέση µε ζητήµατα
συνεργασίας και προγραµµάτων διασυνοριακών µε τη φίλη
χώρα, εκείνη της Τουρκίας. Και όχι µόνο αυτό, αλλά είναι µία περιοχή όπου οι αλιείς ασκούν µία πιο επιθετική πολιτική εις βάρος
των αλιευµάτων και εις βάρος των Ελλήνων αλιέων. Δεύτερον,
τα παράκτια ύδατα.
Στο άρθρο 4 καθορίζονται οι βασικές έννοιες των όρων που
διέπουν το νόµο.
Στο άρθρο 5 λαµβάνεται υπ’ όψιν ότι για την εκπλήρωση όσων
απορρέουν από τον παρόντα κανονισµό, τα θαλάσσια ύδατα που
υπάγονται στην κυριαρχία ή εθνική δικαιοδοσία αποτελούν ουσιαστικό συστατικό της Μεσογείου Θαλάσσης. Είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό άρθρο, το οποίο έχει κατοχυρωθεί και από τη
Σύµβαση της Βαρκελώνης. Ως τέτοιο θα πρέπει να το λάβουµε,
διότι όλη η περιοχή, περιλαµβανοµένου και του Αιγαίου, θεωρείται µία ενιαία θάλασσα, της Μεσογείου.
Η αρµόδια αρχή µπορεί να εφαρµόσει τον παρόντα Κανονισµό
στις υποδιαιρέσεις των θαλασσίων υδάτων, η οριοθέτηση των
οποίων συµφωνεί µε τις ακόλουθες υποπεριοχές της Μεσογείου
Θαλάσσης. Δηλαδή οι υποπεριοχές τις οποίες θα διαχειριστούν
οι εθνικές αρµόδιες Αρχές, καθορίζονται ακόµη και από τη Σύµβαση της Βαρκελώνης. Ποιες είναι αυτές; Είναι η Δυτική Μεσόγειος, η Αδριατική, το Ιόνιο Πέλαγος και η Κεντρική Μεσόγειος,
το Αιγαίο Πέλαγος και η Ανατολική Μεσόγειος.
Στο άρθρο 6 εκτίθεται ο τρόπος ανάπτυξης της θαλάσσιας
στρατηγικής για κάθε συγκεκριµένη περιοχή ή υποπεριοχή,
βάσει σχεδίου δράσης. Για θαλάσσιες υποπεριοχές που εκτείνονται στην ελληνική επικράτεια και στην επικράτεια άλλου κράτους-µέλους, επιδιώκεται κοινή προσέγγιση και συντονισµός
λήψης µέτρων. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αυτό το άρθρο όταν θα
πρέπει να συνεργαστούµε και µε το κράτος-µέλος της Ιταλίας,
έτσι ώστε να οριοθετήσουµε και να συνεργαστούµε σε θαλάσσιες πολιτικές. Ήδη εδώ και δύο-τρία χρόνια έχει αρχίσει η
Αδριατική Συνεργασία µε την Ιταλία και την Κροατία ως µη κράτος-µέλος αλλά υπό σύνδεση, για να ληφθούν σηµαντικές πρωτοβουλίες σ’ αυτόν το χώρο.
Το σχέδιο δράσης αυτών των περιοχών περιλαµβάνει την προετοιµασία για την αρχική αξιολόγηση, τον προσδιορισµό καλής
περιβαλλοντικής κατάστασης, τον καθορισµό περιβαλλοντικών
στόχων και τη θέσπιση και εφαρµογή προγραµµάτων και προγραµµάτων αξιολόγησης. Επίσης, περιλαµβάνει προγράµµατα
µέτρων, τα οποία και αναφέρονται αναλυτικά.
Στο άρθρο 7, στο οποίο έγινε και µεγάλη αναφορά και από τον
αγαπητό φίλο κ. Μουσουρούλη της Νέας Δηµοκρατίας όπου
αναφέρεται η σύσταση της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θέλω να πω ότι παρά το γεγονός ότι ο η κοινοτική οδηγία αναφέρεται σε ζητήµατα τα οποία έχουν να κάνουν µε τον προσδιορισµό περιφερειακών αρχών για την κάθε υποπεριοχή η οποία
ορίζεται, η κάθε χώρα έχει τη δυνατότητα να ορίζει το δικό της
συντονιστικό όργανο, ανάλογα µε τη διοικητική δοµή, την οποία
έχει. Άλλωστε, η περιφερειακή αντιπροσώπευση -όπου αναφέρεται στο άρθρο 8- γίνεται διά µέσου των γνωµοδοτικών επιτροπών.
Και εδώ, κύριε Μουσουρούλη, θέλω να σας πω ότι η εθνική νοµοθεσία όπως παρουσιάζεται, είναι απόλυτα συµβατή µε το αίτηµα της οδηγίας περί κεντρικού σχεδιασµού, αλλά και ενεργού
συµµετοχής όλων των περιφερειακών αρχών. Στις γνωµοδοτικές
επιτροπές περιλαµβάνονται µέχρι και οι ΟΤΑ.
Θα ήθελα να προχωρήσω πάρα πολύ γρήγορα και στα υπόλοιπα ζητήµατα για να µη µείνουν εκτεθειµένα.
Το άρθρο 18 αναφέρεται στην Εθνική Επιτροπή της Θαλάσσιας Στρατηγικής και είναι το αντίστοιχο άρθρο 7 της οδηγίας.
Όσον αφορά το άρθρο 23 για τη διπλή ανάπλαση των περιοχών, χθες αναφέρθηκα εκτεταµένα σ’ αυτό το ζήτηµα. Για µία
ακόµη φορά να επαναλάβω ότι απαιτείται προεδρικό διάταγµα
για τη νέα πολεοδοµική διαρρύθµιση, έγκριση περιβαλλοντικών
όρων από το ΥΠΕΚΑ, έκδοση οικοδοµικών αδειών από το ΥΠΕΚΑ
και τον Δήµο Αθηναίων, εντός εκείνων των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Να επαναλάβω ότι µε την προτεινόµενη ρύθµιση µειώνεται η
συνολική δόµηση του προγράµµατος κατά εξήντα έξι χιλιάδες
τετραγωνικά. Είναι µία µείωση της τάξεως του 60%, απόλυτα
συµβατής µε τις προτάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας. Το
ζήτηµα του τρόπου µε τον οποίο θα υπάρχει µία αµοιβαία κατεδάφιση του γηπέδου, το οποίο βρίσκεται στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, µε την τακτοποίηση όλων των υποχρεώσεων του
εµπορικού κέντρου αλλά και της ΠΑΕ, διασφαλίζεται. Αυτό το
οποίο πρέπει να κάνει η πολιτεία και νοµίζω ότι το αποσαφήνισε
και χθες η Υπουργός είναι ότι θα εκδοθούν όσο το δυνατόν πιο
γρήγορα τα προεδρικά διατάγµατα.
Για το Εθνικό Κτηµατολόγιο ήµουν χθες αναλυτικότατη και θα
ήθελα για µία ακόµα φορά να πω ότι δεν ξέρω τις προτάσεις του
Υπουργού για την ένταξη της τροπολογίας αυτής περί συναίνεσης.
Εδώ, κύριε Σηφουνάκη, θέλω να σας πω, αναµένοντας την αλλαγή του Εθνικού Κτηµατολογίου, πως πραγµατικά πιστεύω ότι
αυτή η τροποποίηση, η οποία έχει κατατεθεί περί συναίνεσης του
δηµοσίου θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και ως µεταβατική
φάση µέχρι την τελική έγκριση του νόµου. Θεωρώ ότι αυτή η συναινετική διαδικασία είναι και µέσα στη φιλοσοφία σας για το
Εθνικό Κτηµατολόγιο και γι’ αυτό εµµένω στην ένταξη αυτής της
τροπολογίας µέσα στην πρότασή σας για το Κτηµατολόγιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ κ. Αικατερίνη Μπατζελή.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο δοµείται σε τρία
µέρη. Το πρώτο αφορά αποκλειστικά στην ενσωµάτωση της οδηγίας, το δεύτερο αφορά στα εθνικά µέτρα για την εφαρµογή της
και το τρίτο περιλαµβάνει τις άλλες διατάξεις, δηλαδή τα θέµατα
της διπλής ανάπλασης, του Κτηµατολογίου και των ΑΠΕ. Συνολικά υπάρχουν είκοσι πέντε άρθρα. Ξεκινώ πολύ γρήγορα µε το
Κεφάλαιο Α’ του πρώτου µέρους.
Το άρθρο 2 αναφέρεται στο σκοπό του νόµου που είναι το
πλαίσιο για τη λήψη το αργότερο έως το 2020, µέτρων για την
επίτευξη µιας καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στο θαλάσσιο
περιβάλλον.
Το άρθρο 3 αφορά στο πεδίο εφαρµογής του νόµου που είναι
όλα τα θαλάσσια ύδατα και οι επιπτώσεις στην ποιότητά τους.
Το άρθρο 4 περιλαµβάνει ορισµούς. Θα ήθελα να προσέξετε
τον ορισµό που δίδεται στα θαλάσσια ύδατα. Υπάρχουν επίσης,
ορισµοί για τα παράκτια ύδατα, για τη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, τη θαλάσσια στρατηγική, τους περιβαλλοντικούς στό-
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χους, τη ρύπανση κ.ο.κ.. Περιλαµβάνονται επίσης, ορισµοί για
την περιφερειακή συνεργασία µε σκοπό τη διαµόρφωση και
εφαρµογή θαλάσσιων στρατηγικών για το περιβάλλον. Η συνεργασία και ο συντονισµός δραστηριοτήτων µεταξύ Ελλάδας και
κρατών-µελών αλλά ακόµα και τρίτων χωρών, µε τις οποίες µοιραζόµαστε την ίδια θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, όπως ανέφερε και η κ. Μπατζελή, είναι ένα σπουδαίο θέµα που χρήζει
µεγάλης προσοχής, όπως θα σας εξηγήσω αργότερα.
Το άρθρο 5 αναφέρεται στη θαλάσσια περιοχή και στις υποπεριοχές, τις οποίες η αρµόδια αρχή, δηλαδή η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, µπορεί να υποδιαιρέσει, ανάλογα µε τις τρεις
θαλάσσιες υποπεριοχές της Μεσογείου: την Αδριατική, το Ιόνιο
και την Κεντρική Μεσόγειο και τέλος, το Αιγαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο ενηµερώνοντας και ταυτόχρονα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Θέλω στο σηµείο αυτό να σταθώ σ’ ένα σχόλιο που είδα από
τη διαβούλευση. Αυτός που το υπέβαλε λέει να προσέξουµε ιδιαίτερα τις ονοµασίες που δίνουµε και να συνεργαστούµε γι’ αυτό
µε την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού και το
Υπουργείο Εξωτερικών.
Κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα έχει δεδοµένα σύνορα και ξέρει µε
ποια κράτη-µέλη µοιράζεται τα ύδατα της Μεσογείου, αλλά και
µε ποιες τρίτες χώρες. Αναρωτιέµαι, λοιπόν, αν θα έπρεπε να
αναφερόµαστε ονοµαστικά σ’ αυτές τις χώρες µέσα στο νόµο.
Προχωρώ στο άρθρο 6, το οποίο αφορά στις θαλάσσιες στρατηγικές που πρέπει να αναπτύσσονται σε µια συγκεκριµένη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, προκειµένου να διασφαλίζεται ο
συντονισµός των µέτρων αυτών.
Το άρθρο 7 αφορά στην περιφερειακή συνεργασία και στη
χρήση από την αρµόδια αρχή µηχανισµών και των δοµών της
«Σύµβασης της Βαρκελώνης». Αν και αναφέρθηκα ήδη στα θέµατα αυτά, υπενθυµίζω και πάλι αυτό που είπα χθες: ότι η χώρα
µας µπορεί να παίξει σπουδαίο διεθνή ρόλο σ’ ό,τι αφορά στην
προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, ο δε ρόλος αυτός της
αποδίδεται µέσα από τις διατάξεις της οδηγίας. Δεν πρέπει να
βλέπουµε το θαλάσσιο περιβάλλον µόνο υπό τη διάσταση της
αειφορίας και προπάντων, δεν πρέπει να φτάνουµε στα άκρα,
όπως χθες το βράδυ που κάποιος συνάδελφος αµφισβήτησε το
αν θα πρέπει να δοθεί εξαίρεση για τον τοµέα της Εθνικής Άµυνας.
Το Κεφάλαιο Β’ αναφέρεται στις θαλάσσιες στρατηγικές και
στη σχετική προετοιµασία, δηλαδή την αρχική αξιολόγηση των
θαλασσίων υδάτων (άρθρο 8), τον προσδιορισµό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης (άρθρο 9), και τους περιβαλλοντικούς στόχους, για κάθε θαλάσσια υποπεριοχή (άρθρο 10).
Το άρθρο 11 αφορά στα προγράµµατα παρακολούθησης που
διαµορφώνει και υλοποιεί συντονισµένα η αρµόδια αρχή µε τα
άλλα κράτη-µέλη ή µε τις τρίτες χώρες, µε τις οποίες µοιραζόµαστε τα ίδια θαλάσσια ύδατα και αυτό γιατί το πνεύµα της οδηγίας είναι να αποκτηθεί οµοιοµορφία στην αντιµετώπιση µε
σκοπό να εξασφαλίζεται η συγκρισιµότητα των συµπερασµάτων.
Συνεπώς και εδώ -και στην εφαρµογή δηλαδή- είναι πολύ σηµαντικός ο ρόλος που µπορούµε να παίξουµε. Το Κεφάλαιο Γ’,
άρθρα 12 και 13, αναφέρεται στα προγράµµατα µέτρων σε κάθε
συγκεκριµένη θαλάσσια υποπεριοχή, καθώς και στις εξαιρέσεις,
στις οποίες προαναφέρθηκα. Τέλος, το άρθρο 14 αναφέρεται σε
συστάσεις που γίνονται στα κράτη µέλη για κοινοτική δράση.
Περνώ στο κεφάλαιο Δ’. Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει σε
τρία άρθρα, την διαδικασία επικαιροποίησης των θαλάσσιων
στρατηγικών, τις ενδιάµεσες εκθέσεις και τη δηµόσια διαβούλευση και ενηµέρωση του κοινού.
Έρχοµαι τώρα στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου που
αφορά στα εθνικά µέτρα για την εφαρµογή της οδηγίας.
Το κεφάλαιο Α’ αναλώνεται στη σύσταση και τις αρµοδιότητες
των φορέων. Σας είπαµε ότι πρόκειται για πολυπληθή και δυσλειτουργικά δυσκίνητα όργανα, τα οποία θα έπρεπε ίσως, να ξαναδείτε ανεξάρτητα από το αν αντιστοιχούν ή όχι στην οδηγία. Η
οδηγία δίνει ευελιξίες.
Το άρθρο 18 αναφέρεται στην εθνική επιτροπή, η οποία διαµορφώνει, παρακολουθεί, συντονίζει, αξιολογεί και ελέγχει την
εφαρµογή της εθνικής πολιτικής. Πρόκειται για ένα διϋπουργικό
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όργανο διαβούλευσης που αµφισβητώ αν θα είναι αποτελεσµατικό. Νοµίζω ότι η αντίστοιχη εµπειρία της Εθνικής Επιτροπής
Υδάτων είναι καταλυτική. Με το άρθρο 19, η Ειδική Γραµµατεία
Υδάτων, ορίζεται ως αρµόδια αρχή, µε πάρα πολλές αρµοδιότητες. Ειδικότερα εισηγείται νοµοθετικά και διοικητικά µέτρα, αποτελεί σηµείο επαφής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεργάζεται µε άλλα κράτη-µέλη και τρίτες χώρες. Όµως τέτοια εµπειρία δεν έχει η ειδική γραµµατεία. Σας το τονίζω αυτό και σας
προτείνω να αντιµετωπίσετε το πρόβληµα ακόµα και µέσα από
τα έργα που πρόκειται να υλοποιήσετε. Δεν είναι απλά τα πράγµατα. Όποιος έχει διαχειριστεί συναφή κοινοτικά προγράµµατα,
όπως για παράδειγµα το «INTERREG», µπορεί να καταλάβει τι
εννοώ.
Και κάτι ακόµη. Χθες η Υπουργός άφησε µια αιχµή ότι τα σχέδια διαχείρισης που παρελήφθησαν από την Κυβέρνησή σας, δεν
ήταν και πολύ πετυχηµένα. Αναρωτιέµαι γιατί η Εθνική Επιτροπή
Υδάτων, η οποία έχει εµπλοκή στα σχέδια αυτά, και περίµενε ένα
χρόνο για να συνεδριάσει τον Ιούλιο 2010, προκειµένου να προτείνει δράσεις.
Το κεφάλαιο Β’ αφορά στα ειδικά µέτρα εφαρµογής της οδηγίας, τον καθορισµό, δηλαδή, των υποδιαιρέσεων των θαλασσίων
υποπεριοχών.
Το κεφάλαιο Γ’ αφορά στα παραρτήµατα της οδηγίας, τα
οποία έχουν περιληφθεί στο παράρτηµα του νόµου, σχεδόν αυτούσια.
Περνώ στο Γ’ µέρος του νοµοσχεδίου: Ξεκινώ πολύ γρήγορα
από το άρθρο 23, που αφορά στη «Διπλή Ανάπλαση». Σχολιάσαµε και χθες τη διάταξη. Αναφερθήκαµε την επαλληλία των
ενεργειών. Τονίζω και σήµερα ότι για µας θα πρέπει να αποκλειστεί κάθε ενδεχόµενο να οδηγηθεί η ανάπλαση σε µονοσήµαντη
χρήση. Γι’ αυτό θέλουµε να διασφαλίσετε ότι δε θα προκύψουν
ξανά προβλήµατα ούτε στο Σ.τ.Ε., ούτε σε οποιαδήποτε άλλη
διαδικασία, ανεξάρτητα από το ποιος εµπλέκεται σ’ αυτήν.
Γι’ αυτό σας είπαµε ότι ο ρόλος του ΥΠΕΚΑ, θα έπρεπε να
ήταν πιο ηγετικός. Εµείς θέλουµε και το πράσινο και τη διασφάλιση των απλών πολιτών που θέλουν να δουν τις περιοχές τους
να αναβαθµίζονται καθώς και επίσης τη διασφάλιση των φιλάθλων, που δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να µείνουν χωρίς
εγκαταστάσεις. Και, τέλος, θέλουµε και νέες θέσεις εργασίας
από τις εµπορικές χρήσεις. Και όλα αυτά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα και οικονοµικά βιώσιµα. Αυτές είναι οι βασικές αρχές.
Επειδή δεν επιθυµούµε να προκύψουν ή να υπάρξουν αµφιβολίες σε καµµία από τις εµπλεκόµενες πλευρές, ζητήσαµε µια καλύτερη διατύπωση. Δεν το πράξατε, όµως νιώσατε την ανάγκη
να διευκρινίσετε τις προθέσεις σας µέσω προσθήκης στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου. Σας προτείνω και πάλι να συζητήσουµε αν µπορεί να αποτυπωθεί στη διάταξη κάτι περισσότερο.
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 24 αφορούν στο Κτηµατολόγιο. Επί της αρχής είµαστε σύµφωνοι για την κατά δύο έτη παράταση της προθεσµίας διόρθωσης των αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών των πολιτών εκείνων που είχαν κατοχυρωθεί
ως άγνωστοι ιδιοκτήτες. Συµφωνούµε επίσης µε την ανάγκη προσαρµογής των διαγραµµάτων των ορίων των γεωτεµαχίων και
των σχετικών αποφάσεων του ΟΚΧΕ υπό τις προϋποθέσεις που
σας είπα ανέφερα: πρώτον, να καταβάλλεται από τους πολίτες
µόνο το τέλος των 35 ευρώ και οι επανακτηµατογραφήσεις να
γίνουν κατά προτεραιότητα στις περιοχές εκείνες, στις οποίες
είχαν δηµιουργηθεί τα περισσότερα προβλήµατα.
Κλείνω µε τα θέµατα των ΑΠΕ, που περιλαµβάνονται σ’ αυτό
το άρθρο. Σηµειώνω, κατ’ αρχήν, ότι η ΚΕΝΕ, η Επιστηµονική
Επιτροπή της Βουλής, σας υπέδειξε και διόρθωσε, αυτό που σας
είχαµε πει και εµείς στην επιτροπή, ότι δηλαδή δεν τροποποιείται
ο ν. 3468/2006, αλλά δικός σας νόµος, 3581/2010.
Ως προς το θέµα της απόδοσης στους πολίτες του ποσοστού
1% επί της αξίας της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ έχω έξι παρατηρήσεις. Θα τις πω σύντοµα.
Πρώτον, πρέπει να αναφερθεί κατά τη γνώµη µου, εκ νέου στο
νόµο, ποια είναι η ύλη. Στο σχέδιο νόµου της Νέας Δηµοκρατίας
είχαµε προβλέψει το 1% της αξίας της παραγόµενης ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ να αποδίδεται κατά προτεραιότητα, στους
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καταναλωτές εντός κοινοτικού ή δηµοτικού διαµερίσµατος στο
οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ.
Το 0,3% να αποδίδεται στο ΕΤΕΡΠΣ. Και το 2,7%, να αποδίδεται κατά 80% στον ΟΤΑ όπου έχουν χωροθετηθεί οι εγκαταστάσεις και 20% στους ΟΤΑ από τους οποίους διέρχονται οι
γραµµές µεταφοράς.
Αυτό θα πρέπει να το ξαναδούµε, συνολικά και καλό θα ήταν
να το κάνουµε σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Δεύτερον, πρέπει να καταστεί σαφές ποιοι είναι οι δικαιούχοι.
Κατά τη γνώµη µας πρέπει να επωφελούνται κατά προτεραιότητα οι κάτοικοι της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας που έχουν
τη µεγαλύτερη οπτική ή ακουστική όχληση. Εάν υπάρχει υπόλοιπο, να επωφελούνται όλοι οι υπόλοιποι κάτοικοι της δηµοτικής
ενότητας που αντιστοιχεί σε πρώην καποδιστριακό δήµο. Κι εφόσον δεν υπάρχει µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» δηµοτική ενότητα, να
επωφελούνται όλοι οι κάτοικοι των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, που ανήκαν στον καποδιστριακό δήµο, ως αντιστάθµιση
των χρεώσεων υπέρ τρίτων.
Τονίζω το «κατά προτεραιότητα», γιατί εµείς δεν είχαµε αποκλείσει τους υπόλοιπους αλλά υπήρχε µία διαβάθµιση.
Τρίτον, πρέπει να δώσετε διασφαλίσεις για τη διαδικασία, εφόσον καταργείτε µία ήδη υπάρχουσα προσέγγιση µε κάτι πιο ασαφές, το οποίο µάλιστα θα ρυθµιστεί σε κοινή υπουργική απόφαση.
Τέταρτον, πρέπει να µας πείτε γιατί καταργείτε τη διαβάθµιση
που είχαµε θεσπίσει ανάλογα µε την κατανάλωση, έως 800 KW
κ.ο.κ.. Ανάλογα µε την κατανάλωση σηµαίνει και ανάλογα µε το
εισόδηµα.
Πέµπτον, γιατί διαγράψατε τη διακριτή αναγραφή της πίστωσης στο λογαριασµό του καταναλωτή; Το θέµα είναι να βλέπουν
όλοι οι καταναλωτές στο λογαριασµό τους ποιο είναι το πραγµατικό όφελος από το γεγονός ότι στην περιοχή τους φιλοξενούνται εγκαταστάσεις ΑΠΕ.
Έκτον, πρέπει να εντάξετε µία σαφή διάταξη ότι το υπόλοιπο
2,7% ή 3% µε το ΕΤΕΡΠΣ επί της αξίας της παραγόµενης ενέργειας θα αφορά αποκλειστικά έργα και ενέργειες –που ενδεχοµένως πρέπει να γίνονται σε προγραµµατική λογική και όχι κατά
το δοκούν- αυστηρά στη δηµοτική ενότητα, δηλαδή στα όρια του
πρώην καποδιστριακού δήµου.
Θα ήµουν ικανοποιηµένος, αν δεν υπάρχει χρόνος να γίνει νοµοτεχνική βελτίωση, να ακούσω µία δήλωσή σας, σχετικά µε το
θέµα αυτό.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξουσίες που δίνετε στη Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας, εµείς δεν είµαστε σύµφωνοι για τους λόγους
που έχω αναλυτικά εξηγήσει.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πολύ σύντοµα να υπενθυµίσω ότι εµείς είχαµε θεσµοθετήσει στόχους, είχαµε σχεδιάσει
στρατηγικές και είχαµε υλοποιήσει δράσεις µε συγκεκριµένο
τρόπο. Τώρα, η Κυβέρνησή σας δηλώνει υπέρ των στόχων του
«20 – 20 – 20». Κάνει, όµως, ό,τι µπορεί για να µην τους πιάσουµε.
Πολύ επιγραµµατικά θα αναφέρω: Τα βαλτωµένα προγράµµατα εξοικονόµησης ενέργειας υπέρ των ΟΤΑ, αλλά και των πολιτών. Το αλαλούµ µε τις επενδύσεις φωτοβολταϊκών συστηµάτων παντού και κυρίως τελευταία στα νησιά µε τα οικιακά φωτοβολταϊκά. Την ακύρωση πρακτικά των µικρών υδροηλεκτρικών
έργων και τις παλινωδίες στο ενεργειακό µείγµα της χώρας,
αλλά και στα µεγάλα στρατηγικά σχέδια φυσικού αερίου.
Αποδείξτε, λοιπόν, στην πράξη ότι για εσάς η πράσινη ανάπτυξη δεν είναι πολιτική µόδα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σταύρος Σκοπελίτης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν έχω πολλά πράγµατα να πω σήµερα. Ό,τι είχαµε να πούµε,
το είπαµε χθες. Είπαµε τις αντιρρήσεις µας στο νοµοσχέδιο αυτό
που ενσωµατώνει µία οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ελληνικό Δίκαιο. Τονίσαµε ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πρόσχηµα, γιατί τα µέτρα που παίρνονται έχουν σαν στόχο
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να υπηρετήσουν τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών κύκλων,
των οµίλων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό, στη θάλασσα και στις παράκτιες περιοχές.
Αναφερθήκαµε σε ορισµένα παραδείγµατα, τα οποία δένουν
αυτόν τον ισχυρισµό µας. Είπαµε ότι αυτό γίνεται καθαρό µε τις
εξαιρέσεις που προβλέπονται από το νοµοσχέδιο, εξαιρέσεις
που έχουν σχέση µε το άρθρο 13. Και αναφέραµε ότι πολύ εύκολα µία έκνοµη δράση των εφοπλιστών, των επιχειρηµατικών
κύκλων, µπορεί να ταυτιστεί µε το εθνικό συµφέρον.
Η έννοια των πιέσεων, ο ορισµός αυτός είναι πολύ ευρύς. Δεν
συµπεριλαµβάνονται σηµαντικές δραστηριότητες των επιχειρηµατικών κύκλων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτόν, των
εφοπλιστών, ενέργειες που έχουν, για παράδειγµα, σχέση µε το
ξέπλυµα των αµπαριών και των δεξαµενών και το πέταµα των
απόνερων αυτών σε διάφορες περιοχές, δηµιουργώντας τεράστιο πρόβληµα στις θάλασσές µας.
Γενικά είµαστε αντίθετοι µε το σύνολο των άρθρων που αναφέρονται στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Σε σχέση τώρα µε το άρθρο 23, δηλώσαµε την αντίθεσή µας
µε τη διπλή ανάπλαση, µια αντίθεση που δεν έχει σχέση µόνο µε
το ότι δηµιουργούνται τεράστια προβλήµατα στο περιβάλλον
είτε µε τους όρους δόµησης που προωθούνται κ.λπ., αλλά έχει
σχέση µε το ότι για να κατασκευάσει µια ΠΑΕ το γήπεδο της παραχωρείται δωρεάν δηµόσια γη. Γι’ αυτόν το σκοπό έχουν κάνει
έξοδα και το δηµόσιο και ο Δήµος της Αθήνας που ξεπερνούν τα
50 εκατοµµύρια ευρώ. Τονίσαµε ότι αντάλλαγµα γι’ αυτήν τη
δουλειά δεν δίνεται, γιατί το γήπεδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας,
που αναφέρεται σαν αντάλλαγµα, δεν είναι, µε την έννοια ότι δεν
αποτελεί ιδιοκτησία της ΠΑΕ.
Αναφερθήκαµε και τονίσαµε ότι υπάρχουν τεράστιες ανάγκες
στο Δήµο της Αθήνας, ανάγκες που έχουν σχέση µε την άθληση
των νέων ανθρώπων και ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της
πολιτείας και του δήµου, να φτιάξει χώρους άθλησης, δηλαδή
γήπεδα γι’ αυτούς. Σήµερα, οι αθλητές τριανταεπτά σωµατείων
της Αθήνας στοιβάζονται σε δύο-τρία γήπεδα.
Τονίσαµε ότι παρ’ όλο ότι περιορίζονται οι όροι δόµησης κ.λπ.
εκεί, δίνεται η δυνατότητα, πλέον, µε το νοµοσχέδιο αυτό και µε
το συγκεκριµένο άρθρο να φτιαχτεί το γήπεδο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν είµαστε αντίθετοι να έχει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός
το γήπεδό της, όµως, είµαστε αντίθετοι το να φτιάχνεται µε χρήµατα του δηµοσίου. Επίσης, η εταιρεία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ»| θα
φτιάξει ένα εµπορικό µεγαθήριο σ’ αυτήν την περιοχή.
Τονίσαµε ότι η θέση µας είναι ότι η περιοχή αυτή θα πρέπει να
αξιοποιηθεί µε τέτοιον τρόπο που να καλύπτει τις ανάγκες των
λαϊκών µαζών και ιδιαίτερα των κατοίκων της.
Όσον αφορά το άρθρο 24, που αναφέρεται στο Κτηµατολόγιο,
κανονικά έπρεπε να γίνει εξαρχής το Κτηµατολόγιο, να ξεκινήσουµε σαν να µην υπήρχε τίποτα, γιατί είχε φτιαχτεί ένα τέτοιο
Κτηµατολόγιο που δεν προωθούσε τίποτα σε σχέση µε το στόχο
του, αντίθετα, δηµιουργούσε ένα σωρό προβλήµατα.
Είπαµε χθες ότι γίνονται ορισµένες παρεµβάσεις, αλλαγές,
που κινούνται σε µια κατεύθυνση που αντιµετωπίζουν προβλήµατα. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί από εδώ και
πέρα και να διευκολυνθούν οι πολίτες ιδιοκτήτες ακινήτων για να
λύσουν το ταχύτερο δυνατόν -και βέβαια, επαναλαµβάνω, κύριε
Υπουργέ, χωρίς έξοδα, όπως και εσείς τονίσατε, οικονοµική δαπάνη- τα προβλήµατα που υπάρχουν.
Εµείς, αντιµετωπίζουµε θετικά αυτήν τη νοµοθετική ρύθµιση
και θα δηλώσουµε «ΠΑΡΩΝ» στο άρθρο 24.
Όσον αφορά στο άρθρο που αναφέρεται στις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας, κάναµε καθαρή γι’ άλλη µια φορά χθες τη δική
µας αντίθεση, που πηγάζει από το γεγονός ότι θεωρούµε την
ενέργεια κοινωνικό αγαθό, που πρέπει να είναι στα χέρια του
κράτους και όχι στους ιδιώτες. Τονίσαµε ότι οι ρυθµίσεις που γίνονται µε την τροπολογία αυτή, που ενσωµατώθηκε στο νοµοσχέδιο, εξυπηρετούν τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών
κύκλων και γι’ αυτό είµαστε -τονίζω ξανά- αντίθετοι.
Κλείνω λέγοντας ότι καταψηφίζουµε το σύνολο των άρθρων
του νοµοσχεδίου, εκτός από αυτό που αναφέρεται στο Κτηµατολόγιο, που δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ».
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σταύρο Σκοπελίτη, ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Το λόγο έχει ο κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος, ειδικός
αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, για οκτώ λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
εµείς τοποθετηθήκαµε θετικά επί της αρχής στο συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο και θεωρούµε απαραίτητη την ύπαρξη εθνικής στρατηγικής στο πλαίσιο µιας ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Θα ήθελα να σταθώ σ’ ένα σηµείο που έχει να κάνει µε το ποιοι
καλούνται να εφαρµόσουν αυτήν την οδηγία. Η ευρωπαϊκή οδηγία στο άρθρο 7 προσδιορίζει µε σαφήνεια µε βάση τα ευρωπαϊκά δεδοµένα ότι η περιφερειακή συγκρότηση της Ευρώπης
απαιτεί τη λειτουργία των περιφερειών. Εξάλλου και η λογική της
κατάτµησης των θαλάσσιων ζωνών αφορά περιφέρειες.
Στην περίπτωσή µας βλέπουµε ότι οι υπηρεσίες, οι οποίες καλούνται να εφαρµόσουν αυτήν την πολιτική, ξεκινούν από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και περιλαµβάνουν Γενικούς Γραµµατείς και άλλες υπηρεσίες άλλων Υπουργείων συναρµοδίων.
Αυτή είναι µια κρατική δοµή, δεν είναι µια αυτοδιοικητική δοµή.
Κανονικά, για να είµαστε σε πραγµατική εναρµόνιση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε οι Περιφέρειες να είναι αυτές οι
οποίες θα εφαρµόσουν την πολιτική που προσδιορίζει η οδηγία.
Οδηγία σηµαίνει προσανατολισµός. Οδηγία σηµαίνει πλαίσιο πολιτικής. Εµείς θεσπίζουµε ένα όργανο που το είπα και χθες ότι,
εάν δεν αποκτήσει ενιαία διοικητική διυπουργική δοµή, δεν θα
µπορέσει να φέρει εις πέρας την αποστολή του. Και όταν αρχίσουν οι πρώτες συσκέψεις, θα αποκαλυφθεί ότι απαραίτητο είναι
να συνδράµουν µε την ισχύουσα νέα περιφερειακή συγκρότηση
της χώρας οι Περιφέρειες.
Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι θέµα συντονισµού. Είναι θέµα πολιτικής, άµεσης παρέµβασης, κάτι που δεν περιλαµβάνεται στο
συγκεκριµένο νόµο που ψηφίζουµε σήµερα και που θα έρθει στο
µέλλον, όταν διαπιστωθεί ότι οι υπηρεσίες των Υπουργείων, οι
οποίες εισηγούνται προς την κεντρική τους υπηρεσία, είτε πληροφόρηση είτε υποδείξεις είτε φαινόµενα είτε αξιολόγηση είτε
καλούνται να προχωρήσουν σε δράσεις, αυτές οι υπηρεσίες δεν
ανήκουν στα Υπουργεία καθαυτού, ανήκουν στις Περιφέρειες.
Είναι ένα θέµα το οποίο πρέπει να ξεκινήσει µε ένα µεγάλο ερωτηµατικό, ώστε από σήµερα να ετοιµάζεται η πολιτική ηγεσία να
πάρει τις αποφάσεις της.
Επειδή η διαχείριση των θαλασσίων ζητηµάτων είναι και διακρατική και επειδή η Μαύρη Θάλασσα, όλος ο Βόσπορος και όλα
τα ύδατα, τα οποία εξέρχονται προς το Αιγαίο, µεταφέρουν τεράστιες ποσότητες ρυπογόνων ουσιών και αυτή η µόλυνση καταγράφεται και µε δορυφορικές λήψεις και είναι ιδιαίτερα
έντονη, όπως επίσης τα ίδια φαινόµενα υπάρχουν και σε παράκτιες περιοχές της Τουρκίας, εµείς στη διακρατική σχέση µε την
Τουρκία οφείλουµε να είµαστε σθεναροί. Διά µέσου του Δικαίου
της Θάλασσας, αλλά και της δικαιοδοσίας µας, οφείλουµε να κηρύξουµε αποκλειστική οικονοµική ζώνη διαχείρισης των θεµάτων
που µας αφορούν. Διότι, εάν η Τουρκία καλείται να συνεργαστεί,
θα έπρεπε να λάβει µέτρα, διότι η ρύπανση των θαλασσών που
περιβρέχουν τη Μικρά Ασία και την περιοχή της Κωνσταντινούπολης οφείλεται σε βιοµηχανικές και αστικές συµπεριφορές: Δεν
έχουν βιολογικούς καθαρισµούς και τα ρίχνουν όλα στη θάλασσα. Αυτή είναι µία σκληρή πραγµατικότητα. Η Τουρκία όµως
συµµετέχει σε διεθνείς συναντήσεις και εκφέρει γνώµη σε διάφορες επιτροπές για τα θέµατα αυτά. Όταν µιλάµε, λοιπόν, για
διακρατική συνεργασία, εµείς υποκείµεθα µόνο στις συνέπειες
των δικών τους αµελειών, λαθών και βεβαίως αυτοί θα ήθελαν
στα πλαίσια της δηµιουργίας κλίµατος σύγχυσης να µετατρέψουν την οποιαδήποτε συνεργασία σε ένα πλαίσιο συνδιαχείρισης του Αιγαίου.
Και δράττοµαι της ευκαιρίας να πω ότι, ναι, κάποια στρατηγεία
καταργούνται, της Λάρισας για παράδειγµα, αλλά της Σµύρνης
παραµένει µε τον Έλληνα εκεί αξιωµατούχο να είναι Δ’ βαθµού,
στα κατώτερα κλιµάκια. Ούτε καν τη δεύτερη θέση δεν παίρνει
στην ιεραρχία. Έτσι, για να συνειδητοποιήσουµε ότι δεν έχουµε
να κάνουµε µε έναν καλό γείτονα και είναι καίριο θέµα ποιες είναι
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αυτές οι περιβαλλοντικές πολιτικές και πώς θα υλοποιηθούν. Δεν
πρέπει να γίνει το σφάλµα να ζητήσουµε οι πολιτικές να εφαρµοστούν από µη κυβερνητικές οργανώσεις. «Παρακυβερνητικές»
θα µπορούσε να τις πει κανείς. «Έµµισθων εθελοντών και µε καλούς µισθούς» θα τις πει κάποιος άλλος. «Σχήµατα υπέρβασης
των θεσµικών οργάνων» θα µπορούσα να πω εγώ.
Έτσι έχουν τα πράγµατα. Οι πολιτικές πρέπει να εφαρµοστούν
από τις περιφέρειες µ’ έναν ενιαίο συντονισµό ενός κράτους που
ασκεί πραγµατική κυριαρχία σ’ όλα τα εδάφη, στην αιγιαλίτιδα
ζώνη, στην υφαλοκρηπίδα του, σ’ όλον το χώρο που ανήκει στο
ελληνικό κράτος. Και κλείνω µ’ αυτό το ζήτηµα.
Έρχοµαι στη συζήτηση των τροπολογιών. Θα ξεκινήσω µ’
αυτήν στην οποία έκανε βασικές επισηµάνσεις προηγουµένως ο
συνάδελφος εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας. Έχει ψηφιστεί
ένας νόµος ανταποδοτικότητας -είτε για την όχληση είτε για την
αισθητική είτε για το γεγονός ότι κάποιοι πόροι δεσµεύτηκαν για
την παραγωγή της αιολικής ενέργειας, για παράδειγµα όπως
είναι στα νησιά- ώστε το 1% να πηγαίνει στους κατοίκους της περιοχής αυτής κατά προτεραιότητα.
Τώρα, µε τη δηµιουργία των ενιαίων δήµων, καταλαβαίνετε ότι
όλοι θα επιµεριστούν αυτό το 1%. Κατά συνέπεια εκµηδενίζεται
η ανταποδοτικότητα. Επειδή υπάρχει και το 2,7%, εµείς ζητάµε
µία αναλογικότητα, δηλαδή να διατηρηθεί η κατ’ αρχάς στήριξη
των όµορων οικισµών –δηµοτικών διαµερισµάτων, όπως θα
πούµε σήµερα- για τους οποίους στο παρελθόν είχε σχεδιαστεί
αυτή η πολιτική και οι άλλοι να απολαύσουν το υπόλοιπο ποσοστό, που θα µπορούσε να τους αναλογεί σαν ενιαίος δήµος.
Δεν είναι µεγάλο το ποσό, αλλά θεωρώ ότι ένας συµβιβασµός
πρέπει να υπάρξει. Δεν µπορεί να µείνει σε µια ενιαία λογική που
λέει το εξής «πιάσαµε οκτώ δήµους, τους κάναµε έναν σ’ ένα
νησί και ξαφνικά οι υπόλοιποι επτά παίρνουν την ανταποδοτικότητα που έπαιρνε ο ένας».
Έρχοµαι στο ζήτηµα της διπλής ανάπλασης. Από την πλευρά
µας προσπαθήσαµε µε δίκαιο τρόπο να εξισορροπήσουµε τις
αντιθέσεις, τις καχυποψίες και την αλληλεξάρτηση που δηµιουργούσε και υπόγειες σχέσεις, µέχρι και εκβιασµούς µεταξύ των
εµπλεκόµενων φορέων.
Την ίδια αντίληψη πιστεύω ότι εξέφρασε και η εισηγήτρια της
Πλειοψηφίας, θέτοντας ζήτηµα εξοµάλυνσης των σχέσεων και
οµαλής σύµπλευσης. Επίσης, συµφωνούµε και µε τον εισηγητή
της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Μουσουρούλη, που έθεσε και αυτός
το ζήτηµα τα πράγµατα να είναι σε πλήρη αποσαφήνιση µε ενιαία
ταυτόχρονη κίνηση των παράλληλων διαδικασιών, δηλαδή µαζί
οι άδειες οικοδοµής, αλλά και όταν έρθει η άδεια λειτουργίας
του Ερασιτέχνη -για να µη θεωρηθεί ότι εξυπηρετούµε ειδικά
συµφέροντα- να ακολουθεί αµέσως µετά η άδεια του εµπορικού
κέντρου. Ενδιαµέσως, ο δήµος να έχει στα χέρια του την άδεια
κατεδάφισης που δεν θα πραγµατοποιήσει, αν δεν παραδώσει
τις νέες αθλητικές εγκαταστάσεις.
Είναι πάρα πολύ λογική αυτή η προσέγγιση. Είναι ο τρόπος
που βρήκαµε εµείς για να υπάρξει µία πιο καλή αναδιατύπωση
από αυτή που αρχικά είχε η τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο. Μπορεί να είναι στο ίδιο πνεύµα, αλλά έχει µία ουσιώδη διαφορά και την επισηµάναµε στο καίριο ακριβώς σηµείο, ότι
δηλαδή δεν µπορεί η άδεια οικοδοµής του πρώτου να εξαρτάται
από το αν θα βγάλει και πότε άδεια κατεδάφισης ο τρίτος εµπλεκόµενος, γιατί ο δεύτερος, ο ενδιάµεσος για όλα αυτά, είναι ο
δήµος.
Είπαµε ότι ο δήµος µπορεί να έχει στα χέρια του την άδεια κατεδάφισης, αλλά δεν θα γίνει αυτή προτού διασφαλιστεί η µεταφορά σε λειτουργικό επίπεδο των δραστηριοτήτων, αφού
παραλάβει ο Ερασιτέχνης τις νέες αθλητικές εγκαταστάσεις.
Νοµίζω ότι αυτό είναι µία απλή λογική. Δεν είναι πράξη γενναιότητας, είναι πράξη σωφροσύνης το να υπάρξει αυτή η αναδιατύπωση για να έχει πρακτικό αποτέλεσµα, γιατί η µέχρι τώρα
διατύπωση απλά δίνει συνεξαρτήσεις που µπορούν να καθυστερήσουν τα έργα, η διπλή ανάπλαση να πάει στο διηνεκές, ενώ ο
Δήµος της Αθήνας διατυπώνει τουλάχιστον µέγιστη ετοιµότητα
και βιασύνη να παραλάβει το συντοµότερο δυνατόν την έκταση
στη λεωφόρο Αλεξάνδρας σαν χώρο αναψυχής και ταυτόχρονα
να λειτουργήσει στην άλλη περιοχή ανταποδοτικά το αθλητικό
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κέντρο.
Πιστεύουµε ότι η Κυβέρνηση θα πράξει µε τους κυρίους
Υπουργούς το καλύτερο δυνατό, ώστε αυτή η διάφανη απόφαση
που παίρνει σήµερα η Βουλή, να µη δέχεται τα άδικα πυρά. Εκ
µέρους του ΚΚΕ άκουσα λογικές για κέρδη ή εξυπηρέτησης µεγάλων συµφερόντων. Όλες οι µεγάλες ιστορικές οµάδες της
Αθήνας έχουν γήπεδα, οι άλλοι δεν έχουν γήπεδα, διεκδικούν και
οι δήµοι συνεργάζονται µαζί τους, για να αποκτήσουν, γιατί ο
αθλητισµός αποτελεί µέγα θέµα. Εµείς αναφερόµαστε τόση ώρα
στον Ερασιτέχνη. Δεν υπάρχει πουθενά ότι ο δήµος µε δικά του
έξοδα θα φτιάξει το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τέτοια πράγµατα
δεν υπάρχουν. Δεν είναι προσδιορισµένα από πουθενά αυτά τα
δεδοµένα. Λάθος επίθεση γίνεται στην τροπολογία. Η τροπολογία επιτρέπει την κατασκευή του γηπέδου εκεί, αλλά δεν βάζει
αυτές τις λεπτοµέρειες, που µπορεί να είναι ιδιώτες επενδυτές,
η ίδια η ΠΑΕ να βρει τα σχήµατά της, αυτά θα τα κανονίσει η ΠΑΕ
µε το δήµο. Γιατί γίνεται επίθεση εδώ, στο Δήµο της Αθήνας ταυτόχρονα, αλλά και στον Παναθηναϊκό σαν οµάδα; Φεύγω από τον
Ερασιτέχνη…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε την
τοποθέτησή σας, σας παρακαλώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Νοµίζω ότι πολλά θέµατα θα µπορούσαν να λυθούν, εάν υπήρχε η γνώση για το τι µιλάµε. Να µη µιλάµε, βλέποντας απέναντί µας κινδύνους που δεν
υφίστανται.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
ειδικό αγορητή του ΛΑΟΣ κ. Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Διώτη για οκτώ λεπτά.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, χθες αναφερθήκαµε εκτεταµένα
στο άρθρο 23 για τη διπλή ανάπλαση, το οποίο και προφανώς
καταψηφίζουµε.
Επίσης, ένα σχόλιο όσον αφορά το άρθρο 24 για το Κτηµατολόγιο. Συµφωνούµε, ως προς το πρώτο σκέλος, που αφορά λάθη
που όντως έπρεπε να διορθωθούν, όµως, θα κάνω µία αναφορά,
κυρίως, πολιτική, όχι τόσο τεχνική, µόνο στην τελευταία παράγραφο που έχει να κάνει µε τις ΑΠΕ.
Το είχαµε πει και στο σχετικό νοµοσχέδιο, βέβαια, αλλά θέλω
να επαναλάβω ότι για κάποια ζητήµατα που αφορούν πολύ
άµεσα την ποιότητα ζωής των κατοίκων και πιθανά και τη βίαιη
αλλαγή δραστηριοτήτων µιας περιοχής, δηλαδή, ζητήµατα για
παράδειγµα, όπως η διαχείριση των σκουπιδιών ή µεγάλα έργα,
όπως αιολικά πάρκα, πρέπει να έχουν τη συναίνεση των κατοίκων. Πρέπει να ζητείται η γνώµη της τοπικής κοινωνίας και το είχαµε σηµειώσει πολύ έντονα αυτό στη συζήτηση που κάναµε για
το νοµοσχέδιο για τις ΑΠΕ.
Όσον αφορά στο ανταποδοτικό τέλος στην περίπτωσή µας, τη
στιγµή που έχει υποβαθµιστεί και κουτσουρευτεί η δυνατότητα
συµµετοχής της τοπικής κοινωνίας, µοιάζει απλά σαν να θέλει
κανείς να της χρυσώσει αυτό το χάπι, χωρίς αυτό βέβαια να σηµαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανενός είδους ανταποδοτικότητα. Είχαν υπάρξει και προτάσεις από τότε που συζητούσαµε
το νοµοσχέδιο για τις ΑΠΕ, για υποχρέωση του επενδυτή για καταβολή αυξηµένου ανταποδοτικού τέλους 5%, ειδικά για τα αιολικά, µιας και τους παραχωρείτε δηµόσια γη και φυσικούς
πόρους. Ένα τέτοιο τέλος ικανοποιεί κοινωνικούς όρους, αν συνοδεύεται και µε τον αναβαθµισµένο ρόλο της τοπικής κοινωνίας.
Εσείς, ούτε αναβαθµισµένο ρόλο για τοπική κοινωνία, ούτε αυξηµένα ανταποδοτικά, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις ένα
απλό χαρτζιλίκι, προκειµένου να αµβλυνθούν κοινωνικές αντιδράσεις. Θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ» σ’ αυτό το άρθρο.
Έρχοµαι λίγο στο νοµοσχέδιο. Στην επιτροπή, όταν συζητούσαµε τη θαλάσσια στρατηγική, η εισηγήτρια της Πλειοψηφίας η
κ. Μπατζελή είπε ότι οποιαδήποτε υποβάθµιση των θαλασσίων
και παράκτιων περιοχών συνεπάγεται επιπτώσεις, όχι µόνο στις
ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά και στην ίδια την υγεία του
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πληθυσµού και είπε ακόµη σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά, ότι
οι ελληνικές θάλασσες εµφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον µε καταγεγραµµένα πολλά είδη ψαριών, αλλά και κητωδών που χρήζουν προστασία. Πολύ σωστό. Μόνο που αυτό που συνεχώς
καταγράφεται είναι µια µεγάλη αδιαφορία της πολιτείας, όταν
είναι βεβαίως συνένοχη απέναντι σε όλα αυτά. Τα παραδείγµατα,
οι καταγγελίες και τα δηµοσιεύµατα είναι πάρα πολλά και καθηµερινά.
Πρόχειρα αναφέρω δύο, τα οποία είχα αναφέρει και στην επιτροπή: Τον κίνδυνο που διατρέχει όλος ο Κορινθιακός από την
κόκκινη λάσπη που πετιέται µέσα, ή στοιβάζεται, όπου και όπως
να είναι και η δραµατική επίδραση που έχει στη θαλάσσια ζωή
και στα δελφίνια που φιλοξενεί. Σηµειωτέον ότι φιλοξενεί και τα
τρία είδη δελφινιών που υπάρχουν, όπως έχουν καταγγείλει πολλοί φορείς πολιτών και περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Δεύτερο παράδειγµα είναι ο κίνδυνος στον Ευβοϊκό Κόλπο
από τη χωµατερή στο Γραµµατικό, όπως διαπίστωσαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.
Για όλα αυτά και για πολλά άλλα, αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρούµε, όπως είπαµε και χθες, τη συζήτηση προσχηµατική και
άντε να ενσωµατώσουµε την οδηγία για να βγάλουµε την υποχρέωση.
Θα κάνω κάποια σχόλια τώρα επί των άρθρων. Συµφωνούµε
στο άρθρο 1 και στο άρθρο 2, αν και θέλω να σχολιάσω ότι στην
παράγραφο 3 λέει ότι για τη διαχείριση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων οι θαλάσσιες στρατηγικές θα ακολουθούν την οικοσυστηµική προσέγγιση, που εξασφαλίζει ότι η συνολική πίεση των
δραστηριοτήτων αυτών παραµένει σε επίπεδα που είναι συµβατά
µε την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και ότι δεν
τίθεται σε κίνδυνο η ικανότητα των θαλασσίων οικοσυστηµάτων
να αντιδρούν στις ανθρωπογενείς αλλαγές, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν και την αειφόρο χρήση των θαλασσίων αγαθών και υπηρεσιών από τη σηµερινή και τις µελλοντικές γενιές. Δηλαδή, όλα
αυτά που είναι και τα βασικά προβλήµατα στο θαλάσσιο περιβάλλον, µας και σας, είπα δυο χαρακτηριστικά παραδείγµατα.
Το άρθρο 3, όπως και το άρθρο 13, το καταψηφίζουµε διότι
δεν συµφωνούµε µε τις εξαιρέσεις. Στην παρούσα συγκυρία,
όπως και άλλοι σας έχουν πει, η πρόβλεψη για εξαίρεση δραστηριοτήτων από τους περιορισµούς που ορίζει η θαλάσσια στρατηγική στο όνοµα του δηµοσίου συµφέροντος µπορεί να ανοίξει
το δρόµο για καταστρατήγηση των όποιων συγκεκριµένων µέτρων αποφασιστούν στη συνέχεια.
Σας ρώτησα και χθες εάν µπορείτε να προσδιορίσετε τι σηµαίνει ακριβώς «δηµόσιο συµφέρον» ή αν απλώς είναι το παράθυρο
για την καταστρατήγηση κάθε περιβαλλοντικού µέτρου. Γιατί για
µας, αγαπητοί συνάδελφοι, ζητήµατα δηµοσίου συµφέροντος
είναι να µην εκποιούµε τη δηµόσια περιουσία και στρατηγικούς
τοµείς, για τα οποία δεν έχετε κανέναν ενδοιασµό, όπως βλέπουµε σε αυτά που εξαγγέλλετε και αυτό αφορά και κάθε πρόθυµο σύµµαχό σας σε αυτό το ξεπούληµα. Απ’ ό,τι φαίνεται,
κρατώντας ψηλά τα λάβαρα, θα ξεπουλήσετε τα κοινά δηµόσια
αγαθά και τους στρατηγικούς τοµείς της χώρας.
Συµφωνούµε µε τα άρθρα 4, 6 και 7. Στο κεφάλαιο Β’ συµφωνούµε µε τα άρθρα 8, 9 και 10, αλλά στο άρθρο 11, όπως και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι έχουν επισηµάνει, ναι, µεν όπως λέει η
παράγραφος 2: «όταν µια θαλάσσια υποπεριοχή της Μεσογείου
εκτείνεται σε θαλάσσια ύδατα της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
στα θαλάσσια ύδατα άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι αρµόδιες εθνικές αρχές καταρτίζουν προγράµµατα
παρακολούθησης σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους
και συνεργάζονται για λόγους ανεκτικότητας κ.λπ.», αλλά νοµίζω
ότι µε κάποιον τρόπο πρέπει ρητά να λέγεται ή να προστεθεί ότι
θα φροντίζουµε τις θάλασσές µας σε συνεργασία όχι µόνο µε τα
κράτη-µέλη, αλλά και µε τα κράτη µη µέλη, διότι µε αυτά κυρίως
µοιραζόµαστε τις θάλασσες. Διαφορετικά δεν έχει νόηµα η συζήτηση, αγαπητοί συνάδελφοι, και ρώτησα και στην επιτροπή τι
θα γίνεται στις περιπτώσεις αυτές και δεν µου απαντήσατε.
Το άρθρο 12 στην παράγραφο 4 µιλάει από τη µία για αποφάσεις και ευρωπαϊκές συµφωνίες, αλλά να θυµίσουµε από την
άλλη αυτό που έχουν επισηµάνει και διάφορες περιβαλλοντικές
οργανώσεις ότι, για παράδειγµα, η µη συµµόρφωση έως σήµερα
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της Ελλάδας µε τα όσα ορίζει ο Μεσογειακός Κανονισµός Αλιείας υποβαθµίζει, επίσης, οποιαδήποτε στρατηγική προστασίας
και διατήρησης του θαλασσίου πλούτου.
Και δεν είναι µόνο αυτός ο κανονισµός που δεν τηρούµε. Με
λίγα λόγια ενσωµατώνουµε την οδηγία, κυρία Υπουργέ, αλλά θα
έπρεπε να έχουµε µια πιο συνολική πολιτική αν πραγµατικά θέλαµε την προστασία του θαλασσίου πλούτου. Ενσωµάτωση δεν
σηµαίνει αντιγραφή και µετάφραση κατά γράµµα, όπως πολύ
καλά γνωρίζετε.
Τέλος, για να µη σας κουράζω, δεν χρειαζόταν το άρθρο 21
για τις κυρώσεις στους παραβάτες για να µας πει ότι ήδη υπάρχουν νόµοι που επιβάλλουν κυρώσεις. Το θέµα είναι να µας έλεγε
κάτι παραπάνω για τις κυρώσεις για το ποιοι ελέγχουν, όπως και
το να αυστηροποιήσει το πλαίσιο, διότι οι νόµοι υπάρχουν χωρίς
ποτέ να έχουν εφαρµοστεί, κυρίως όταν πρόκειται για παραβάσεις κατά του περιβάλλοντος, που συνήθως γίνονται και από µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα.
Εν κατακλείδι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλά είναι όλα αυτά, αν
εφαρµόζονταν κιόλας ακόµα καλύτερα. Οι πολιτικές επιλογές
σας, όµως, είναι σαφείς, γι’ αυτό και σας έλεγα χθες για τη µαταιότητα της συζήτησης επί της ουσίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Ηρώ Διώτη.
Εισερχόµαστε στον κατάλογο των οµιλητών.
Πρώτος έχει το λόγο ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης Βουλευτής
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αν θα ήθελε κανείς να περιγράψει αστειευόµενος το νοµοσχέδιό σας, κυρία Υπουργέ, µε τρεις λέξεις, θα έλεγε: «ΠΑΟ, γυνή
και θάλασσα»! Όπου ΠΑΟ είναι ο Παναθηναϊκός, «γυνή» εσείς,
που είστε πολύ συµπαθητική και «θάλασσα» η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
ΠΑΟ, λοιπόν. Παλεύουµε για αυτό το γήπεδο. Γι’ αυτό το γήπεδο έχω κάνει πέντε επίκαιρες ερωτήσεις σε δύο διαφορετικές
κυβερνήσεις και σε τρεις Υφυπουργούς Αθλητισµού.
Η θεωρία τώρα της εθνικής µιζέριας τι διδάσκει; Την µαθαίνουµε από µικροί πια, κατά κόρον την λουζόµαστε, ότι η Ελλάδα
είναι µικρή, µια κουκίδα στο χάρτη και κάτι τέτοια, ενώ δεν λέει
ότι απλώνεται αυτή η χώρα σε τρεις θάλασσες. Δεν λέει ότι έχει
γεωστρατηγικό άνοιγµα που αντιστοιχεί στην έκταση της Γερµανίας και της Αυστρίας µαζί. Δεν λέει ότι βρίσκεται σε ένα καταπληκτικό γεωστρατηγικό σηµείο, δεν λέει ότι χρειάζεσαι δύο
ώρες αεροπλάνο από την Κέρκυρα στην Λάρνακα, όπου επίσης
είναι µέρος του ευρύτερου εθνικού µας χώρου, δηλαδή όσο
κάνει περίπου από τις Βρυξέλλες στη Μασσαλία.
Αυτή είναι η Ελλάδα. Τρεις θάλασσες. Δεν είναι µικρή και κουκίδα στο χάρτη. Είναι µια µεγάλη χώρα µε πολύ σηµαντικό θαλάσσιο περιβάλλον. Είναι, όµως, ανάπηρη στην προστασία του
θαλασσίου περιβάλλοντος και µε την οδηγία 56/2008 και µε το
νοµοσχέδιό σας, γιατί πολύ απλά είναι καλά τα χρονοδιαγράµµατα, καλές οι δέσµες δράσεων, καλές οι αξιολογήσεις των θαλασσίων υδάτων, καλός και ο καθορισµός στόχων και δεικτών,
όπως αναφέρετε στο νοµοσχέδιό σας, η Ελλάδα όµως ιστορικά
δεν διακρίνεται για τις υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις της.
Είναι γεγονός ότι υστερεί και σήµερα, παρ’ ότι η κατάσταση έχει
βελτιωθεί µε αυτό που ίσχυε προ τριακονταπενταετίας. Να µην
είµαστε µηδενιστές. Όποιος είναι µηδενιστής γίνεται και γραφικός. Πρέπει να πούµε ότι έχουµε πλέον βιολογικούς καθαρισµούς στην Ελλάδα, οι οποίοι βοήθησαν και απόδειξη είναι ότι
οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου µπορούν να ξαναχαίρονται τις
ακτές της Αττικής κάτι που, θυµάµαι καλά, δεν µπορούσε να γίνει
πριν τριάντα πέντε χρόνια, διότι απλούστατα είχαν µετατραπεί
όλες οι ακτές σε βάλτους από τα λύµατα. Και σ’ αυτό το θέµα,
στον καθαρισµό του περιβάλλοντος και στην αναβάθµισή του,
προφανώς βοήθησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κράτος όµως,
θα µπορούσε να κάνει περισσότερα όσον αφορά στην προστασία
των ελληνικών θαλασσών, οι οποίες είναι οι καλύτερες µακράν
της Ευρώπης. Όποιος έχει πάει Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και συγκρίνει αυτές τις ακτές µε τις ελληνικές θάλασσες, βλέπει πόσο
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µπροστά είµαστε και σ’ αυτό το σηµείο. Ένα πλεονέκτηµα το
οποίο µερικώς µόνο εκµεταλλευόµαστε.
Ας υποθέσουµε όµως ότι εµείς τηρούµε κατά γράµµα αυτήν
την οδηγία και διασφαλίζουµε την απόλυτη προστασία των
νερών του Αιγαίου, του Ιονίου κ.λπ.. Ας επικεντρωθούµε όµως
στο Αιγαίο. Η κοινοτική οδηγία είναι εκ γενετής ανάπηρη για τον
απλούστατο λόγο ότι δεν λαµβάνει υπ’ όψιν της ότι απέναντί µας
έχουµε µια χώρα µε τα γνωστά εθνικιστικά ακραία χαρακτηριστικά, η οποία επιπροσθέτως δεν δεσµεύεται από κοινοτικές περιβαλλοντικές διατάξεις και η οποία ονειρεύεται να φτιάξει
πυρηνικά εργοστάσια. Τι γίνεται, δηλαδή, µε αυτήν την Τουρκία;
Τι γίνεται µε το ότι θέλει να µας γεµίσει µε τρεις τουλάχιστον
«Φουκουσίµα» την επαύριο αυτής της καταστροφής που έγινε
στην Ιαπωνία; Δηλαδή βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε νόρµες και
καλούπια εµάς, αλλά ποτέ την Τουρκία. Δεν τολµάει να πει στην
Τουρκία η Ευρωπαϊκή Ένωση «σταµάτα τώρα και µην προσπαθείς να δηµιουργήσεις πυρηνικές βόµβες στις ακτές της Νοτιανατολικής Μεσογείου», όπου φυσικά υπάρχει και το Αιγαίο.
Απειλούµαστε, λοιπόν, µε νέα πυρηνικά εργοστάσια και µια πυρηνική καταστροφή, αλλά η Κοµισιόν δεν αποφασίζει να συµµαζέψει την Τουρκία, αλλά ούτε και εµείς ως χώρα, τώρα που έχει
τις σφίξεις η Τουρκία, τώρα που είναι υποψήφια για ένταξη και
γίνονται ενταξιακές διαπραγµατεύσεις, δεν λέµε εµείς ως χώρα
ότι θα πρέπει να δηλώσει επισήµως η Τουρκία ότι εγκαταλείπει
τα µωροφιλόδοξα επεκτατικά της σχέδια και φυσικά τις µωροφιλοδοξίες της περί πυρηνικών εργοστασίων.
Μιλάµε για αποτελεσµατική προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και του υπεδάφους. Σε ποιο εύρος όµως; Δεν υπάρχει
σαφής προσδιορισµός της ελληνικής ΑΟΖ, της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης. Ή υπάρχει; Δεν ήταν µια ευκαιρία να ορίσετε
την αποκλειστική οικονοµική ζώνη µε αυτό εδώ το νοµοσχέδιο
που µας φέρνετε και συζητάµε; Δεν ασκούµε ούτε τα νόµιµα δικαιώµατά µας για το εύρος των χωρικών υδάτων στα δώδεκα
µίλια.
Ένα άλλο ερώτηµα είναι επίσης, γιατί δεν υπάρχει συνηµµένος
στο νοµοσχέδιο και ένας χάρτης µε οριοθετηµένες κάποιες θαλάσσιες υποπεριοχές. Δηλαδή, προστατεύουµε υποτίθεται ένα
θαλάσσιο περιβάλλον και ό,τι βρίσκεται κάτω από το νερό, αλλά
αυτό το θαλάσσιο περιβάλλον είναι χύµα, δεν ξέρουµε τις συντεταγµένες του και κλωτσάµε και την ευκαιρία να ορίσουµε –επαναλαµβάνω- µε βάση αυτό το νοµοσχέδιο, την αποκλειστική
οικονοµική µας ζώνη, ώστε να έχει η Τουρκία να κάνει, εκτός από
το Ισραήλ, και µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού ενσωµατώνουµε
κοινοτική οδηγία. Δεν το κάνουµε, λοιπόν.
Έτσι κάνουµε τους θεωρητικά περιβαλλοντικά ευαίσθητους
αλλά δεν λέµε την αλήθεια στον κόσµο. Δηλαδή δεν λέµε ότι δεν
ξέρουµε ποιου εύρους και συντεταγµένων θαλάσσιο περιβάλλον
ελέγχουµε και προστατεύουµε.
Στο ίδιο νοµοσχέδιο έρχεται και το γνωστό ζήτηµα της ανάπλασης στο Βοτανικό. Εδώ ισχύει πραγµατικά για την Κυβέρνησή
σας το «τρεις λαλούν και δυο χορεύουν».
Έκανα προχθές επίκαιρη ερώτηση για το γήπεδο του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Χαίροµαι που ο Ολυµπιακός έχει ένα γήπεδο-στολίδι, το γήπεδο Καραϊσκάκη. Και το χαίροµαι επιπροσθέτως, γιατί η γυναίκα µου έχει και το επώνυµο Γιούτσου. Δεν
χρειάζονται περισσότερες συστάσεις για καθέναν που είναι Ολυµπιακός. Ξέρουµε τι σηµαίνει το επώνυµο Γιούτσος.
Από εκεί και έπειτα όµως ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ δεν έχουν
γήπεδα. Είπα και πριν ότι δύο κυβερνήσεις και τρεις Υφυπουργούς Αθλητισµού έχω οχλήσει µε επίκαιρες ερωτήσεις στη
Βουλή και µαθαίνω ξαφνικά έκπληκτος από το γραφείο του κ. Γερουλάνου ότι είναι αναρµόδιο το Υπουργείο Πολιτισµού να µου
απαντήσει για το γήπεδο του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Δηλαδή, για το αν δύο ιστορικές οµάδες του Λεκανοπεδίου θα αποκτήσουν, επιτέλους, γήπεδο, για το γιατί αυτό καθυστερεί επί
τόσα χρόνια, για το γιατί η Φιλαδέλφεια έχει γίνει σκουπιδότοπος, όπου µαζεύονται γάτες και έχει γεµίσει αγκάθια, και για το
γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει γήπεδο, δεν µπορεί να µου απαντήσει ο κ. Γερουλάνος. Μου είπε ότι η κ. Μπιρµπίλη είναι υπεύθυνη να µου απαντήσει για την ΑΕΚ και για τον Παναθηναϊκό.
Εγώ δεν ήξερα ότι ορκιστήκατε και Υφυπουργός Αθλητισµού.
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Συγχαρητήρια! Σας όρκισε ο κ. Γερουλάνος.
Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί συνεχίζεται αυτή η αδικία. Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ δεν έχουν γήπεδα, επειδή κάποιοι ακραίοι
παριστάνουν τους περιβαλλοντικά ευαίσθητους και τους αρέσει
προφανώς το σκουπιδαριό και το περιβαλλοντικό αίσχος που
υπάρχει στο Βοτανικό. Όµως τόσοι Υφυπουργοί και τόσες κυβερνήσεις πέρασαν και ακόµη αυτές οι δύο ιστορικές οµάδες
του Λεκανοπεδίου δεν έχουν αποκτήσει γήπεδα. Και τώρα
ακούµε: «πρώτα η άδεια κατεδάφισης του γηπέδου της λεωφόρου και µετά θα προχωρήσει το σχέδιο».
Εγώ απορώ για το εξής: Ψηφίζουµε νόµους για το fast track και καλά κάνουµε- και επί τόσα χρόνια δεν υλοποιούνται απλές
επενδύσεις. Δύο γήπεδα µέσα στην κολληµένη ελληνική οικονοµία θα φέρουν χρήµα, κινητικότητα, θα δουλέψουν πέντε άνθρωποι, θα δουλέψουν επαγγέλµατα που έχουν να κάνουν µε την
κατασκευή αυτών των γηπέδων. Δεν προχωράει όµως το πράγµα
και δεν απαλλάσσεται και αυτή η περιοχή, η οποία από τη βρώµα
θυµίζει σχεδόν Αφγανιστάν και φυσικά θα µπορούσε να µετατραπεί σε κάτι που να θυµίζει Ευρώπη. Μιλάω για το Βοτανικό. Τίποτα δεν προχωράει. Τα πάντα είναι κολληµένα. Κι ενώ περιµένουµε να πέσει χρήµα, να γίνει επένδυση, να υπάρξει τέλος πάντων µια αναστροφή της υποβάθµισης της περιοχής, έχουµε και
άλλη καθυστέρηση για άλλους δώδεκα µήνες, λες και οι µήνες
και τα χρόνια είναι στραγάλια και µπορεί ο καθένας να καθυστερεί όσο θέλει.
Γι’ αυτό λέµε και ξαναλέµε ότι ως Κυβέρνηση πιάσατε πάτο
και ότι δεν χρειάζεται απλώς συναίνεση. Χρειάζεται συνευθύνη,
ώστε να συγκροτηθεί µια κυβέρνηση οικουµενικής αντίληψης και
κυρίως ακαριαίας αντίδρασης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Α’ Αθήνας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Φωτεινή Πιπιλή για οκτώ λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία
Υπουργέ, κύριε Σηφουνάκη, θα µου επιτρέψετε να µην µιλήσω
γενικότερα για το νοµοσχέδιο, γιατί δεν έχω ασχοληθεί πάρα
πολύ, διαχρονικά, µε το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά θα ήθελα να
σταθώ στο άρθρο 23 και στην παράγραφο 4 για έναν πάρα πολύ
απλό λόγο, που τον σηµατοδοτεί και το γεγονός ότι είµαι Βουλευτής Α’ Αθηνών, αλλά και -το κυριότερο- επειδή το χωριό µου,
το δικό µου χωριό είναι η Αθήνα και µάλιστα το κέντρο της Αθήνας.
Θέλω να σταθώ στο εξής. Το όραµα κάποτε πρέπει να γίνεται
έργο. Είναι λογικό να ακολουθούµε τους νόµους και να σεβόµαστε τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, αλλά είναι
και λογικό όλοι οι κάτοικοι των Αθηνών, όπως εκφράζονται και
µέσω των πολιτικών κοµµάτων στη Βουλή, να ανοίξουµε τους
ορίζοντες και να συναποφασίσουµε ότι δεν είναι δυνατόν η
Αθήνα να είναι η πιο άσχηµη πόλη του κόσµου όχι από τη γένεσή
της και την ιστορία και την αρχιτεκτονική της αλλά λόγω αυτής
της µιζέριας, αυτής της κωλυσιεργίας που χαρακτηρίζει την ελληνική πολιτεία και το ελληνικό κράτος.
Ήµουν δηµοτική σύµβουλος και µε µεγάλη χαρά αγωνίστηκα
κι εγώ για το όραµα της διπλής ανάπλασης. Πρέπει να ήταν το
2003. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόµα κουβεντιάζουµε για
τη διπλή ανάπλαση και το πώς ακριβώς θα γίνει, όταν το ζητούµενο –επαναλαµβάνω- είναι το να γίνει επιτέλους γιατί η διπλή
ανάπλαση είναι πολύ περισσότερο υπέρ του περιβάλλοντος
παρά, όπως λένε ορισµένοι, εναντίον του περιβάλλοντος. Διότι
όποιος δεν έχει πάει στο Βοτανικό -κι όχι µόνο τώρα, αλλά σ’ όλη
του τη ζωή- σ’ αυτήν την άθλια περιοχή, δεν µπορεί να κατανοήσει ότι κάποτε και το κράτος και η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργούν µε ταχύτερους ρυθµούς, για να µπορέσει αυτή η
πρωτεύουσα της Ελλάδας να ανακτήσει την αστική αρχιτεκτονική και πολεοδοµική αξιοπρέπειά της.
Ο Παναθηναϊκός, όσο και αν ενοχλούνται µερικοί, είναι κοµµάτι
της ιστορίας της Αθήνας, είτε είναι η ΠΑΕ, η οποία βεβαίως είναι
ιδιωτική εταιρία, είτε είναι ο ιστορικός Ερασιτέχνης, που µόνο
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κάποιος αν κάνει τον κόπο να διαβάσει θα δει ότι πάνω από εκατό
χιλιάδες αθλητές επώνυµοι σήµερα ξεκίνησαν από αυτές τις παλιές, µικρές εγκαταστάσεις. Κάποτε πρέπει να φύγουν από εκεί
που είναι για να γίνει πάρκο, δηλαδή όχι υπέρ της ΠΑΕ, όπως
κακώς µερικοί νοµίζουν, ή υπέρ του Ερασιτέχνη, αλλά υπέρ των
Αθηναίων και ειδικά µιας βεβαρηµένης περιοχής από κυκλοφοριακό, όπως είναι η περιοχή της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
Άρα για να µην µπαίνουµε σε λεπτοµέρειες, κυρία Υπουργέ,
εδώ το θέµα είναι ότι φέρατε µία τροπολογία η οποία για τους
µη ειδικούς είναι εξαιρετικά δυσνόητη. Εµένα προσωπικά δεν
µου έλεγε τίποτα, δεν καταλάβαινα τίποτα, έπρεπε να προστρέξω σε ειδικούς για να µου εξηγήσουν τι ακριβώς είναι αυτό.
Αυτή η τροπολογία δηµιουργεί µία «γκρίζα ζώνη».
Χαίροµαι που άκουσα και τον κ. Μουσουρούλη. Το είπε και
πάρα πολύ απλά. Επιµένω. Το στηρίζουµε στη λογική τού «ή όλα
ή τίποτα». Δηλαδή, δεν µπορείς να λες έτσι περίεργα ότι θα
φύγει ο Ερασιτέχνης, θα γκρεµιστεί το γήπεδο, αλλά δεν ξέρουµε πού θα πάνε µετά τα παιδιά.
Άρα, όταν έχεις µία ιστορία που είναι ο Ερασιτέχνης και ένα
δεδοµένο που είναι η διπλή ανάπλαση, θα πρέπει να ισορροπήσουν. Να υπάρχει, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Μουσουρούλης,
η επαλληλία των δράσεων.
Πρέπει να µπούµε τώρα στη διαδικασία και πρέπει –το ξαναλέω- να βοηθήσει και η δικαιοσύνη, γιατί δεν µπορούµε µόνο µε
την αυστηρή λεκτική τήρηση κάποιων νόµων να αφήνουµε αυτό
το χάλι που επικρατεί σήµερα επαναλαµβάνω στην Αθήνα.
Εγώ ως δηµοτική σύµβουλος και Αθηναία είχα διαφωνήσει µε
το να διατηρηθούν όλα τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είχα προτείνει µία εναλλακτική λύση. Ακριβώς επειδή είναι
ιστορικής µνήµης και επειδή είµαι και εγώ γόνος µικρασιατικών
προσφύγων να µείνουν ένα, δύο, τέσσερα –να το έλεγαν οι πολεοδόµοι και αρχιτέκτονες- από αυτά τα ιστορικά κτήρια στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα ενδιάµεσα να γκρεµιστούν, να γίνει
αµέσως η διπλή ανάπλαση και να δείτε τι ωραία που θα γίνει ξαφνικά η πόλη µας και πώς θα γίνει ο Βοτανικός κατοικήσιµος.
Μερικοί, δήθεν για εµένα, οικολόγοι γκρινιάζουν, ότι θα υποβαθµιστεί το περιβάλλον. Αυτό είναι η επικράτηση µίας λαϊκιστικής και επικίνδυνης νοοτροπίας ανθρώπων που δεν ξέρουν την
ιστορία της Αθήνας, την ιστορία του Βοτανικού, την ιστορία του
Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και την ανάγκη της κοινωνίας του κέντρου της Αθήνας να έχει δικαίωµα στο κοινωνικό όραµα, που
είναι «κάτω τα σούργελα κτήρια».
Κυρία Υπουργέ, δόθηκαν αυτές οι διευθετήσεις για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας και εγώ προσωπικά ντρέποµαι όταν
περνάω και βλέπω αυτήν την αισχρή κουρελαρία που τραυµατίζει
µία ιστορική λεωφόρο, όπως είναι κατ’ εξοχήν αστική η λεωφόρος Αλεξάνδρας.
Άρα νοµίζω ότι πρέπει να γίνετε πολύ σαφής µε την τροπολογία, να είναι όπως είπε ο κ. Μουσουρούλης «ή όλα ή τίποτα». Επιτέλους, να κάνουµε µία έκκληση και στη δικαιοσύνη να ανοίξει
µέσα στο πλαίσιο του Συντάγµατος και των νόµων τον ορίζοντα
και να βοηθήσει και η δικαιοσύνη µε τους φορείς στην ανάπλαση
της Αθήνας που πεθαίνει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής,
είκοσι ένας µαθητές και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός-συνοδός από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίζουµε µε τον Βουλευτή κ. Σπυροπάνο Μαργέλη, Βουλευτή Λευκάδας του ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Μαργέλη, έχετε οκτώ λεπτά.
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ,
κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παίρνω το λόγο
για να σας απασχολήσω για λίγα λεπτά.
Θα αναφερθώ στην τροπολογία που έχουµε ενσωµατώσει στο
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νοµοσχέδιο που κουβεντιάζουµε σήµερα. Την τροπολογία για το
Κτηµατολόγιο την έχουµε ενσωµατώσει και την έχουµε κάνει
άρθρο 24. Είναι ένα θέµα που µας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές, διότι όλοι γνωρίζουµε ότι το Κτηµατολόγιο µέσα σε
όλα τα προβλήµατα που προσπάθησε να λύσει δηµιούργησε και
µια σειρά άλλων προβληµάτων, τα οποία ταλαιπώρησαν τον
κόσµο εν τέλει.
Εγώ κατάγοµαι από τη Λευκάδα. Στη Λευκάδα, δυστυχώς, είχαµε την ατυχία σε ορισµένες περιοχές να υπάρχει σωρεία
λαθών και προβληµάτων, τα οποία ταλαιπώρησαν και ταλαιπωρούν τον κόσµο. Κυρίως, όµως –και αυτό είναι που µε απασχολεί
επιπλέον- το θέµα είναι ότι µε αυτόν τον τρόπο ακυρώνουµε το
µεγάλο έργο του Κτηµατολογίου. Ακυρώνουµε, δηλαδή, αυτά
που προσδοκούσαµε και προσδοκούµε ως θετικά αποτελέσµατα
από τη θέσπιση του Κτηµατολογίου.
Πριν ένα χρόνο είχα ξεκινήσει µια προσπάθεια µε τον Πρόεδρο
του Κτηµατολογίου και καθηγητή κ. Αρβανίτη, είχαµε κουβεντιάσει αναλυτικά το θέµα, είχε κατανοήσει πλήρως τις δυσκολίες
και τα προβλήµατα που υπάρχουν. Είχε συµφωνήσει ότι πραγµατικά οι διαδικασίες που προβλέπονται σήµερα από το νόµο
είναι χρονοβόρες, ατελέσφορες πολλές φορές, επιβάλλουν και
υποβάλλουν τους πολίτες σε έξοδα και ταλαιπωρίες και δικαστήρια. Εν πάση περιπτώσει, είναι µια διαδικασία που κουράζει τον
κόσµο και δεν λύνει κανένα πρόβληµα.
Ο κ. Αρβανίτης –και θέλω να τον ευχαριστήσω από αυτήν τη
θέση- ήρθε στη Λευκάδα, πήγαµε στους Τσουκαλάδες, που είναι
ίσως από τις περιοχές στη χώρα, -υπάρχουν και άλλες, έχω
µάθει, περιοχές στη χώρα- που έχουν τα περισσότερα προβλήµατα. Το 80% ή το 90% ήταν λάθος, τόσο µεγάλο ποσοστό ήταν
λάθος και ταλαιπωρούσε επί χρόνια ολόκληρα τον κόσµο. Ήρθε
εκεί, είδε το πρόβληµα µε τις υπηρεσίες του, κουβέντιασε και µε
τον κόσµο και συµφωνήσαµε –και δεσµεύτηκε ο κύριος Πρόεδρος- ότι θα προχωρήσουµε σε νοµοθετική ρύθµιση για να λύσουµε το πρόβληµα.
Πραγµατικά, προχώρησε αυτή η διαδικασία. Ο παριστάµενος
εδώ Αναπληρωτής Υπουργός, ο κ. Σηφουνάκης, καλοδέχτηκε και
υποστήριξε αυτήν την πρωτοβουλία και θέλω να τον ευχαριστήσω. Γι’ αυτό βρισκόµαστε σήµερα εδώ, για να λύσουµε αυτό
το πρόβληµα.
Νοµίζω ότι είναι µία καλή ρύθµιση, η οποία λύνει το πρόβληµα.
Τι προβλέπει αυτή η ρύθµιση που κάνουµε; Προβλέπει δύο πράγµατα.
Το πρώτο είναι ότι δίνει παράταση δύο χρόνια στη δυνατότητα
άσκησης αγωγής για τα εγγραπτέα δικαιώµατα. Όπως ξέρουµε,
λήγει σε λίγο καιρό αυτή η προθεσµία και δηµιούργησε ένα
άγχος στους πολίτες, οι οποίοι δεν προλάβαιναν και ανέµεναν
µία άλλη λύση, έβλεπαν να µην έρχεται αυτή η άλλη λύση και θα
έπρεπε να πάνε στα δικαστήρια µε ό,τι σηµαίνει αυτό. Δίνεται,
λοιπόν, δύο χρόνια παράταση και νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ
καλό αυτό.
Το δεύτερο, όµως και το σηµαντικότερο είναι ότι όπου εκτιµάται και όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχει πρόβληµα µεγάλο -υπάρχει σωρεία, δηλαδή, προβληµάτων- τότε µπορεί µε απόφαση του
ΟΚΧΕ να αποφασίζεται µία καινούργια διαδικασία επαναπροσδιορισµού της θέσης και των ορίων των ακινήτων σε αυτές τις
περιοχές.
Άρα προαπαιτούµενο για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία
είναι να εκδοθεί µια τέτοια απόφαση. Νοµίζω, όµως, ότι δεν είναι
δύσκολο. Μπορεί να εκδίδεται µια τέτοια απόφαση όταν µπαίνει
το πρόβληµα. Άλλωστε, αυτή η τροπολογία αυτό δείχνει, τη βούληση της Κυβέρνησης να επιλύσει αυτό το θέµα.
Όπως, λοιπόν, προβλέπεται ακριβώς µε το άρθρο το οποίο
έχουµε προς ψήφιση, µετά το άρθρο 19 του ν. 2664/1998 προστίθεται άρθρο 19Α µε τίτλο «Προσαρµογή των κτηµατολογικών
διαγραµµάτων λόγω επαναπροσδιορισµού της θέσης και των
ορίων του γεωτεµαχίου».
Με το άρθρο αυτό προτείνεται, όπως ξέρουµε, η κήρυξη του
επαναπροσδιορισµού της θέσης και των ορίων των γεωτεµαχίων
µιας κτηµατογραφηµένης περιοχής µε απόφαση του ΟΚΧΕ, η
οποία στη συνέχεια εγγράφεται µε επιµέλεια του προϊσταµένου
του κτηµατολογικού γραφείου στα κτηµατολογικά φύλλα των
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ακινήτων που αφορά, ενώ τα κτηµατολογικά διαγράµµατα και οι
πίνακες που συντάσσονται για τον επαναπροσδιορισµό αναρτώνται στο οικείο κτηµατολογικό γραφείο και στο δηµοτικό κατάστηµα. Περαιτέρω δε, η ανακοίνωση στον ΟΚΧΕ για την
ανάρτηση αυτή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας
που προβλέπονται στην παράγραφο 4 αυτού του άρθρου.
Στις επόµενες παραγράφους, 5 κ.λπ., προβλέπεται η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων, ενστάσεων, εκδίκασης αυτών των
ενστάσεων, αποδοχής των αντιρρήσεων κ.λπ.. Είναι µια διαδικασία την οποία στην πράξη πρέπει να την προσέξουµε, για να µην
αποβεί µια χρονοβόρα διαδικασία, εάν και φαίνεται ότι είναι µια
διαδικασία, η οποία θα είναι σύντοµη. Εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται προσοχή για να µην κρατήσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Διότι προφανώς σκοπός της ρύθµισης που κάνουµε είναι η
ταχεία επίλυση των προβληµάτων που έχουν προκύψει από την
εσφαλµένη κτηµατογράφηση και µάλιστα, χωρίς δυσβάσταχτο
κόστος για τους πολίτες. Διότι και τώρα προβλέπεται η διαδικασία να πάνε στα αστικά δικαστήρια, να πληρώσουν ένα σωρό
χρήµατα και αυτή η διαδικασία µπορεί να πάρει δύο, τρία ή
ακόµη και τέσσερα χρόνια.
Συµφωνώ, λοιπόν, απολύτως µε τη ρύθµιση. Απλά θα ήθελα,
έτσι για τον προβληµατισµό µας περισσότερο, να προτείνω -το
έχω κουβεντιάσει και µε ανθρώπους και µε νοµικούς και µε µηχανικούς που ασχολούνται µε το θέµα- να βλέπαµε τώρα ή αργότερα ενδεχοµένως, η εκδίκαση αυτών των αντιρρήσεων που
προβλέπονται στην παράγραφο 4 του νέου άρθρου να γίνεται
από δικαιοδοτικό όργανο το οποίο, ειδικά για την περίπτωση του
επαναπροσδιορισµού, θα µπορούσε να είναι το αρµόδιο κατά
τόπο ειρηνοδικείο -πέραν, δηλαδή, από τις προβλέψεις που κάνουµε- το οποίο ούτως ή άλλως έχει αυξηµένη εµπειρία στην εκδίκαση παρόµοιων υποθέσεων, καθώς είναι το καθ’ ύλην αρµόδιο
δικαστήριο για την εκδίκαση ετήσιων ασφαλιστικών µέτρων
νοµής και κατοχής και συνεπώς η κρίση του επί των αντιρρήσεων
αυτών καλύπτει όλες τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για τη δίκαιη και ορθή εκδίκασή των.
Για τη χρονική παράµετρο εκδίκασης, βεβαίως, των σχετικών
αντιρρήσεων και έκδοσης της απόφασης θα πρέπει να ρυθµιστεί
η διαδικασία µε την οποία θα εκδικάζει το ειρηνοδικείο τις διαφορές αυτές, η οποία συνάδει περισσότερο µε τη διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας ως µιας ρυθµιστικής των εννόµων σχέσεων διαδικασίας.
Θα µπορούσε ίσως να προταθεί και η διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, πλην όµως η πιθανολόγηση του δικαιώµατος που
αρκεί στη διαδικασία αυτή, θα παρείχε λιγότερα εχέγγυα ορθής
δικαστικής κρίσης.
Επιπρόσθετα, θα µπορούσε να ρυθµιστεί ότι η δικάσιµη του
αρµοδίου ειρηνοδικείου για την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών
θα ορίζεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, αποκλειστικά ενός ή
δύο µηνών από την κατάθεση των αιτήσεων. Θα µπορούσε δε
περαιτέρω να ρυθµιστεί και το ελάχιστο χρονικό διάστηµα εντός
του οποίου θα εκδίδεται και η σχετική δικαστική απόφαση.
Αυτά ήθελα να πω και θα ήθελα να συµπληρώσω την καλή
ρύθµιση που κάνουµε, που νοµίζω ότι θα λύσει µεγάλα προβλήµατα που απασχολούν τους πολίτες πάρα πολλά χρόνια και ειδικότερα, τους δικούς µου συµπολίτες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Βουλευτή Λευκάδας του ΠΑΣΟΚ κ. Μαργέλη.
Κυρία Υπουργέ, εάν θέλετε, µπορείτε να έχετε το λόγο τώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρµπίλη
έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Δύο λόγια µόνο ήθελα να πω. Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να δώσω
κάποιες επεξηγήσεις σε όσα ειπώθηκαν σήµερα. Η οδηγία αυτή
ουσιαστικά πρέπει να εφαρµοστεί µέχρι το 2016. Οι περιφερεια-
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κές υπηρεσίες δεν µπορούν στο διάστηµα αυτό να στελεχωθούν
και να ανταποκριθούν στις µεγάλες απαιτήσεις αυτής της οδηγίας. Η εµπειρία από την οδηγία-πλαίσιο για τα νερά έδειξε ότι
την αρµοδιότητα που κατά το νόµο την είχαν οι περιφέρειες, την
εκχώρησαν λόγω αδυναµίας να ανταποκριθούν για τα επόµενα
χρόνια στην ΕΓΥ, δηλαδή, στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων.
Σε σχέση µε τα σχέδια διαχείρισης στα οποία αναφέρθηκε ο
κ. Μουσουρούλης, δεν υπήρξε θέµα αξιολόγησης στην Εθνική
Επιτροπή, διότι τα σχέδια διαχείρισης στάλθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου εκεί έγινε αξιολόγηση και εκεί ουσιαστικά
είπαν ότι ήταν ανεπαρκή. Η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων ήδη στο
διασυνοριακό κοµµάτι έχει συνεργαστεί και µε τη Βουλγαρία και
µε την Τουρκία τόσο για την οδηγία για τις πληµµύρες όσο και
για την οδηγία-πλαίσιο για τα νερά.
Αναφορικά µε την ενεργοποίηση της σύστασης της Εθνικής
Επιτροπής, θέλω να πω ότι και η Εθνική Επιτροπή Υδάτων του ν.
3199/2003 έχει ενεργοποιηθεί και στην προκειµένη περίπτωση,
η Εθνική Επιτροπή, όπως προβλέπεται από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, έχει συγκεκριµένο έργο, συνδέεται άµεσα µε την
εφαρµογή της οδηγίας και ως εκ τούτου, θα ενεργοποιηθεί
άµεσα.
Σε σχέση µε τον Κορινθιακό, ακούστηκαν και εχθές κάποιες
αναφορές από δύο Βουλευτές. Θέλω εδώ να πω ότι τα σχέδια
διαχείρισης δεν γίνονται µε έναν τυχαίο τρόπο, αλλά γίνονται
ακριβώς για να µπορέσουµε να έχουµε όλες εκείνες τις απαραίτητες δράσεις που θα εξασφαλίζουν τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά χαρακτηριστικά. Είναι η πιο αναλυτική µελέτη, η οποία
διενεργείται αυτήν τη στιγµή και για τον Κορινθιακό και µε βάση
αυτήν τη µελέτη θα παρθούν και οι πολιτικές αποφάσεις, όπως
οφείλουµε να πάρουµε.
Σε σχέση µε τη διπλή ανάπλαση, ένα απλό σχόλιο θέλω να
κάνω. Πιστεύουµε βαθιά ότι ο νόµος πρέπει να δίνει κατευθύνσεις και τα εχέγγυα για να διασφαλίζει τον απώτερο στόχο και ο
απώτερος στόχος είναι να έχουµε και ανάπλαση στο Βοτανικό,
αλλά κυρίως την ανάπλαση στους Αµπελόκηπους, σε µία επιβαρυµένη αστική περιοχή. Το προεδρικό διάταγµα θα κρίνει τις σχέσεις µεταξύ των φορέων και τον τρόπο που θα υλοποιηθεί η
διπλή ανάπλαση.
Κλείνοντας, θέλω να διαβάσω µία τροποποίηση, µία τελευταία
νοµοτεχνική βελτίωση, µε βάση και τα όσα είπε ο εισηγητής της
Νέας Δηµοκρατίας:
«Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 24 µε την
οποία αντικαθίσταται η περίπτωση (ι) της παραγράφου Α3 του
άρθρου 25 του ν. 3468 2006 αντικαθίσταται ως εξής: «Τυχόν υπόλοιπο της ανωτέρω πίστωσης επιµερίζεται ανά παροχή στους οικιακούς καταναλωτές του αντίστοιχου δήµου ή κοινότητας του
ν. 3925 1997 (Α 244), ως αντιστάθµιση των χρεώσεων υπέρ τρίτων στους οποίους και αποδίδεται σύµφωνα µε τα ισχύοντα.»
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Κωνσταντίνα Μπιρµπίλη καταθέτει για τα
Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία
έχει ως εξής:
« ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 24 µε την
οποία αντικαθίσταται η περίπτωση (ι) της παραγράφου Α3 του
άρθρου 25 του ν.4368/2006, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τυχόν υπόλοιπο της ανωτέρω πίστωσης επιµερίζεται ανά παροχή στους οικιακούς καταναλωτές του αντίστοιχου δήµου ή κοινότητας του ν.3925/1997 (Α’244), ως αντιστάθµισµα των
χρεώσεων υπέρ τρίτων στους οποίους και αποδίδεται σύµφωνα
µε τα ισχύοντα».».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρία Υπουργέ,
σας ευχαριστώ.
Παρακαλώ να διανεµηθεί στους συναδέλφους.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα
σπαταλήσω το χρόνο. Έχει ήδη αναλυθεί και από τον εισηγητή
µας, τον κ. Μουσουρούλη και από τους οµιλητές, η συµφωνία
για την εναρµόνιση και την κύρωση αυτής της συµφωνίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οφείλω, όµως, να κάνω, κυρία Υπουργέ, µερικές παρατηρήσεις. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό να εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία και να περιλαµβάνουµε µέσα στην πολιτική µας
στρατηγική ευρωπαϊκές οδηγίες που άλλες χώρες έχουν κατακτήσει. Βεβαίως, δεν θα διαφωνήσουµε σ’ αυτό.
Όµως, πώς είναι δυνατόν αυτό να προσαρµόζεται µε µία απόφαση, την οποία πήρε το Υπουργείο σας και µε την οποία ο Υφυπουργός, ο κ. Μανιάτης, υπέγραψε για µία ακόµη φορά, για έναν
ακόµη χρόνο, τη ρίψη της σκουριάς από τη «ΛΑΡΚΟ» στον Ευβοϊκό;
Χαµογελάτε, κυρία Υπουργέ, γιατί στην απάντηση, την οποία
έχετε δώσει σε πολλούς Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, αποδέχεστε ότι παραλάβατε λύση για την αποθήκευση της σκουριάς, παρ’ όλα αυτά φροντίσατε µε την απόφασή σας να
παρατείνετε αυτήν την ιστορία, για την οποία βρισκόµαστε στο
παρά πέντε πριν από τη λύση. Το λέω αυτό γιατί έχει πολύ µεγάλη αξία η πρακτική στην πολιτική από τη θεωρία, την οποία
ψηφίζουµε σήµερα. Και η πρακτική στην πολιτική λέει ότι έχει
πολύ µεγάλη αξία να αγωνιζόµαστε για να βρούµε λύσεις και όχι
να ακολουθούµε µια πεπατηµένη.
Εγώ, λοιπόν, στους δικούς µου ψηφοφόρους στην Εύβοια πρέπει να τους πω ότι ψήφισα την εναρµόνιση αυτή κι εγώ και η παράταξή µου και χειροκρότησα αυτήν την πολιτική, κύριε
Σηφουνάκη; Δεν µπορώ να το πω αυτό, όταν είχατε τη λύση
µπροστά σας.
Επίσης, δεν µπορώ να αντιληφθώ, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο
σας, πώς είναι δυνατόν να παλεύουµε σ’ αυτήν την χώρα για ανάπτυξη, για απελευθέρωση των λιγνιτικών αποθεµάτων, να προκηρύσσετε διαγωνισµό µε τη διαδικασία του επείγοντος για
ανάθεση στο λιγνιτικό της Βεύης και δεκαέξι µήνες µετά να έχει
εξαφανιστεί, βεβαίως, το επείγον, να µην έχει τελειώσει αυτή η
ανάθεση –ενώ αν είχατε κάνει διαγωνισµό θα είχατε τελειώσεικαι στην πορεία αυτή να δηµιουργούνται διάφορα ευτράπελα και
ανταγωνισµοί και αλλαγές όρων για κάτι το οποίο οφείλατε να
το είχατε τελειώσει. Ας µην κάνατε ανάθεση.
Προφανώς γνωρίζετε, ως αρµόδια Υπουργός, τι κάνει ο κ. Μανιάτης σε σχέση µε τη Βεύη. Και είµαι βέβαιος ότι δεν θα θέλατε
έναν εκπρόσωπο από κάθε κόµµα από την Επιτροπή Παραγωγής
και Εµπορίου σ’ αυτήν την απερίγραπτη ιστορία του επείγοντος
των δεκαέξι µηνών. Με αυτά η χώρα κύλησε πολλά χρόνια πίσω
σε πολιτικές πρακτικές.
Θέλουµε απαντήσεις και τέλος, κυρία Υπουργέ, θέλουµε απαντήσεις για την ιστορία των ηµιυπαίθριων χώρων, στην οποία και
εσείς και ο κ. Σηφουνάκης –είναι εδώ οι δηλώσεις- δεσµευτήκατε
σε αυτό το οποίο όλοι ψηφίσαµε εδώ -και το οποίο µε καθυστέρηση κάνατε, γιατί το είχατε ακυρώσει ως Κυβέρνηση- δηλαδή
να πληρώσουν αυτοί που έχουν ηµιυπαίθριους χώρους για να
τους νοµιµοποιήσουν και δεν θα µπουν σαν φορολογικά κριτήρια. Όµως µαθαίνουµε ότι µπαίνουν. Το µόνο που αποµένει είναι
να µπουν και στα δηµοτικά τέλη, όπως εκείνη η εντολή του κ.
Ντόλιου που απεσύρθη, µετά από τον θόρυβο ο οποίος δηµιουργήθηκε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Είναι ερωτήµατα ουσιαστικής πολιτικής πρακτικής της Κυβέρνησής σας και ενοποίησης της στρατηγικής σας, εάν υπάρχει.
Και επί αυτών των ζητηµάτων που απασχολούν τους πολίτες,
θα µου επιτρέψετε σήµερα εν µέσω κρίσης, που απασχολεί πολύ
περισσότερο απ’ όσο η εναρµόνιση αυτής της οδηγίας, να σας
πω ότι θέλουµε απαντήσεις. Θέλω λοιπόν να σας παρακαλέσω
αν τις έχετε, να µου τις δώσετε. Αν δεν τις έχετε, πείτε µου να
σας κάνουµε µία επίκαιρη ερώτηση. Δεν έχω και την απαίτηση
να έχετε όλους τους φακέλους και τα πάντα µαζί σας. Θέλουµε
απαντήσεις και για τρία και για τη «ΛΑΡΚΟ» και για τους ηµιυπαίθριους και για την περιπέτεια της Βεύης που έρχεται να ακυρώσει µία απαρχή κάποιας ανάπτυξης. Κι αυτό κοινοτική οδηγία
είναι, το 40% του λιγνίτη.
Δεκαέξι µήνες, κυρία Υπουργέ, επείγουσα ανάθεση η οποία
δεν έχει τελειώσει; Στέκει ή είναι σχήµα οξύµωρο;
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινο-
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βουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνο
Μαρκόπουλο.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πολύ φοβούµαι ότι χωρίς να θέλω, θα γίνω δυσάρεστος. Και
θα γίνω δυσάρεστος όχι από δική µου πρόθεση, σκέψη και ανάλυση, αλλά ως µεταφορέας κάποιων πραγµάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιολογεί αυτά τα οποία δεν κάναµε
εµείς ή προσπαθούµε εν µέρει και εκ των υστέρων να κάνουµε
εµείς, γιατί απέτυχε η εφαρµογή του µνηµονίου.
Ξέρετε τι λένε στα υψηλά δώµατα; Λένε ότι τρία Υπουργεία
είναι προς αποφυγήν, τρία Υπουργεία κόλλησαν, τρία Υπουργεία
δεν µπόρεσαν να αντεπεξέλθουν, τρία Υπουργεία είναι αυτά τα
οποία ευθύνονται κατά βάση. Ένα από τα τρία είναι το δικό σας.
Πρέπει λοιπόν να πάτε να πείσετε την κορυφή της Ευρώπης,
γιατί δεν λειτουργήσατε ή δεν λειτουργείτε σωστά.
Και µία απόδειξη είναι αυτό το οποίο σήµερα φαίνεται και δεν
δέχεστε ότι το έχετε περιπλέξει σε σηµείο, ώστε να µην το καταλαβαίνουν οι Βουλευτές. Άκουσα την κ. Πιπιλή, η οποία ήταν δηµοτική σύµβουλος, αγωνίστρια της Αθήνας η οποία είπε ότι δεν
κατανοεί. Δεν κατανοείτε και δεν κατανοούµε και τη φιλοσοφία.
Καλά δεν κατανοούµε τον τύπο και το γράµµα, αλλά και η φιλοσοφία ποια είναι;
Αυτές λοιπόν οι δυστοκίες, αυτές οι αγκυλώσεις οδήγησαν στο
αποτέλεσµα να θεωρείται το Υπουργείο σας ένα από τα τρία
Υπουργεία που κόλλησαν την υπόθεση του µνηµονίου. Και αυτό
νοµίζω ότι δεν περιποιεί τιµή. Γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας
ότι µέσα σ’ αυτό το Υπουργείο υπάρχουν φωνές, υπάρχει δύναµη, υπάρχει πείρα, υπάρχει διάθεση, τι είναι εκείνο το οποίο
φταίει και δεν προχωράει; Κι εδώ έχουµε µία χειροπιαστή απόδειξη στη δυσκολία αντιλήψεως ορισµένων απαραιτήτων πραγµάτων.
Είπα στον κύριο Πρωθυπουργό κατά τη συνάντησή µας προχθές: «Είσαι είκοσι µήνες Πρωθυπουργός της χώρας και είσαι ο
µόνος που δεν έχει φορέσει κίτρινο καπελάκι. Δεν έχεις πάει ποτέ
να εγκαινιάσεις ένα έργο να σε δούµε µε το καπελάκι το κίτρινο,
να νιώσουµε ψυχολογικά ότι υπάρχει Ελλάδα, ότι είναι παρούσα,
ότι αναπτύσσεται και δεν έχει παραδοθεί».
Και αυτό ήταν µια χρυσή ευκαιρία για να ξεκινήσει αυτή η
διπλή ανάπλαση, να δείξουµε ότι υπάρχει Ελλάδα εν ζωή, εν δυνάµει, εν κινήσει, εν επανεκκινήσει, όπως λέει και η Νέα Δηµοκρατία. Όµως, δυστυχώς, υπάρχουν οι ίδιες αγκυλώσεις του
παρελθόντος. Οι ίδιες αγκυλώσεις! Γιατί δεν µπορείτε να το παραδεχθείτε; Ας βγει η άδεια του Ερασιτέχνη και να µην υλοποιηθεί αν κολλάει λίγο στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Αυτή είναι
µια άλλη µεγάλη αµαρτία, την οποία κάποια στιγµή ο πολιτικός
κόσµος πρέπει να βρει τη δύναµη να τη δει. Δεν µπορεί να έρχεται η Βουλή και να παίρνει απόφαση µε διακόσιους εβδοµήντα
Βουλευτές και αυτή να καταργείται από ένα δικαστή, από ένα
σύµβουλο. Δεν µπορεί να καταργεί διακόσιους εβδοµήντα εκλεγµένους από το λαό. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να δούµε.
Και εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν είναι συνταγµατική η διαδικασία ή αν µπορούµε µε ένα νόµο να βρούµε τουλάχιστον τον
τρόπο να υπάρχει ένα άλλο δικαστήριο. Για τη διαφωνία νοµοθετικής εξουσίας και Συµβουλίου της Επικρατείας να υπάρχει
ένα τρίτο ρυθµιστικό όργανο που να παίρνει και την τελική απόφαση. Δεν µπορεί ξαφνικά να νοµοθετούµε, να σπαταλάµε δέκα
µέρες τριακόσιοι Βουλευτές, να ψηφίζουµε οι διακόσιοι εβδοµήντα και να έρχεται να ακυρώνει την απόφαση ένας. Επιτέλους!
Το πλέον δύσβατο πράγµα είναι το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Ποιοι από εσάς ξέρουν ότι ήρθε το Σάββατο ο Εµίρης του
Κατάρ, ο οποίος έµεινε στον «Αστέρα» και ενώ είχε προγραµµατίσει να µείνει πολλές µέρες, τα µάζεψε και έφυγε τη Δευτέρα,
µόλις πήγαν και του είπαν ότι υπάρχει η άλφα, βήτα, γάµα, δέλτα,
έψιλον δυσκολία; Και έµεινε µε την απορία ο κ. Παµπούκης. Έφυγαν! Γιατί φεύγουν; Διότι αντιλαµβάνονται ότι δεν µπορούµε να
παρακολουθήσουµε την πραγµατικότητα. Αρνούµεθα. Δεν
έχουµε τη δύναµη να ξεφύγουµε από τις αγκυλώσεις του χθες.
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Και αυτά τα βλέπετε στην πλατεία. Και προσπαθούµε όλοι να
εξωραΐσουµε καταστάσεις.
Βέβαια, θέλω να θυµίσω ότι τις λέξεις «πλατεία» και «πελατεία»
τις χωρίζει ένα έψιλον. Η χθεσινή «πελατεία» βγήκε στην πλατεία.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Η πελατεία που είχε βολευτεί από
τα δύο µεγάλα κόµµατα... Βγήκε η πελατεία στην πλατεία, γιατί
πλέον δεν µπορεί να ικανοποιηθεί! Αυτός είναι ο πραγµατικός
λόγος!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Και ερχόµαστε παθητικά και παρακολουθούµε αυτές τις εκδηλώσεις των αγανακτισµένων. Να τις παρακολουθήσουµε!
Κυρία Υπουργέ, έχετε σκεφθεί εσείς και οι υπόλοιποι στο
Υπουργικό Συµβούλιο ότι αναστενάζει ο εµπορικός ιστός σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη; Ποιος θα πληρώσει τις επιταγές και τα
γραµµάτια των καταστηµαταρχών της περιοχής; Ποιος θα πληρώσει; Ποιος θα πληρώσει το ενοίκιο; Ποιος θα πληρώσει τους
µισθούς; Ποιος θα πληρώσει το ΙΚΑ, όταν δεκαπέντε µέρες δεν
µπορούν να κινηθούν αυτά τα µαγαζιά; Το σκεφθήκαµε;
Ανεχθείτε όσο θέλετε και όσο επιτρέπει η δηµοκρατία αυτό το
οποίο γίνεται, αλλά θα πρέπει να προστατεύσετε και τον άλλον.
Πώς θα πάει να πληρώσει αύριο την επιταγή; Ξέρετε τι θα συµβεί; Θα του φύγει η επιταγή, θα τον γράψουν στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ»
και θα κλείσουν οι κάνουλες των τραπεζών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα το εµπόριο να µαραθεί. Το εµπόριο µαραίνεται.
Αυτά τα έχετε σκεφθεί; Έχετε σκεφθεί αυτά που σας έχουµε
πει τουλάχιστον γι’ αυτό το θέµα; Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εγγραφής στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» µόνο µετά από δικαστική απόφαση και όχι επειδή «έφυγε» ένα γραµµάτιο, µια επιταγή. Λόγω
ασθενείας, για παράδειγµα παθαίνει κάποιος ένα έµφραγµα, δεν
µπορεί να πληρώσει ένα γραµµάτιο και εγγράφεται στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» -κάτι που ξέρει πολύ καλά εδώ ο τραπεζικός κ. Πρωτόπαπας- και από εκείνη την ηµέρα δεν µπορεί να έχει καµµία
πρόσβαση σε τράπεζα, δεν µπορεί να πάρει δάνειο, δεν µπορεί
να πάρει κάρτα. Πώς θα επιβιώσει, λοιπόν, αυτός ο µαγαζάτορας;
Αν οι τράπεζες, λοιπόν, θέλουν τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ», θα πρέπει να
γίνεται µετά από δικαστική απόφαση για το αν υπάρχει δόλος.
Τότε θα εγγράφεται. Όµως, τα απλά πράγµατα τα οποία θα µπορέσουν να κάνουν την κοινωνία να λειτουργήσει, δυστυχώς εσείς
δεν µπορείτε να τα ελέγξετε. Δεν µπορείτε! Και αυτή είναι η αδυναµία σας.
Και έρχεται αύριο, µεθαύριο το µεσοπρόθεσµο, όπως έρχεται,
µε τον τρόπο που έρχεται, µε τη µισή Κοινοβουλευτική Οµάδα
να διαµαρτύρεται και µε µια αδυναµία εκτελέσεως µιας πολιτικής. Και σας λέω το εξής: Όταν εννέα ολόκληρες ώρες ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να πείσει το Υπουργικό του Συµβούλιο
για του λόγου το αληθές και την ανάγκη, αυτό το βλέπει η πλατεία! Και η πλατεία δυσανασχετεί από το εξής γεγονός: Όχι από
το µεσοπρόθεσµο και τις συνέπειες εν πρώτοις. Ίσως από το
δεύτερο. Το πρώτο είναι ότι δεν βλέπει ελπίδα. Έχει µια ανασφάλεια για το αύριο. Δεν βλέπει αποτελεσµατικότητα. Γελάνε οι
Βρυξέλλες µε τις εννέα ώρες!
Παλαίµαχος συνάδελφος από την Ευρώπη µου έλεγε: «Αν
ήταν ο γέρος ο Καραµανλής, σε µισή ώρα θα είχε τελειώσει το
Υπουργικό του Συµβούλιο και αν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου,
σε άλλo τόσo». Αυτά λένε έξω.
Ποια πολιτική θα υλοποιηθεί, όταν δεν µπορέσατε τα απλά και
όταν πέρυσι, στην ανάγκη να βοηθήσουµε εµείς την Ελλάδα, στο
πρόσωπο το δικό σας, για τα λάθη, τα ανοµήµατα, τις παραλείψεις, τα συσσωρευµένα και αλλεπάλληλα εγκλήµατα, σχεδόν
κάθε µέρα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου µάς στέλνει παραγγελίες; Κάθε µέρα! Πού έχει ξανακουστεί αυτό; Κάθε µέρα µας
παραγγέλλει: «Ψάξτε τον τάδε, ψάξτε τον άλλο, ψάξτε για αρπαχτές!».
Αυτά ενοχλούν την πλατεία; Αυτά προσβάλλουν τον ελληνικό
λαό! Όταν, λοιπόν, δεν µπορέσατε να διεκπεραιώσετε το απλό,
πώς θα διεκπεραιώσετε σήµερα το σύνθετο και το πιο δύσκολο;
Πώς; Ποιος το εγγυάται αυτό;
Φωνάζουµε δεκαπέντε µήνες και δεκαπέντε µήνες ακυρώνεται
η προσπάθεια για µια εθνική Κυβέρνηση. Σήµερα την έχουν ανακαλύψει σχεδόν οι µισοί Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Έχουν καταλά-
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βει ότι η µόνη λύση είναι αυτή: η σοβαρότητα και η στιβαρότητα
την οποία δεν επιδεικνύετε. Είναι σοβαρότητα να αλλάζετε κάθε
µέρα το θέµα της φορολογίας, αν δηλαδή θα υπάρχει ή όχι; Είναι
σοβαρά πράγµατα αυτό το crash test που κάνετε µε την ψυχή,
µε την αγωνία, µε το πρόβληµα του ελληνικού λαού; Είναι σοβαρά πράγµατα;
Δύο χρόνια φωνάζω –και στην προηγούµενη κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας και στην τωρινή Κυβέρνηση- για κατάργηση
του «πόθεν έσχες». Να σας βάλω το βίντεο της Βουλής, να δείτε
τη λοιδορία που δέχθηκα τότε από τη Νέα Δηµοκρατία: «Το
µαύρο χρήµα του Καρατζαφέρη!» Τέτοια φώναζαν µέσα στην Αίθουσα.
Πέρασαν δύο χρόνια «καταχνιάς» και τώρα και τα δύο κόµµατα
–και η Νέα Δηµοκρατία στο Ζάππειο, αλλά και το ΠΑΣΟΚ- έρχονται και λένε για κατάργηση του «πόθεν έσχες»! Γιατί δεν το κάνατε εδώ και δύο χρόνια που σας το έλεγα; Ενοχλείστε, επειδή
οι ιδέες είναι δικές µας;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Δεν καταλαβαίνετε ότι η οικοδοµή σήµερα είναι το πρώτο, το
άµεσο µέτρο που θα πρέπει να ξεκινήσει; Δεν καταλαβαίνετε ότι
όσο πολλαπλασιάζεται η εφορία τόσο αποµακρύνονται οι επενδύσεις; Διακόσιες φορές έχω επιχειρηµατολογήσει!
Σας είχα πει για µείωση του ΦΠΑ και µου λέγατε «όχι, δεν είναι
σωστή λύση». Το έκανε η Αγγλία. Τώρα το συζητούν και άλλα
κόµµατα. Δεν γνωρίζετε πώς να βγείτε. Και είναι το γνωστό
έγκληµα, το οποίο κάνουν όλα τα κόµµατα –είναι της µόδας- δηλαδή να επαφίενται σε κολεγιόπαιδα, στα κολεγιόπαιδα τα οποία
δεν έχουν κοινωνική και επαγγελµατική καταξίωση και δεν ξέρουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Είναι ένα συµπαθέστατο καλό παιδί ο άνθρωπος ο οποίος έχει
φορτωθεί την ευθύνη της οικονοµίας. Δεν χωράει καµµία αµφιβολία ότι είναι συµπαθέστατος. Όµως, έχει πείρα της αγοράς;
Έχει υπογράψει ένα γραµµάτιο; Έχει υπογράψει µια επιταγή;
Ξέρει τι σηµαίνει «δικαστικός κλητήρας»; Ξέρει τι σηµαίνει να µην
έχει να πληρώσει το ενοίκιο; Αυτό το οποίο συµβαίνει σε όλη την
Ελλάδα δεν το γνωρίζει. Εφόσον δεν το γνωρίζει, δεν µπορεί να
το αντιµετωπίσει και αυτό είναι το πρόβληµα.
Δεν µπορεί παιδιά τα οποία τελειώνουν το όποιο πανεπιστήµιο,
είκοσι έξι ετών να έρχονται εδώ, για να γίνονται Βουλευτές! Δεν
ξέρουν την αγορά και την αγωνία της αγοράς. Δεν γνωρίζουν το
πρόβληµα! Ε, αυτά τα παιδιά δεν µπορούν να αποδώσουν!
Πριν από µερικά χρόνια στο συνέδριο της Νέας Δηµοκρατίας
-όταν ήµουν στη Νέα Δηµοκρατία και κάποιοι ήταν απέναντι από
τη Νέα Δηµοκρατία- όταν εξελέγη ο Καραµανλής είπα «ωχ!». Το
«ωχ!» είχε να κάνει µε το νεαρό της ηλικίας και την απειρία. Απέτυχε και επιβεβαιώθηκα.
Εάν σήµερα, όµως, ο Κώστας Καραµανλής γινόταν Πρωθυπουργός, είναι σίγουρο ότι θα είχε πολύ καλύτερα αποτελέσµατα
απ’ αυτά που επέδειξε ο ίδιος και ενδεχοµένως καλύτερα και από
το σηµερινό Πρωθυπουργό. Η απειρία είναι ο εχθρός της λύσης
και αυτή η απειρία σάς καταχρεώνεται. Δεν µπορεί σήµερα ο
τόπος να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, γιατί κάποιοι από εσάς
δεν θέλουν να αντιληφθούν την πραγµατικότητα! Δεν µπορείτε
να λειτουργήσετε!
Για τι σας κατηγορεί η Ευρώπη; Για το ότι δεν µπορέσατε να
εφαρµόσετε αυτό το µνηµόνιο. Αρκούσε αυτό το µνηµόνιο να
βγάλει επάνω τα πράγµατα; Αρκούσε –τουλάχιστον- για ένα
λόγο: Να µην είµαστε χειρότερα απ’ ό,τι ήµασταν πέρυσι.
Εσείς κατορθώσατε να πάρετε συµφωνία για 110 δισεκατοµµύρια και να είµαστε σε χειρότερη κατάσταση απ’ ό,τι ήµασταν
πέρυσι και να χρειαζόµαστε άλλα 100. Αυτό είναι επίτευγµα
ΠΑΣΟΚ! Καµµία άλλη Κυβέρνηση, όσο και αν προσπαθούσε, δεν
θα κατόρθωνε αυτό το ακατόρθωτο που κατορθώσατε εσείς: Να
έχετε πάρει 110 δισεκατοµµύρια και να είστε στην επαιτεία για
τα υπόλοιπα.
Σήµερα ποια είναι η πραγµατικότητα, για να γνωρίζουµε; Η Ευρώπη έχει αντιληφθεί το µέγεθος και τη δυνατότητα που έχει ο
κ. Παπανδρέου. Και αν σήµερα µπορεί και λειτουργεί, είναι γιατί
ο Αµερικανός στηρίζει. Δεν µε ενδιαφέρει για ποιους λόγους και
δεν µπαίνω σε µικροπολιτική και µικροκοµµατική διάθεση κά-
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ποιων. Είναι µία πραγµατικότητα και το βλέπετε. Αλλά η Ευρώπη
έχει πειστεί ότι δεν µπορεί.
Όταν η Ευρώπη λέει να πάµε σε µία συναίνεση και συνευθύνη
είναι γιατί αφ’ ενός µεν διαπιστώνει ότι δεν φτάνει αυτή η Κυβέρνηση και αφ’ ετέρου ότι δεν γίνεται µε τις αγκυλώσεις κάποιων
να προχωρήσει. Και µιλάµε για µία πολιτική εξαρχής, όπου θα
ακουστούν οι καλύτερες ιδέες της Νέας Δηµοκρατίας, θα ακουστούν οι καλύτερες ιδέες των άλλων που θέλουν να συνεργαστούν, θα ακουστούν οι καλύτερες ιδέες, αν θέλετε, οι δικές µας,
για να βγάλουµε τη χώρα από το τέλµα. Γιατί αν η χώρα συνεχίσει µικρό χρονικό διάστηµα µε εσάς στην εξουσία, τότε πολύ φοβούµαι ότι η βλάβη θα είναι πλέον ανήκεστη.
Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά, τα οποία ακούστηκαν όλες
αυτές τις µέρες από αξιόλογους Βουλευτές, δεν θα παραµείνουν
ένας στείρος λόγος για εξοικονόµηση ψήφων ή ανοχής από το
εκλογικό σώµα, αλλά θα γίνουν πράξη. Θέλω να πιστεύω, λοιπόν,
ότι όλοι θα συνειδητοποιήσουν ότι είναι ψήφος εµπιστοσύνης µεθαύριο. Ψήφο εµπιστοσύνης σε αυτήν την ελλειµµατική Κυβέρνηση δεν µπορεί να δώσει κανείς και δεν δικαιούται να δώσει
κανείς, γιατί η Ελλάδα προέχει και πρέπει να προέχει των κοµµάτων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Καρατζαφέρη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αφορµή και το νοµοσχέδιο
που συζητούµε θέλω να θυµίσω στο Σώµα ότι σήµερα, η 8η Ιουνίου, είναι η Παγκόσµια Ηµέρα των Ωκεανών. Επειδή συζητούµε
αυτό το νοµοσχέδιο να θυµίσουµε ότι οι ωκεανοί είναι το στοιχείο
τελικά, ο ζωτικός οικονοµικός πόρος που παρέχει τα προς το ζην
σε εκατοµµύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσµο, µέσω της αλιείας,
του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισµού και γενικά της οικονοµικής αξιοποίησης των θαλάσσιων πόρων.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Ο αξιότιµος Πρόεδρος του ΛΑΟΣ κ. Καρατζαφέρης έκανε µία
πολιτική τοποθέτηση, στην οποία σε πολλά σηµεία µπορεί κανείς
να συµφωνήσει και σε ορισµένα, βεβαίως, µπορεί να έχει µία
διαφορετική άποψη, δεν θα πω να διαφωνήσει.
Όµως, υπάρχει µία αλήθεια στο κλίµα και στην περιρρέουσα
ατµόσφαιρα που υπάρχει τους τελευταίους δώδεκα µήνες στην
ελληνική επικράτεια: Η σύγχυση που έχει διαµορφωθεί στην
κοινή γνώµη στους πολίτες, που πολλές φορές αυτή η σύγχυση
γίνεται φόβος. Υπάρχουν υπερβολές στην ενηµέρωση, αλλαγή
της πραγµατικότητας, πλήρης αλλαγή εκατόν ογδόντα µοιρών.
Πάρτε ως παράδειγµα το τελευταίο των επιτρόπων στα
Υπουργεία, το οποίο δεν ακούστηκε επίσηµα από πουθενά, δεν
επιβεβαιώνεται από πουθενά, πάρτε ένα άλλο µεγάλο γεγονός
που επί δέκα µέρες ήταν η είδηση των ειδηµόνων στα κανάλια
και που είχε να κάνει µε το ενέχυρο που πρέπει να δώσουµε -τη
δηµόσια περιουσία- και οι ατέλειωτες συζητήσεις.
Εάν υπήρξε εννιάωρη συζήτηση στο Υπουργικό Συµβούλιο,
κύριε Πρόεδρε, ο κάθε Υπουργός έχοντας πάρει την πρόταση
του µεσοπρόθεσµου, τοποθετείτο για το Υπουργείο του και
ζητούσε ενηµέρωση από τον Υπουργό σε κάποια σηµεία, τα
οποία πολύ πιθανόν δεν ήταν κατανοητά σε εµάς και έκανε
αντιπροτάσεις. Ήταν, λοιπόν, ένα Υπουργικό Συµβούλιο, όπου οι
Υπουργοί δεν ανέκριναν τον Υπουργό, αλλά συζητούσαν εάν
υπήρχε µία αστοχία στην εφαρµογή του µνηµονίου, µε ποιον
τρόπο θα τη διορθώσουµε και να µπορέσουµε πράγµατι να
ανατάξουµε τη χώρα.
Οι Βουλευτές χθες στο διευρυµένο ΚΤΕ Οικονοµίας του
ΠΑΣΟΚ µε τη συµµετοχή πάνω από ογδόντα, ενενήντα Βουλευτών, είχαν µία συζήτηση µε τον Υπουργό Οικονοµικών και µε άλλους Υπουργούς, µια ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, δηµοκρατικά, ανοιχτά. Αυτή είναι η δηµοκρατία. Δεν µπορεί να είναι
διαφορετική. Δεν αποφασίζει κάθε Υπουργός σε µια κυβέρνηση.
Ο Υπουργός δεν περνά από το Υπουργικό Συµβούλιο το σχέδιο
νόµου, το αναγιγνώσκει και έρχονται στη συνέχεια τα στρατιω-
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τάκια και το ψηφίζουν. Η χώρα µας περνάει τη δυσκολότερη
στιγµή µετά τον πόλεµο. Το έχετε παραδεχθεί και εσείς ο ίδιος
και έτσι είναι.
Την πρότασή σας για το «πόθεν έσχες» την έχετε κάνει πράγµατι πριν από ένα χρόνο. Και σήµερα συζητείται γιατί την έθεσαν
και οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την πρώτη κατοικία
και το αφορολόγητο. Δεν είναι κακό, ούτε αρνείται κανείς να σας
το αναγνωρίσει. Αλλά θέλω να σκεφτούµε όλοι τι σηµαίνει αυτό
και ποια είναι η διαφορά µεταξύ των προτάσεων.
Είµαστε στο χείλος του γκρεµού. Ποτέ στη νεώτερη ιστορία
της χώρας η Ελλάδα δεν ήταν πρωτοσέλιδο στις εφηµερίδες του
κόσµου, πρώτη είδηση σε όλα τα κανάλια. Πότε ξανά είχαµε αυτή
τη µεγάλη «ευτυχία» να συναντάει ο Οµπάµα τους ηγέτες των
άλλων κρατών του κόσµου και να συζητάνε πώς να µη πτωχεύσει
η Ελλάδα; Πότε ξαναέγινε αυτό; Και τι έχουµε; Όλο τον άλλο
κόσµο των µεγάλων δυνάµεων να λένε ότι η επιρροή θα είναι
τόσο µεγάλη που θα δηµιουργηθεί µια παγκόσµια σεισµική
κρίση. Και οι ελληνικές πολιτικές δυνάµεις και κυρίως το κόµµα
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης -που έχει µια µεγάλη ευθύνη
στο πού έφθασε η χώρα στα πεντέµισι χρόνια που κυβέρνησεσφυρίζουν διαφορετικά και έχουν µια άλλη άποψη από αυτή που
ζητά η παγκόσµια κοινότητα και η ελληνική κοινωνία.
Το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας έπρεπε να είναι υπεύθυνο.
Και δεν λέω να είχε σκύψει το κεφάλι, αλλά τουλάχιστον να είχε
δει την κρίση. Γιατί πώς είναι δυνατόν να κρύβουµε -και εσείς το
ξέρετε, κύριε Καρατζαφέρη- το χρέος; Διπλασιάστηκε το χρέος
της Ελλάδας τα πεντέµισι χρόνια που ήταν κυβέρνηση η Νέα Δηµοκρατία; Τα 130 δισεκατοµµύρια ευρώ έγιναν 260 δισεκατοµµύρια ευρώ; Μόνο στο πρώτο εννιάµηνο του 2009 –Γενάρης του
2009 έως Σεπτέµβριος του 2009- δανειστήκαµε 60 δισεκατοµµύρια ευρώ; Και πού πήγε αυτό το δάνειο; Μήπως πήγε –και πώς
πήγε;- σε όλους εκείνους οι οποίοι διαµαρτύρονταν; Και ήταν ευάλωτη η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και έλεγε «ναι» σε
όλα.
Θα αναφέρω ένα παράδειγµα. Ο ΟΣΕ µε τη µεγαλύτερη
τρύπα, το 2004 είχε ένα χρέος που ήταν 2,8 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Στις 31-12-2009 το χρέος έφθασε 11,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Μπράβο! Ποιος το έκανε; Είναι δυνατόν από την εποχή
του Τρικούπη µέχρι το 2004 να έχεις χρέος 2,8 δισεκατοµµύρια
ευρώ και µέσα σε πεντέµισι χρόνια να το έχεις φθάσει στα 11,5
δισεκατοµµύρια ευρώ; Έπρεπε να λάβεις µέτρα.
Να έρθω, όµως, σε κάτι άλλο, το οποίο δεν έχει τόκους να πληρώσεις, ούτε ποινές. Έρχοµαι στη δαπάνη, στο κόστος λειτουργίας του ΟΣΕ.
Μέχρι το 2004 ο ΟΣΕ είχε εννιά χιλιάδες διακόσιους εργαζοµένους. Η ετήσια µισθοδοσία ήταν 240 εκατοµµύρια ευρώ. Στις
31-12-2009 είχε επτά χιλιάδες εργαζοµένους, δηλαδή δύο χιλιάδες διακόσιους εργαζοµένους λιγότερους -διότι συνταξιοδοτήθηκαν, έφυγαν και κάποιοι πέθαναν- και η ετήσια δαπάνη
µισθοδοσίας ξεπερνά τα 320 εκατοµµύρια ευρώ. Λύστε µου
αυτήν την εξίσωση. «Πάρε κόσµε» λέγατε. Και για πρώτη φορά
στην ιστορία η συντηρητική παράταξη ήταν τόσο ανεύθυνη στη
διαχείριση των οικονοµικών του κράτους.
Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, θα πω ότι ο Πρωθυπουργός δεν
βάζει κίτρινο καπελάκι. Δεν θέλει να επαίρεται και ούτε πρέπει
να επαιρόµαστε αν τελείωσε ένα έργο. Να τα τελειώσουµε αυτά.
Τελείωσε το έργο του Μαλιακού και δεν πήγε κανείς. Ενώθηκε η
µεγαλύτερη σήραγγα των Βαλκανίων, όπως έλεγαν τα κανάλια,
δώδεκα χιλιόµετρα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Και σταµάτησε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Δεν πήγε κανείς Υπουργός, ούτε ο κ. Ρέππας ούτε ο κ. Μαγκριώτης. Ποιος
έκανε δηλώσεις στα κανάλια πριν από λίγες µέρες;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Πού να πάνε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ο Περιφερειάρχης από τη Λάρισα, από το άλλο κόµµα, αυτός έτρεξε να κάνει
δηλώσεις. Δεν πήγε κανείς εκπρόσωπος. Να τελειώσουµε µ’
αυτή την ιστορία. Το «µυστρί του Παττακού» πρέπει να τελειώσει
κάποτε στην Ελλάδα.
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Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω κάτι άλλο: Ας κατανοήσουµε
ότι πράγµατι υπάρχουν θέµατα σε κάποιες λειτουργίες του κράτους και πολύ πιθανόν και στο δικό µας Υπουργείο να υπάρχουν.
Μέχρι σήµερα, όµως, τα πάντα ερχόντουσαν στο κέντρο. Με το
νόµο για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» που ψηφίσαµε, όλες οι περιβαλλοντικές µελέτες αποκεντρώνονται και αυτό ήταν ένα µεγάλο θέµα.
Τα γενικά πολεοδοµικά σχέδια πάνε στην αποκεντρωµένη περιφέρεια. Πρέπει να αποκεντρώσουµε το κράτος, όµως για να το
αποκεντρώσουµε πρέπει και να το στελεχώσουµε κι έχουµε µία
δυσκολία τώρα. Έχουµε εξειδικευµένο προσωπικό, όµως δεν
είναι κατανεµηµένο σωστά και ορθολογικά. Αυτές είναι αδυναµίες και δυσκολίες που σαφώς πρέπει να επιταχύνουµε τη λύση
τους, αλλά δεν µπορούµε αυτό να το ολοκληρώσουµε από τη µία
µέρα στην άλλη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Έχει ζητήσει το λόγο ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Ορίστε, κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα µε πάρα
πολλή προσοχή και άκουσα αυτό που είπατε για τα κανάλια. Αυτό
το είχα προβλέψει και είχα πει στη Σύνοδο των πολιτικών αρχηγών πριν απ’ όλα να γίνει µία σύνοδος υπό τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας µε τους καναλάρχες εθνικής εµβέλειας και το
προεδρείο των ηµερησίων εφηµερίδων για να εξηγήσουµε πόσο
σοβαρή είναι η κατάσταση στη χώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Λαφαζάνη, αφήστε τη λοιδορία. Πρέπει να εξηγήσουµε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση στη χώρα
για να κάνει ο καθένας τον αυτοέλεγχό του.
Θα θυµίσω κάτι: Σέβοµαι όλους τους συναδέλφους µου δηµοσιογράφους, αλλά όταν οι οπαδοί του Καΐρου κατέλαβαν την
εξουσία, αυτοί τους οποίους ξεγύµνωσαν δεν ήταν οι πολιτικοί
αλλά εκείνοι οι οποίοι εµφανίζονταν στα κανάλια. Ας καταλάβουν
ότι όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όλοι έχουν ευθύνες.
Μου είπατε πριν από λίγο για το «πόθεν έσχες». Στην πρώτη
κατοικία, εκατόν ογδόντα χιλιάδες; Ο φτωχός, αυτός έχει τα
«µαύρα» λεφτά; Τα «µαύρα» λεφτά θέλω να βγάλω στην επιφάνεια, κύριε Υπουργέ, και σας λέω να προχωρήσετε: Νοµιµοποίηση όλων των «µαύρων» χρηµάτων. Πώς; Κατάθεση στην
τράπεζα, αρκεί µε το 25% από τα «µαύρα» αυτά χρήµατα να
πάρει οµόλογα του δηµοσίου. Έχεις δέκα εκατοµµύρια «µαύρα»;
Στα νοµιµοποιώ. Τα δυόµισι πάρε τα οµόλογα δηµοσίου. Δεν στα
φορολογώ, αλλά πάρε οµόλογα δηµοσίου. Εκατό δισεκατοµµύρια οµόλογα θα µαζέψετε. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Ότι µπαίνετε
µέσα στο βιώσιµο 150% του ΑΕΠ, αλλά δεν έχετε ιδέες, δεν
έχετε σκέψεις. Σας δίνουµε τις ιδέες. Αξιοποιήστε τες. Δεν το κάνετε όµως.
Ακούσαµε για την περίφηµη χθεσινή κουβέντα. Μα, είναι διάλογος σοβαρός να λέει η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονοµικών
ότι τη βλέπει ο Υπουργός Οικονοµικών σαν UFO; Είναι σοβαρά
πράγµατα αυτά; Από τους δικούς σας διαλόγους βγαίνει το
«ασόβαρον» και ξεσηκώνεται η πλατεία.
Είπατε για τον Οµπάµα. Ναι, µε τα λόγια. Μία δήλωση αρκεί,
κύριε Υπουργέ, κι εσείς ειδικώς το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Να
πει ότι το Καστελόριζο έχει ΑΟΖ. Μία κουβέντα να έλεγε χθες,
µία κουβέντα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Με το συµβόλαιο αυτό µπορούσατε να εξοφλήσετε όλο το
χρέος, γιατί αυτό είναι για το οποίο συζητάµε σήµερα, η οδηγία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία. οριοθετεί ΑΟΖ η
Ευρώπη; Η Ευρώπη σαν οντότητα που θέλει να έχει κοινό Σύνταγµα, κοινό νόµισµα, κοινή τράπεζα, µπορεί να προσδιορίσει
ποιες είναι οι ΑΟΖ της Ευρώπης; Δεν το κάνουν όµως και είµαστε
µετέωροι, έωλοι, για να έρχεται σήµερα ο θλιβερός Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης της Τουρκίας και να λέει: «Τζόρτζιο,
κράτα ένα-δυο µήνες γιατί έρχοµαι στα πράγµατα να σε βοη-
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θήσω». Εκεί φτάσαµε. Σ’ αυτόν τον ευτελισµό φτάσατε τη χώρα,
να είναι πρώτο θέµα σήµερα στη «HURRIΥET».
Έρχοµαι, κύριε Υπουργέ, σε µια πραγµατικότητα. Μιλάτε και
εσείς, όπως µιλάω και εγώ, µε συναδέλφους που ήµασταν στο
Ευρωκοινοβούλιο. Ξέρετε τι µου λένε οι Γερµανοί; «Να βάλω εγώ
τον φορολογούµενο Γερµανό να πληρώσει, όταν από τότε που
µπήκε το κοινό νόµισµα ο Γερµανός δηµόσιος υπάλληλος πήρε
αύξηση 5% και ο δηµόσιος υπάλληλος στην Ελλάδα πήρε 30%.
Πώς, λοιπόν, θα τον πείσω;», µου λέει ο συνάδελφος. Και υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι εκεί. Πώς θα πείσω τη Σλοβενία να
δώσει λεφτά σε εµάς, όταν η Σλοβενία που έχει καλύτερη οικονοµία από την Ελλάδα, έχει µέσο όρο συντάξεων 300 και εσείς
έχετε 700; Θέλω επιχειρήµατα να πάω να τους πω. Αλλά δεν βρίσκω επιχειρήµατα οσάκις µιλάω. Και αυτά τα επιχειρήµατα πρέπει να τα βρούµε εµείς µεταξύ µας. Γιατί δε µας δίνει λεφτά η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας δίνει ένα έκαστο κράτος της ΟΝΕ. Και
αντιδρούν οι Φινλανδοί. Και αυτοί που είµαστε µαζί στην ίδια
οµάδα ευρωσκεπτικιστών λένε «γιατί να σας τα δώσουµε;». Πρέπει να βρούµε επιχειρήµατα.
Εντέλει –και κλείνω µ’ αυτό, κύριε Υπουργέ- εµείς είµαστε
πέντε κόµµατα. Η Αριστερά τραβάει το δρόµο της. Είναι επιλογή
της. Εµείς, τα άλλα κόµµατα, είναι τόσο δύσκολο να συνεννοηθούµε όταν είκοσι έξι χώρες της Ευρώπης συνεννοούνται πώς
θα δώσουν λεφτά στην Ελλάδα; Εµείς οι τρεις δεν µπορούµε να
συνεννοηθούµε πώς θα τα πάρουµε αυτά τα λεφτά; Είναι τόσο
δύσκολο;
Και τέλος, κύριε Υπουργέ, επειδή είστε και αρµόδιος, η Ελλάδα έχει το 0,5% του πληθυσµού της Κίνας. Η Κίνα έχει 1,5 δισεκατοµµύριο και εµείς έχουµε 10 εκατοµµύρια. Είναι δυνατόν
η Ελλάδα να έκανε πιο ακριβούς Ολυµπιακούς Αγώνες από την
Κίνα; Βρείτε ποιοι τα κλέψανε, ποιοι τα φάγανε, ποιοι πήραν τα
καπέλα, ποιοι έκαναν τις offshore εταιρείες και στήσανε τη δουλειά και τις παίρνουν τώρα και πάνε στο εξωτερικό. Ας πιάσουµε
όλους αυτούς τους κλέφτες και να µην πιάνουµε το συνταξιούχο
για να του πάρουµε ένα ευρώ απ’ αυτό που δεν έχει στην τσέπη
του. Πιάστε όλους αυτούς που ρήµαξαν τους Ολυµπιακούς Αγώνες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Καρατζαφέρη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
Κύριε Μαρκόπουλε, έχετε έξι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν είµαι
πολλά χρόνια στην Αίθουσα. Είµαι επτά χρόνια εδώ, αλλά παρακολουθώ αρκετά χρόνια την πολιτική. Πρώτη φορά άκουσα
Υπουργό Κυβέρνησης να επιχαίρει για το γεγονός ότι γίνεται
τόσο ουσιαστική συζήτηση για τη χώρα επειδή ξανάφτασε στο
χείλος του γκρεµού. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Αυτό καταλάβατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αν αισθάνεστε τόσο πολύ
περήφανος για µια κουβέντα που είπε ο Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών προς την κ. Μέρκελ που αφορά στη δικιά µας
χώρα και αν θέλετε να µας πείτε µε το δικό σας τρόπο ότι ξαναείµαστε εκεί που ήµασταν πέρυσι όταν ψηφίσαµε το µνηµόνιο,
δηλαδή στο 10% έλλειµµα και στο χείλος του γκρεµού, αν θέλετε να µας το πείτε µε το δικό σας τρόπο, σας λέω, λάθος
τρόπο αναλάβατε να κάνετε. Και λάθος δουλειά και λάθος στρατηγική για την Κυβέρνηση και λάθος χρήση και κρίση για τη δηµοκρατία.
Διότι δεν έχετε ανάγκη της συναίνεσης των κοµµάτων. Και µην
απευθύνεστε προς την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Έχετε πολύ
µεγαλύτερη ανάγκη τη συναίνεση του λαού. Αυτή έχει πολύ µεγαλύτερη αξία για τη δηµοκρατία. Τα κόµµατα είναι σχηµατισµοί.
Έχουν και στρατηγικές. Όλοι µας έχουµε. Η κοινωνία µας όµως
έχει µια αγωνία. Αυτή να πάτε να κατακτήσετε.
Βλέπετε την κοινωνία µαζεµένη απ’ έξω µε τις ελληνικές σηµαίες να λέει αυτά που σε ένα µεγάλο βαθµό λέγαµε πάρα πολλοί σ’ αυτήν την Αίθουσα. Δε θέλω να καπελώσω σε καµµία περί-
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πτωση γιατί έξω βρίσκονται άνθρωποι που έχουν ψηφίσει όλα τα
κόµµατα. Να πάτε να κατακτήσετε τη δική τους τη συναίνεση.
Μην απευθύνεστε σε µας. Γιατί όταν πέρυσι µιλούσαµε γι’ αυτό
που υπογράψαµε, αυτό που κάποιοι δήλωσαν ότι δεν το έχουν
διαβάσει και κατά λάθος το ψήφισαν –γιατί τα έχω ακούσει και
αυτά και δε θέλω να µπω σε κρίσεις τέτοιες- χλευαστήκαµε. Ειπώθηκε ότι δεν θέλαµε να σώσουµε τη χώρα, δεν είµαστε ευρωπαϊκό κόµµα, είµαστε αδιάλλακτοι, είµαστε περίεργοι.
Πέρυσι ήµασταν στο χείλος του γκρεµού. Εκβιάσατε την κοινωνία, προσπαθήσατε να εκβιάσετε το πολιτικό σύστηµα. Σήµερα εκβιάζετε την Κοινοβουλευτικής σας Οµάδα και προφανώς
εκβιάζετε και τη δηµοκρατία. Διότι ο τρόπος µε τον οποίον διαλέγεστε εντός και εκτός Αιθούσης όλα τα µέλη αυτής της Κυβέρνησης, προδίδετε µια ασύλληπτη αγωνία γι’ αυτό που δεν κατορθώσατε να φέρετε.
Και βεβαίως αναρωτιέµαι πόσες φορές ακόµα θα µας πείτε ότι
φτάσατε στο χείλος του γκρεµού και πόσες φορές ακόµα θα δηµιουργήσετε συνειδησιακό πρόβληµα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Αν
έχετε, λοιπόν, το θάρρος, φέρτε το µεσοπρόθεσµο σπασµένο σε
διαφορετικά άρθρα και όχι όλα ή τίποτα. Να δείτε τι θα ψηφίσει
η ελληνική Βουλή και να δείτε τη συνείδηση των Βουλευτών και
τη φωνή της πλατείας µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Κάντε το, αλλά µη βγάζετε πρώτα την Επίτροπο να λέει ότι θα
γυρίσουµε στη δραχµή, µετά τον Υπουργό των Οικονοµικών να
λέει «στις 15 του µηνός δεν έχουµε να πληρώσουµε» και µετά
διαφόρους άλλους να βάζουν άλλα ζητήµατα.
Είπατε ότι το 2008 –και το 2007 σας λέω εγώ και το 2009 κυρίως- δανείστηκε η χώρα 60 δισεκατοµµύρια. Κύριε Υπουργέ,
γιατί δεν το κάνατε εσείς ως Κυβέρνηση το Φεβρουάριο του
2010, µετά την ψήφιση του προϋπολογισµού, όταν τα spreads
και το επιτόκιο ήταν στο 2,5%; Γιατί δεν το κάνατε;
Αυτό το ερώτηµα δεν είναι µόνο µείζον πολιτικό ερώτηµα
στρατηγικής, αλλά από κάποιες κρίσεις σοβαρών επιστηµόνων
που ακούω απασχολεί σε ένα βαθµό και την κρίση της δικαιοσύνης.
Ερωτώ: Η χώρα οδηγήθηκε στο γκρεµό επειδή το Φεβρουάριο
δεν επιθυµήσατε να δανειστείτε ως Κυβέρνηση 60 δισεκατοµµύρια; Εάν αυτό έγινε, ποια είναι η πολιτική σας ευθύνη για τη διαπραγµάτευση στο χείλος του γκρεµού; Και ποια είναι η πολιτική
σας ευθύνη για το δεύτερο γκρεµό; Γι’ αυτά θα συζητάµε σε
αυτήν την Αίθουσα;
Γιατί τη Διάσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας δεν την
κάνατε πριν από την ψήφιση του µνηµονίου, να οπλιστεί ο αξιότιµος Πρωθυπουργός µε τη δύναµη του πολιτικού συστήµατος
και να πάει να διαπραγµατευτεί; Τώρα έρχεστε και ψελλίζετε περί
συναίνεσης στα κόµµατα και δη στη Νέα Δηµοκρατία; Τώρα, που
απέτυχε ο σχεδιασµός και κάθε µέρα που περνάει, βυθιζόµαστε
ακόµα περισσότερο στη µίζερη αντίληψη της πραγµατικότητας;
Και επιχαίρουµε και χειροκροτούµε για τη µίζερη συζήτηση για
τη χώρα; Δεν θα την πάρετε. Είναι προφανές. Δεν την έχετε καν
από το λαό. Δεν την έχετε από την κοινωνία.
Δεν αντιλαµβάνεστε ότι σας δόθηκε µία ακόµα ευκαιρία όταν
σας ζητήσαµε να επαναδιαπραγµατευτούµε τους όρους του µνηµονίου; Όχι τώρα. Ένα, δύο, τρεις µήνες σας το λέµε αυτό. Γιατί
δεν αδράξατε την ευκαιρία; Γιατί δεν οπλίσατε τη δύναµη του
Πρωθυπουργού και του οικονοµικού επιτελείου µε τη δύναµη του
πολιτικού συστήµατος; Γιατί για δεύτερη φορά αναλάβατε τόσο
πολύ µεγάλη ευθύνη απέναντι στους πολίτες; Τι θα τους πείτε
τώρα; Ότι φταίµε εµείς για το γεγονός ότι εσείς πήγατε πάλι µε
το πιστόλι γυρισµένο προς την Ελλάδα;
Δεν µπορείτε πια να τα πείτε αυτά. Δεν αντιλαµβάνεστε το
βάρος των ευθυνών; Δεν αντιλαµβάνεστε ότι γράφετε ιστορία
τούτη την ώρα, θλιβερή ιστορία για τον τόπο;
Είπατε για τα χρέη και την προηγούµενη εξαετία. Ακούστε, δεν
χάσαµε κατά λάθος. Έπρεπε να χάσουµε. Αυτή ήταν η κρίση του
λαού. Πρέπει, όµως, να σας πω για τα νούµερα και τους αριθµούς, ότι και οι Ολυµπιακοί Αγώνες –και ήταν σωστή η ρήση του
Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού- και τα εξοπλιστικά προγράµµατα και τα swaps του κ. Χριστοδούλου και τα
swaps του κ. Παπαντωνίου και οι δανεισµοί της χώρας έσκασαν
µέσα σε µία πενταετία, στην οποία, οι στρατηγικές επιλογές του
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Κωνσταντίνου Καραµανλή σε ό,τι αφορά την «COSCO» και σε
ό,τι αφορά τους αγωγούς, είναι τα µόνα για τα οποία µπορείτε
να συζητήσετε ακόµα και τώρα για αναπτυξιακή πορεία του
τόπου. Διότι η µόνη µεγάλη επένδυση που έχει γίνει –κι εσείς την
επεκτείνατε και σας συγχαρήκαµε γι’ αυτό- ήταν αυτή που κατηγορούσατε µε επικεφαλής τον Πρωθυπουργό, στο λιµάνι. Και η
µόνη επένδυση που θα έκανε τη χώρα –και είδατε προχθές τις
επικλήσεις της Ρωσίας- διαµετακοµιστική δύναµη φυσικού αερίου και ενέργειας από την Ανατολή προς τη Δύση, ήταν η συµφωνία για το Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη και τον αγωγό του
φυσικού αερίου, τα οποία φροντίσατε, πριν ακόµα ξεκινήσει η
προεκλογική εκστρατεία του 2009, να δηλώσετε περίτρανα προς
ολόκληρη την υφήλιο ότι επειδή θα είχαν και κάποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, µπορεί και να ακυρωνόντουσαν. Και ακυρώθηκαν.
Αυτή είναι η πολιτική σας. Αυτή είναι η πολιτική σας!
Κι ως επιστέγασµα και κερασάκι όπως σας είπα και πριν –και
περιµένω την απάντηση αν υπάρχει, αλλιώς µία άλλη φορά- έρχεται το εξής: Το επείγον της εκµετάλλευσης του λιγνιτικού αποθέµατος της Βεύης έχει διαρκέσει δεκαέξι µήνες.
Πόσα χρόνια χρειάζεστε για να αντιληφθείτε µια διαφορετική
στρατηγική και για πόσο πολύ ακόµα θα επιλέγετε τη στρατηγική
της ενοχοποίησης όλων των προηγούµενων για να βγείτε στον
αφρό; Δεν καταλαβαίνετε ότι η κοινωνία έχει αντιληφθεί πού βρισκόµαστε;
Φέρτε, λοιπόν, το µεσοπρόθεσµο σε άρθρα, να γίνει ουσιαστική κουβέντα. Μη φοβάστε τους δανειστές και την Ευρώπη.
Κατά βάθος είναι µαζί µας. Κανείς δεν θέλει αυτή η χώρα να καταρρακωθεί ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μη φοβάστε,
λοιπόν, µπροστά στις δύσκολες στροφές. Είµαστε εδώ για να
στηρίξουµε τη χώρα. Μη µας ζητήσετε, όµως, να στηρίξουµε το
λάθος. Διότι στο λάθος θα είστε µόνοι!
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαρκόπουλο.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Όταν γίναµε Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός ο Γιώργος
Παπανδρέου µετά από πολλά χρόνια, πήρε µια απόφαση και το
Υπουργικό Συµβούλιο την επιβεβαίωσε και επεβλήθη η εφάπαξ
εισφορά -όπως τη λένε οι νοµικοί και οι οικονοµολόγοι λατινικά,
η «una tantum»- και συγκεντρώθηκαν περίπου, 1.050.000.000
ευρώ, τα οποία διενεµήθησαν, στους αναξιοπαθούντες τα
Χριστούγεννα του 2009.
Εµείς δεν ξέραµε ότι το έλλειµµα ήταν 15,5%. Εµείς ξέραµε
από εσάς, από τα µπαλκόνια από τον κ. Αλογοσκούφη, ότι ήταν
λίγο παραπάνω από το 3%, παραµονές των εκλογών του 2009.
Αυτό επιβεβαιωνόταν στα µπαλκόνια τον Ιούνιο του 2009, στις
ευρωεκλογές. Παραµονές των εκλογών ψελλίστηκε κάτι περί 6%
και έφτασε τελικά στο 15%. Ουδέποτε στην ιστορία της Ευρώπης
-και αναφέροµαι στις αναπτυγµένες οικονοµίες, έτσι υποτίθεται
ότι είναι και η δική µας- έχει συµβεί µέσα σ’ ένα χρόνο το
έλλειµµα από το 15,5% να φτάσει στο 10,5%. Μπορεί να µην
πετύχαµε άλλους στόχους του µνηµονίου, αλλά αυτόν το στόχο
τουλάχιστον, τον πετύχαµε. Ουσιαστικός στόχος.
Ακούστε, όµως, κύριοι συνάδελφοι. Εγώ δεν ξέρω τι είπε ο κ.
Φιγιόν στον κ. Σαµαρά. Αυτά τα οποία ψελλίζουν από το κόµµα
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και κυρίως ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος ότι δήθεν, µας πιέζουν απ’ έξω εκείνοι, οι οποίοι
θέλουν να καταλάβουν την Ελλάδα και µιλάνε περί κατοχής κλπ,
εκτός του ότι είναι ανιστόρητοι…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είπα τέτοια πράγµατα
εγώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Όχι εσείς. Τα
λέει το κόµµα σας, όµως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι µπράβο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περι-
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βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Επειδή ξέρω
ότι στον κ. Καρατζαφέρη αρέσει η ιστορία, θα µου επιτρέψετε
να κάνω µια ιστορική αναδροµή. Έχει πολλά κοινά σηµεία εκείνη
η εποχή µε τη σηµερινή εποχή.
Εάν η Ελλάδα ήταν µέσα στις νικήτριες δυνάµεις του Α’
Παγκόσµιου Πολέµου, οφείλεται στην πολιτική του Βενιζέλου. Το
Βενιζέλο, το 1916 και ’17, αρχίζοντας από το ’15 και την άνοδό
του στη Θεσσαλονίκη, πώς τον αποκαλούσε τότε η συντηρητική
παράταξη; Ο κατοχικός Πρωθυπουργός γιατί ήρθαν οι τότε
δυνάµεις, η Γαλλία και η Αγγλία αποβιβάσθηκαν στην Ελλάδα και
έτσι καταλήξαµε να είµαστε στις νικήτριες δυνάµεις. Τον έλεγαν
«ο κατοχικός, ο δοσίλογος Πρωθυπουργός».
Ξέρετε πολύ καλά τι έγινε στη συνέχεια. Στη συνέχεια εκείνοι,
οι οποίοι τον κατηγορούσαν για δοσίλογο και κατοχικό Πρωθυπουργό -ο αρχηγός τότε µε τη γιαπωνέζικη νοοτροπία- ήταν
εκείνοι οι οποίοι οδήγησαν την Ελλάδα στο Εσκί Σεχίρ και στο
Αφιόν Καραχισάρ στα βάθη της Ασίας, χωρίς καµµία εξουσιοδότηση και στη συνέχεια, βεβαίως, οδηγήθηκαν οι ίδιοι στο
Γουδή όλοι εκείνοι, οι οποίοι έλεγαν τον Βενιζέλο κατοχικό,
προδότη και µειοδότη.
Η ιστορία, λοιπόν, όσο και εάν δεν σας αρέσει, όταν λέµε ότι
επαναλαµβάνεται, είναι ως φάρσα. Ξέρετε, όµως, κάτι; Ο οποιοσδήποτε στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση έχει το δικαίωµα να
αποκαλέσει, όπως θέλει τον Πρωθυπουργό, αλλά δεν µπορεί να
τον αποκαλεί Πινοσέτ, επειδή δεν µπορεί να τον αποκαλέσει
διαφορετικά.
Ευτυχώς, που η Ελλάδα έχει Πρωθυπουργό τον Γιώργο
Παπανδρέου. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να κινείται διεθνώς
και χαίρει και µιας αναγνώρισης, έχει µια αξιοπιστία. Δεν είναι
των µεγάλων λόγων, αλλά, ευτυχώς, που τον έχει η Ελλάδα
σήµερα Πρωθυπουργό. Και αν ο ελληνικός λαός φτάσει, όπως
έφτασε το 1920, να κάνει το λάθος που έκανε το 1920 -που δεν
το πιστεύω- τότε σηµαίνει ότι θα δικαιώσει τη δική σας πολιτική.
Γιατί η δική σας πολιτική τι λέει σήµερα; Επαναδιαπραγµάτευση
του µνηµονίου..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Και ο Γιώργος
Παπανδρέου στη σύσκεψη των ηγετών υπό τον Πρόεδρο της
Δηµοκρατίας κάλεσε την πολιτική ηγεσία να πάει µαζί του στις
Βρυξέλλες, να διαπραγµατευτούν.
Είναι έτσι, κύριε Καρατζαφέρη, ή δεν είναι έτσι; Βεβαίως είναι
έτσι.
Και εσείς απαντήσατε «όχι». Και βεβαίως βγαίνετε και λέτε
τώρα: «επαναδιαπραγµάτευση, αλλά όταν γίνουµε κυβέρνηση θα
σεβαστούµε το µνηµόνιο». Τι θα πει αυτό: Θα σεβαστείτε το
µνηµόνιο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πού τα είδατε αυτά, κύριε
Σηφουνάκη;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Είναι λάθος το
µνηµόνιο ή δεν είναι λάθος;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Βλέπω ότι παράγεται
δικές σας ιστορίες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Στην πραγµατικότητα, λοιπόν, κύριε συνάδελφε, πρέπει να καταλάβετε ένα
πράγµα: Δεν µπορεί να αγωνιά όλη η παγκόσµια κοινότητα και
εσείς να κάνετε τους επαναστάτες, όταν είστε υπεύθυνοι για την
κατάντια της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Χρήστος Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Τέθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα ζητήµατα στην Αίθουσα. Τέθηκαν και ζητήµατα που αφορούν και το διάλογο που έγινε αυτές
τις ηµέρες, τόσο στο Υπουργικό Συµβούλιο, αυτό δεν µε αφορά,

11710

όσο και στην Κοινοβουλευτική µας Οµάδα και αυτό µας αφορά.
Θέλω να πω σε όσους το έθεσαν ότι είναι τιµή για την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ ότι έγινε πλούσιος και ενδελεχής
διάλογος. Εγώ θα πω και για το κοµµατικό µας σύστηµα, εγώ θα
πω και για την ίδια τη Βουλή των Ελλήνων. Και πρέπει να συνηθίσουµε στην ιδέα όλοι ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ
θα είναι ενεργή και παρεµβατική στις εξελίξεις. Εδώ δεν υπάρχει
κανένας λόχος που να ψηφίζει, υπάρχουν προσωπικότητες, άνθρωποι εκλεγµένοι από το λαό –και αυτό αφορά όλα τα κόµµατα,
βεβαίως- οι οποίοι έχουν και λόγο και ρόλο στις εξελίξεις.
Βεβαίως, στην εποχή µας και κάτω από τις συνθήκες που αντιµετωπίζουµε στη χώρα, εκ των πραγµάτων, όλος αυτός ο διάλογος έχει τις δικές του δυσκολίες. Έχει όµως, τη δική του
δηµιουργικότητα. Ένας δηµιουργικός, δύσκολος και πολιτικός
διάλογος. Και θέλω µε την ευκαιρία αυτή να τονίσω σε τι αποβλέπει για µας αυτός ο διάλογος. Αυτός ο διάλογος αποβλέπει
να κάνουµε το µεσοπρόθεσµο –το αναγκαίο µεσοπρόθεσµο για
τη σωτηρία της χώρας- κοινωνικά πιο δίκαιο και πιο λειτουργικό.
Αυτή είναι η ευθύνη µας κι αυτή είναι η προσπάθειά µας.
Για παράδειγµα, όταν θέτουµε ζητήµατα για το αφορολόγητο
των φτωχών Ελλήνων ή όταν θέτουµε ζητήµατα γύρω από ανθρώπους στη βόρειο Ελλάδα, που τα βγάζουν δύσκολα πέρα και
οι οποίοι θα θιγούν από την εξίσωση των φόρων του πετρελαίου
θέρµανσης µε το πετρέλαιο κίνησης, αυτό είναι πράξη ευθύνης.
Και χαίρω πράγµατι, διότι η Κυβέρνηση δεσµεύτηκε να ακούσει
διά του Υπουργού Οικονοµικών, τις απόψεις και τις προτάσεις
που κατέθεσαν οι Βουλευτές µας. Θέλω να πιστεύω ότι οι Βουλευτές όλων των κοµµάτων, κατά τη διάρκεια της προβλεπόµενης από τον Κανονισµό συζήτησης που θα γίνει στο Κοινοβούλιο,
θα συµβάλλουν και αυτοί δηµιουργικά, όχι µε αφορισµούς –δεν
έχουµε ανάγκη από αφορισµούς και λαϊκισµούς σήµερα- αλλά
µε δηµιουργικές προτάσεις, για να κάνουµε πιο δίκαιο και πιο λειτουργικό αυτό το αναγκαίο πρόγραµµα για τη χώρα. Και, βεβαίως, όλοι γνωρίζουµε το σηµαντικό βάρος που έχει σηκώσει
σε αυτήν την ιστορία στη µεγάλη προσπάθεια που έχει καταβάλλει και ο αρµόδιος Υπουργός των Οικονοµικών, ο κ. Γεώργιος
Παπακωνσταντίνου.
Τώρα να ξεκαθαρίσουµε και ορισµένα πράγµατα για τις πολιτικές αναφορές που έκανε, τόσο ο αξιότιµος Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, ο κ. Καρατζαφέρης, όσο και ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, βεβαίως ακούµε τη φωνή –τη βοή, θα
έλεγα εγώ- της πλατείας, την αγωνία και το φόβο πολλών χιλιάδων Ελλήνων που µαζεύονται εκεί, προκειµένου να εκδηλώσουν
τις αγωνίες τους, την αγανάκτησή τους, την οργή τους, τους φόβους τους, τα προβλήµατά τους. Βεβαίως, και µε σεβασµό τα
ακούµε.
Θεωρώ, όµως, ατυχέστατο να έρχονται πολιτικοί από οποιοδήποτε κόµµα –και από το δικό µας ακόµη- και να νοµίζουν ότι
µπορούν να «καβαλήσουν» το ρεύµα της πλατείας, κύριε Μαρκόπουλε. Νοµίζουν ότι χαϊδεύοντας αυτιά και λέγοντας ωραία
λόγια, θα ανταποκριθούν και θα κολακεύσουν, αλλά χωρίς περιεχόµενο. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Σε τελική ανάλυση εκείνο
που χρειάζεται, εκείνο που πάνω από όλα οφείλουµε ως πολιτικοί
να κάνουµε σήµερα, δεν είναι να χαϊδεύουµε αυτιά. Αρκετά πια
µε αυτά. Αρκετά! Δεν βαρεθήκαµε; Δεν είδαµε πού οδηγούν
αυτές οι καταστάσεις χρόνια τώρα; Ούτε να λαϊκίζουµε.
Είναι η ώρα να ακούσουµε µε σεβασµό, αλλά και να ανταποκριθούµε. Και να ανταποκριθούµε σηµαίνει να λύσουµε προβλήµατα. Και να ανταποκριθούµε σηµαίνει να δώσουµε πειστικές
θετικές διεξόδους. Και να ανταποκριθούµε σηµαίνει –και σ’ αυτό
συµφωνώ µε τον Πρόεδρο κ. Καρατζαφέρη- να συνεννοηθούµε
και µεταξύ µας και να δούµε εάν µπορούµε αξιόπιστα να δώσουµε µερικές κοινές πειστικές διεξόδους. Γιατί έχουµε όλοι ευθύνη και κυρίως τα δύο µεγάλα κόµµατα, αλλά βεβαίως και τα
υπόλοιπα της Βουλής, για το πού έχει οδηγηθεί το τόπος και για
τα προβλήµατα που έχει ο τόπος αυτή τη στιγµή.
Μπορούµε, λοιπόν, να δώσουµε ορισµένες κοινές πειστικές
διεξόδους, γιατί συζητάµε όλοι για το µεσοπρόθεσµο. Μα, δεν
είναι µόνο το µεσοπρόθεσµο. Το µεσοπρόθεσµο είναι ο δίαυλος
που περνάµε, για να µπορέσουµε να σταθούµε στα πόδια µας να
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πάρουµε τα νέα δάνεια που χρειαζόµαστε, για να µπορέσει η Ελλάδα να µην οδηγηθεί σε χρεοκοπία, έξοδο από το ευρώ και σε
δυστυχία για τον ελληνικό λαό και να σταθούµε στα πόδια µας.
Δεν αρκεί, όµως, αυτό. Ούτε λέµε µόνο αυτό. Αλίµονο, αν κάναµε
κάτι τέτοιο.
Λέµε ταυτόχρονα ότι η χώρα αυτή χρειάζεται και µεγάλες αλλαγές. Αυτή η χώρα χρειάζεται αλλαγές στο κράτος, για να µην
ξαναγίνουν τα ίδια και να έχουµε πάλι τα πελατειακά συστήµατα.
Χρειάζεται αυτή η χώρα αλλαγές στην οικονοµία, για να µπορεί
να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και να δώσει πειστικές απαντήσεις στους ανέργους, στις πλατείες. Χρειάζεται αυτή η χώρα
αλλαγές και στο πολιτικό µας σύστηµα, να ακούσουµε τη βοή
που έρχεται. Να περικόψουµε και εµείς ό,τι µπορούµε να περικόψουµε. Να αλλάξουµε και εµείς ό,τι µπορούµε να αλλάξουµε
µε δικές µας πρωτοβουλίες και αξιόπιστο θεσµικό διάλογο που
χρειάζεται για να ανακτήσουµε την αξιοπιστία στο πολιτικό µας
σύστηµα και να βγαίνουµε παντού µε ψηλά το κεφάλι. Αυτό χρειαζόµαστε.
Και για να το πετύχουµε αυτό, σαφώς πρέπει να συνεννοηθούµε και µεταξύ µας. Δεν είναι ντροπή να συνεννοηθούµε σε
κάποια ζητήµατα. Είναι επιβεβληµένο, είναι εθνική ανάγκη και κάποια στιγµή πρέπει να βάζουµε αυτήν τη χώρα, την πατρίδα µας
–και όλοι είµαστε πατριώτες- πάνω από το κοµµατικό µικροσυµφέρον να πάρω µερικές ψήφους παραπάνω, να εξασφαλίσω την
πολιτική µου επιβίωση. Είναι ανόητοι αυτοί που νοµίζουν ότι θα
εξασφαλίσουν την πολιτική επιβίωση λαϊκίζοντας. Σε τελική ανάλυση, απλά θα επιταχύνουν την εξέλιξη που θα τους συµπαρασύρει µαζί. Δεν το καταλαβαίνουνε;
Νοµίζω, ότι είναι ώρα ευθύνης για όλους. Εµείς αναλαµβάνουµε τις ευθύνες µας. Μίλησα πριν για δηµιουργικό και ουσιαστικό ρόλο της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας και χαίροµαι, διότι
η Κυβέρνηση ακούει. Βεβαίως, έγινε και ένας πλούσιος διάλογος
και µέσα στο Υπουργικό Συµβούλιο και οι αρµόδιοι Υπουργοί -οι
πέντε που ήταν χθες- δεσµεύθηκαν να ακούσουν. Αλλά είναι ώρα
ευθύνης που σε κάθε περίπτωση θα τις αναλάβουµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Και το µεσοπρόθεσµο θα πρέπει να σταθεροποιήσει τη χώρα,
να πατήσει η χώρα στα πόδια της και οι µεγάλες αλλαγές που ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε προχθές στο κράτος, στην οικονοµία, στο πολιτικό σύστηµα, πρέπει να υπάρξουν. Και εκεί,
χρειάζεται να υπάρχει προοπτική και ευθύνη που εµείς πρώτοι,
ως στηρίζοντες την Κυβέρνηση, αναλαµβάνουµε, αλλά ευθύνη
που πρέπει να αναλάβουν και όλοι σε τελική ανάλυση, σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι υπάρχουν και ορισµένα
ζητήµατα που αφορούν το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, το οποίο,
βεβαίως, ψηφίζουµε, όπως και ο εισηγητής µας τόνισε. Υπάρχουν ζητήµατα που συνδέονται και µε το κοµµάτι του Βοτανικού,
µία ιδιαίτερη τροπολογία που έρχεται να δώσει µία λύση. Εξάλλου, ο Παναθηναϊκός έχει συµφωνήσει στο κοµµάτι αυτό. Πρέπει
οι µεγάλες οµάδες στο λαοφιλές άθληµα του ποδοσφαίρου να
έχουν τα δικά τους γήπεδα και εύχοµαι γρήγορα αυτό να µπορέσει να γίνει και για την ΑΕΚ. Και, βεβαίως, να δούµε και ορισµένα ζητήµατα, µε την ευκαιρία αυτής της κουβέντας, που
συνδέονται και µε την ανάπτυξη της χώρας. Σηµείωσα τις παρεµβάσεις του κ. Καρατζαφέρη και σ’ αυτό το ζήτηµα.
Να τονίσω, για παράδειγµα, ότι σήµερα είδε το φως της δηµοσιότητας, µε την πρωτοβουλία και του αρµόδιου Υπουργείου,
αλλά και της νεοσυσταθείσης εταιρείας του Ελληνικού, το σχέδιο
του Ισπανού, του Ασεµπίγιο, για το Ελληνικό και την ανάπλασή
του. Εγώ, δεν ξέρω εάν αυτό είναι το τελικό σχέδιο ή όχι, αλλά
είναι σηµαντικό ότι προχωράει. Και είναι σηµαντικό ότι προχωράει σωστά, µε το µεγαλύτερο πάρκο της Ευρώπης, αλλά ταυτόχρονα και χρήσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα της
χρηµατοδότησής του και χρήσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα
να γίνει µία ολοκληρωµένη και συνολική αναπτυξιακή –και το τονίζω αυτό- αλλά και ταυτόχρονα περιβαλλοντολογική παρέµβαση
στην περιοχή. Είναι σηµαντικό αυτό. Είναι ένα µεγάλο βήµα και
πιστεύω, ότι στηριγµένοι σ’ αυτό το µεγάλο βήµα θα πρέπει να
προχωρήσουµε στις µετέπειτα εξελίξεις. Όµως πρέπει να τις
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δούµε και να τις αντιµετωπίσουµε. Πρόσφατα ψηφίσαµε το νοµοσχέδιο και το ψηφίσαµε µε ευρεία πλειοψηφία για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Βεβαίως, προς το
παρόν υπάρχει ένα κενό για το θέµα της Αττικής. Διαµαρτυρήθηκαν -και ορθώς ίσως- όλοι οι σχετικοί παραγωγικοί φορείς του
Λεκανοπεδίου.
Θέλω να πιστεύω ότι ακούγοντας τις διαµαρτυρίες τους, τις
προτάσεις και τις επισηµάνσεις τους, το αρµόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο µε ιδιαίτερη προσοχή αντιµετωπίζει αυτά τα ζητήµατα, θα σκύψει για να µπορέσουµε να δούµε τι λύσεις πρέπει
και τι λύσεις είναι αναγκαίο να δώσουµε, γιατί στη σηµερινή
εποχή το θέµα της ανάπτυξης και το θέµα των θέσεων εργασίας,
αποκτά πρωτεύουσα σηµασία, θα έλεγα, για όλους µας.
Κλείνω λέγοντας ότι το να προσπαθούµε να τα παρουσιάσουµε όλα µαύρα ή να τα παρουσιάσουµε όλα άσπρα, είναι και
αυτό στο πολιτικό διάλογο. Η πραγµατικότητα όµως για τη χώρα
και σήµερα, παρά τις µεγάλες προσπάθειες που έχουµε καταβάλει, είναι ότι παραµένει στο γκρίζο. Δεν χρεοκοπήσαµε. Μειώσαµε το έλλειµµα και µε αυτήν την έννοια η προσπάθεια που
έγινε αυτό το χρόνο πέτυχε στον πρώτο στόχο της.
Έχουµε µεγάλα προβλήµατα και κενά και έχουµε και συγκεκριµένα προβλήµατα µε την ανάγκη να καλύψουµε και ένα νέο
µέρος δαπανών για το 2011. Και µε αυτήν την έννοια έχουµε
δρόµο ακόµη, δρόµο δύσκολο µπροστά µας.
Πρέπει να δούµε τις αντικειµενικές δυσκολίες που υπήρξαν και
να τις αντιµετωπίσουµε. Πρέπει να δούµε τις υποκειµενικές δυσκολίες και ευθύνες που υπήρξαν και να µην τις επαναλάβουµε,
γιατί σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνεργαστούµε όλοι για να
µπορέσουµε να οδηγήσουµε ανεπίστρεπτα την Ελλάδα στο
δρόµο της ανόρθωσης και της προόδου.
Εµείς θα αναλάβουµε τις ευθύνες µας γι’ αυτό. Καλούµε
όλους να καταθέσουν τις δικές τους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΛΑΟΣ κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης
έχει ζητήσει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Άκουσα µε πάρα πολλή προσοχή τον κ.
Πρωτόπαπα και την προλογική του έµφαση. «Η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ θα είναι πάντα ενεργή και παρεµβατική». Αισθάνθηκα σαν τη νύφη. Τα λέγατε σε µας για να τα ακούσει η
πεθερά. Ελπίζω να πάνε γρήγορα τα Πρακτικά στου Μαξίµου για
να το ακούσουν αυτό.
Άκουσα από τον αξιότιµο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Νέας Δηµοκρατίας να λέει να σπάσει το µεσοπρόθεσµο σε
πολλά άρθρα. Εµείς να ξεκαθαρίσουµε το εξής: Δεν είναι θέµα
η οµάδα τι σύστηµα θα παίξει, 4-4-2, 4-3-3 ή 4-5-1. Το θέµα είναι
ότι δεν τραβάει ο λίµπερο, δεν τραβάει ο σέντερ µπακ, δεν τραβάει ο τερµατοφύλακας, δεν τραβάει ο σέντερ φορ. Αλλάζεις την
οµάδα, όχι το σύστηµα, φίλοι της Νέας Δηµοκρατίας.
Άρα εµείς καταψηφίζουµε ό,τι φέρνει αυτή η αδύναµη Κυβέρνηση. Μην παρασυρθείτε…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Τώρα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Τώρα που τους δοκιµάσαµε. Γιατί βεβαίως,
όταν ψηφίστηκαν από το 44% του ελληνικού λαού, δεν µπορούσαµε εξαρχής να απορρίπτουµε και να απαξιώνουµε, γιατί σεβόµαστε τον ελληνικό λαό. Όταν τους είδαµε εν τοις πράγµασι ότι
δεν µπορούν να διεκπεραιώσουν την κατάσταση, τώρα το κάνουµε. Αυτή είναι η δηµιουργική πολιτική.
Τώρα, λοιπόν, εσείς ερχόσαστε και λέτε «επιµέρους θα ψηφίσουµε», επειδή σας το είπε ο Φιγιόν ή οποιοσδήποτε άλλος.
Εµείς, λοιπόν, δεν µπαίνουµε σε αυτήν τη διαδικασία.
Και βεβαίως, κύριε Σηφουνάκη, εµµέσως πλην σαφώς κάνατε
ένα ατόπηµα. Συγκρίνατε το µεγάλο Ελευθέριο Βενιζέλο µε θέµατα της παρούσης καταστάσεως. Είναι σχήµα οξύµωρο, αντιφατικό, θα έλεγα και άστοχο.
Τώρα, βέβαια θα σας πω για τον κ. Αλµούνια, ο οποίος είχε πει
ότι όλα τα κόµµατα ξέρανε σε τι κατάσταση ήταν η Ελλάδα προ-
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εκλογικά, το 2009. Όλα τα κόµµατα και το δικό σας. Άρα, λοιπόν,
µην µας λέτε ότι δεν ξέρατε τα πραγµατικά στοιχεία των ελλειµµάτων και του χρέους. Άλλο θέµα είναι ότι ήταν ένα λάθος ξέσπασµα προεκλογικό τότε για το οποίο σήµερα αναγκάζεστε να
απολογείστε.
Και εντέλει, θα έλεγα ότι «στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάνε για σχοινί». Τι το θέλετε το Γουδή και το θυµίζετε σήµερα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό παρακαλώ να διακόψουµε τη συζήτηση
του νοµοσχεδίου…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να µιλήσουµε κι
εµείς, όσοι έχουµε µείνει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
έχουµε µείνει και τελειώνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό, λεπτό. Ζητάτε το
λόγο µετά τον κ. Καρατζαφέρη επί του νοµοσχεδίου;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Να µιλήσουµε και οι υπόλοιποι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ποιοι έχουν µείνει που
δεν έχουν µιλήσει επί του νοµοσχεδίου;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Δύο-τρεις Κοινοβουλευτικοί έχουµε
µείνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία, να µιλήσουν και
οι Κοινοβουλευτικοί. Επειδή είχαµε πει για τις 12.00’, ότι -όπως
πάντα κάνουµε- θα διεκόπτετο η διαδικασία, για να προχωρήσουµε στην ονοµαστική ψηφοφορία επί αιτήσεων άρσης ασυλιών, δεν ξέρω αν έχουν ειδοποιηθεί οι συνάδελφοι Βουλευτές
και αυτοί που συµµετέχουν σε επιτροπές.
Επιµένετε να τοποθετηθείτε τώρα και µετά να πάµε στην ψηφοφορία;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Να τελειώσουµε πρώτα µε το νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε. Δεν έµειναν πολλοί Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία. Είναι τρεις Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να µιλήσουν.
Λοιπόν, να ξεκινήσουµε µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Θα παρακαλέσω να τηρήσετε το χρόνο σας όλοι, για να µην καθυστερήσουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο εισηγητής µας, ο κ. Σταύρος Σκοπελίτης, τοποθετήθηκε
ολοκληρωµένα για το νοµοσχέδιο. Μερικές παρατηρήσεις και κάποια γενικά σχόλια θα κάνω.
Μερικές φορές η επιχειρηµατολογία που αναπτύσσεται εισηγητικά στη συζήτηση των νοµοσχεδίων είναι ότι αυτό το νοµοσχέδιο σκοπό έχει την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε
την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πάντα, λοιπόν, εναρµονίζονται, πολλές φορές και µε σχηµατικό τρόπο, µε επιλογές
λογικές και επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κάποιες φορές και ορισµένα νοµοσχέδια δεν έχουν και καλές
µεταφράσεις στα ελληνικά.
Ποια είναι η βασική πολιτική κατεύθυνση και πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Είναι η στήριξη των κερδών των µονοπωλίων
και η σταθερή τους κερδοφορία. Με τις εξαιρέσεις που γίνονται
στο σηµερινό νοµοσχέδιο, ειδικά στο άρθρο 13, ακυρώνονται
όλες οι διακηρύξεις σας, κύριε Υπουργέ, για την προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος. Γιατί, λοιπόν, ελαστικοποιείτε τους
αδύναµους αυτούς περιβαλλοντικούς όρους προς όφελος των
εφοπλιστών; Γιατί τους απαλλάσσετε από την υποχρέωση να
παίρνουν συγκεκριµένα µέτρα περιορισµού ή ελαχιστοποίησης
της ρύπανσης; Αυτό είναι το πρώτο που θέλουµε να παρατηρήσουµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Δεύτερον, τα αντεργατικά και αντιλαϊκά µέτρα συνεχίζονται.
Κάθε µέρα η κατάσταση χειροτερεύει. Στο πρόσφατο παρελθόν,
δηλαδή και πριν από µερικούς µήνες, οι δηλώσεις και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών ήταν ότι δεν πρόκειται να ληφθεί κανένα άλλο µέτρο. Αποδείχθηκε ότι τίποτα πιο
ψευδές από αυτό δεν ειπώθηκε. Τα µέτρα είναι συνεχή, είναι
αδιάκοπα, αντεργατικά, αντιλαϊκά, ταξικά, µέτρα τα οποία τσακί-
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ζουν την εργατική τάξη, όλους τους εργαζόµενους, τα πιο πλατιά
λαϊκά στρώµατα.
Τρίτον, αναφέρθηκαν πολλοί οµιλητές στην πλατεία. Εµείς
έχουµε δηλώσει ότι είναι ενθαρρυντικό γεγονός το ότι ο λαός και
η νεολαία βρίσκονται στους δρόµους, βρίσκονται στις πλατείες,
διαδηλώνουν την οργή και την αγανάκτησή τους για την εφαρµοζόµενη πολιτική. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας αγωνίζεται
πολύ συχνά για συγκεκριµένα προβλήµατα, καλεί σε µαζική, οργανωµένη, συντεταγµένη δράση µέσα από τις γραµµές του ταξικού συνδικαλιστικού κινήµατος. Και σήµερα τους καλούµε να
εντείνουν και να συνεχίσουν την πάλη τους.
Θεωρούµε ότι η συµπόρευση όλων αυτών που βρίσκονται στις
πλατείες και στους δρόµους µε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα
µπορεί να χαράξει µια πορεία ουσιαστικής αγωνιστικής ανάτασης γενικότερα στο κίνηµα. Πιστεύουµε ότι έτσι µπορούν να διαµορφωθούν συνθήκες και προϋποθέσεις για την ανατροπή αυτής
της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής και φυσικά όχι για να αλλάξουν κάποια πρόσωπα, αλλά για µια πορεία βαθύτερων αλλαγών
µέχρι το επίπεδο της εξουσίας. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας σε αυτήν την πορεία καλεί αυτόν τον κόσµο που πάει στις
πλατείες.
Τέταρτον, κύριε Υπουργέ, είπατε ότι η χώρα βρίσκεται στην
άκρη του γκρεµού, ότι πήρατε τα µέτρα που πήρατε για να τη
σώσετε, ότι πήρατε 100 δισεκατοµµύρια δάνεια. Κάποια σχόλια
γι’ αυτά: Το ένα είναι ότι αυτοί που καταστρέφονται σήµερα είναι
οι εργάτες, όλοι οι εργαζόµενοι, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι φτωχοί αγρότες. Το µεγάλο κεφάλαιο συνεχίζει και πορεύεται µε
κέρδη. Μπορεί να έπεσαν 2%-3% τα κέρδη του, αλλά συνεχίζει
µε κέρδη τεράστια. Το άλλο σχόλιο είναι ότι τα περισσότερα από
τα χρήµατα που πήρατε δόθηκαν για την αποπληρωµή προηγούµενων δανείων και τα υπόλοιπα για την ενίσχυση των τραπεζών.
Έχει καταπέσει το επιχείρηµά σας ότι δανείζεστε, για να πληρώνετε µισθούς και συντάξεις.
Και δεν είναι οι εργαζόµενοι, κύριε Σηφουνάκη, του ΟΣΕ που
ευθύνονται για τα χρέη του ΟΣΕ. Δείτε τις προµήθειες, τις αγορές, τις παραγγελίες συρµών, που δεν ταίριαζαν µε τις ράγες και
έχουν µείνει εκεί που παραγγέλθηκαν. Άλλωστε, τα µέσα µαζικής
µεταφοράς πρέπει να έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και να µην
είναι ιδιωτικά. Και µη φορτώνετε το χρέος της χώρας -το όποιο
χρέος- στους εργαζόµενους.
Το πέµπτο ζήτηµα που θέλουµε να σηµειώσουµε είναι το εξής:
Η εφαρµοζόµενη πολιτική είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των µονοπωλίων. Δεν είναι θέµα λαθών, που ισχυρίζεται ο
Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας και ανέφερε και πριν από λίγο
ο Κοινοβουλευτικός της Εκπρόσωπος. Δεν είναι πρόβληµα απειρίας του Πρωθυπουργού και των Υπουργών, όπως ισχυρίζεται ο
κ. Καρατζαφέρης.
Είναι αυτοί που κυβερνούν, λέει, και οι οποίοι δεν έχουν πείρα
της αγοράς. Και άλλοι είχαν πείρα της αγοράς στην προηγούµενη κυβέρνηση και ήταν πραγµατικά συγκεκριµένοι, στο Υπουργείο Οικονοµικών, καπιταλιστές µε τεράστια προσωπική εµπειρία.
Δεν είναι θέµα απειρίας. Η αντιλαϊκή, αντεργατική πολιτική που
εφαρµόζεται είναι µία συνειδητή ταξική πολιτική µ’ όλες της τις
διαστάσεις και τις εκφάνσεις. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Τα επιχειρήµατά σας, κύριοι, αυτό που κάνουν είναι να αποπροσανατολίζουν τους εργαζόµενους, τους άνεργους, όλους όσους πλήττονται από αυτή την αντιλαϊκή πολιτική.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καλεί τους εργαζόµενους,
τους άνεργους, τους αυτοαπασχολούµενους να κλείσουν τα
αυτιά τους στα κηρύγµατα του αποπροσανατολισµού. Τους καλούµε και σήµερα να οργανώσουν την πάλη τους και πιο συγκεκριµένα να µη σταµατήσουν ούτε στιγµή, να οργανώσουν την
πάλη τους σε κάθε εργοστάσιο, σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε συνοικία, να οργανώσουν αυτήν τους την πάλη για την επιτυχία της
απεργίας της 15ης Ιουνίου.
Πιστεύουµε και ελπίζουµε ότι αυτή η απεργία, αυτή η παλλαϊκή
κινητοποίηση µπορεί να αποτελέσει µια ακόµα αφετηρία αγωνιστικής αφύπνισης πλατιών εργατικών λαϊκών µαζών, αλλά και να
παρασύρει και αυτό τον κόσµο που είναι στις πλατείες.
Σας ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Χαλβατζή.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αθανάσιος Πλεύρης. Έχετε ελάχιστο
χρόνο, περίπου τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε, τρία λεπτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παίρνω το λόγο για να τοποθετηθώ για την τροπολογία για τη διπλή ανάπλαση σε τελικό στάδιο. Προηγουµένως, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο.
Σίγουρα το ελληνικό Κοινοβούλιο ζει ιστορικές στιγµές και ο
ιστορικός του µέλλοντος θα µας κρίνει όλους για το ποια στάση
κρατήσαµε και αν αυτές τις κρίσιµες ώρες λέγαµε πράγµατα που
απλώς αρέσουν στο λαό και δεν λέγαµε πράγµατα που ωφελούν
το λαό.
Η πραγµατικότητα, κύριοι συνάδελφοι, είναι πως, επειδή
συχνά βλέπουµε παρελάσεις στις τηλεοράσεις, εγώ, που ανήκω
στη γενιά των τριαντάρηδων –είµαι τριάντα τεσσάρων ετών- δεν
δέχοµαι νουθεσίες από καθηγητές πανεπιστηµίου στο Συνταγµατικό Δίκαιο, που όταν η χώρα δανειζόταν µε 17% στη δεκαετία
του 1980 και έµπαινε στο δηµόσιο ο κόσµος από τα παράθυρα
και τότε ήταν νοµικοί σύµβουλοι του Πρωθυπουργού, του Ανδρέα Παπανδρέου, δεν του έλεγαν «τι είναι αυτά που κάνεις; Η
χώρα θα χρεοκοπήσει».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Και έρχονται τώρα αυτοί οι καθηγητές να µας κρίνουν, ενώ οι
ίδιοι αποτελούν το καθηγητικό κατεστηµένο, το καλλιτεχνικό κατεστηµένο που είχε όλες αυτές τις πελατειακές σχέσεις εδώ και
τριάντα πέντε χρόνια, που ευθύνεται µαζί µε το πολιτικό κατεστηµένο, γιατί έφθασε η χώρα εδώ. Έρχονται να το παίξουν
τώρα τιµητές των πάντων χωρίς να κάνουν την αυτοκριτική τους.
Κύριε Υπουργέ, για να ολοκληρώσουµε τη συζήτηση, πρέπει
να σας πω ότι είναι σηµαντικό το γεγονός ότι ψηφίζεται η διπλή
ανάπλαση επιτέλους, αυτή η κακοδαιµονία που για πέντε-έξι χρόνια δεν µπορεί να γίνει το αναπτυξιακό περιβαλλοντικό έργο. Οι
ρυθµίσεις είναι σύµφωνες µε το Συµβούλιο της Επικρατείας και
δεν τίθεται θέµα άρνησης.
Σ’ αυτό, όµως, που επιµένουµε και σας το λέµε έστω την
ύστατη ώρα, όπως προσπαθεί και ο εισηγητής µας να έρθει σε
µία συνεννόηση, είναι η διάταξη της παραγράφου 4 που, όπως
είναι διατυπωµένη, δηµιουργεί ανησυχία αφ’ ενός στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, αν θα έχει γίνει µετεγκατάσταση στις νέες
αθλητικές εγκαταστάσεις πριν γκρεµιστεί το γήπεδο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και αφ’ ετέρου δηµιουργεί και έντονα γραφειοκρατικά ζητήµατα.
Τι λέµε λοιπόν; Βάλτε τη διατύπωση όπως σας λέµε, δηλαδή
αφ’ ενός έχει δικαίωµα ο Δήµος Αθηναίων να βγάλει άδεια κατεδάφισης άπαξ και υπάρχει άδεια οικοδοµής των εγκαταστάσεων
του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, αφ’ ετέρου όµως η κατεδάφιση
του γηπέδου της λεωφόρου Αλεξάνδρας να µη γίνει έως ότου
να γίνει η µετεγκατάσταση στο νέο χώρο.
Με αυτόν τον τρόπο είναι όλες οι πλευρές ικανοποιηµένες.
Είναι πιο απλή διατύπωση απ’ αυτήν που έχετε φέρει και θεωρούµε ότι είναι σε ορθότερη κατεύθυνση.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Διευκρινίστε µου τι είπατε για τη
µετεγκατάσταση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Η µετεγκατάσταση να γίνει πριν
γκρεµιστεί η λεωφόρος Αλεξάνδρας. Λέµε: Να βγει άδεια κατεδάφισης για τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπως το έχει η διατύπωση, µαζί µε την άδεια οικοδοµής, αλλά µε το που µπει ο
Παναθηναϊκός µέσα στα νέα κτίσµατα, τότε να γίνει η κατεδάφιση.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Κύριε συνάδελφε, να αποσαφηνισθεί όµως ότι η νοµοθετική ρύθµιση που συζητάµε αφορά την
εγκατάσταση του Ερασιτέχνη και όχι του Παναθηναϊκού, ο
οποίος θα αποφασίσει την απόκτηση γηπέδου µε ιδιωτικούς χρηµατοπιστωτικούς όρους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Για τον Ερασιτέχνη ΠΑΟ λέω. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κτίσει σ’ αυτό τον χώρο που έχει το γήπεδό
του. Εγώ λέω για τον Ερασιτέχνη. Δηλαδή, ο Δήµος Αθηναίων να
µπορεί να βγάλει την άδεια κατεδάφισης, αλλά αυτή θα εκτελε-
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στεί µόλις µπει στις νέες εγκαταστάσεις ο Ερασιτέχνης.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Πλεύρη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Άκουσα τον αξιότιµο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Συµπολίτευσης να µας λέει ότι η Κυβέρνηση αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο και άκουσε τους Βουλευτές
της. Ότι τα άκουσε το ξέρουµε, από τους Βουλευτές της. Ως
προς το τι άκουσε, όµως, επιτρέψτε µας να έχουµε πάρα πολλά
ερωτηµατικά και αµφιβολίες. Διότι αυτό που καταλάβαµε είναι
ότι ο Υπουργός Οικονοµίας, συνολικά η Κυβέρνηση –για να µην
το προσωποποιώ- δεν έκανε ούτε ένα βήµα πίσω. Επιµένει στον
καταστροφικό δρόµο. Επιµένει στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα
και αν έκανε ή θα κάνει κάποιες αλλαγές και προσθαφαιρέσεις,
είναι µάλλον προς το χειρότερο, αν πιστέψουµε τα δηµοσιεύµατα
των εφηµερίδων, και όχι προς το καλύτερο, κύριε Σηφουνάκη.
Το πρόβληµα σ’ αυτήν τη χώρα δεν είναι η συναίνεση. Ποια
συναίνεση; Η συναίνεση σας εµπόδισε στο δρόµο της καταστροφής που ακολουθείτε; Η Νέα Δηµοκρατία σας εµπόδισε να ακολουθήσετε µία πορεία θετικής διεξόδου; Ο ΛΑΟΣ που ψήφισε το
µνηµόνιο σας εµπόδισε; Η Αριστερή Αντιπολίτευση σας εµπόδισε; Η πολιτική σας είναι το πρόβληµα, η καταστροφική πολιτική
σας. Και αυτήν την ώρα, µε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα που
πάτε να εφαρµόσετε, θα δώσετε στον τόπο τη χαριστική βολή.
Ακούσαµε τον Οµπάµα να λέει ότι πρέπει να σωθεί η Ελλάδα µεγάλο το ενδιαφέρον του Προέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών!να σώσουµε την Ελλάδα, να µην αφήσουµε την Ελλάδα να πτωχεύσει. Και η κ. Μέρκελ επίσης, απ’ ό,τι βλέπω, ανταποκρίνεται.
Με δυσκολία βέβαια, αλλά ανταποκρίνεται. Για την Ελλάδα ενδιαφέρεται ο Οµπάµα; Για να σώσει την Ελλάδα ενδιαφέρεται ή
για να σώσει την παγκοσµιοποίηση και την αµερικάνικη κυριαρχία, να σώσει την Ευρωζώνη από την αποσταθεροποίηση και ας
βουλιάξει ο ελληνικός λαός και ας χρησιµοποιηθεί αυτή η χώρα
ως πειραµατόζωο για λεηλασία και κατεδάφιση;
Αυτή η χώρα θέλει µια κυβέρνηση µε ανάστηµα, µε οντότητα,
µε προσανατολισµό, µια κυβέρνηση που αυτή την ώρα θα βάλει
τα συµφέροντα αυτής της χώρας και του ελληνικού λαού πάνω
από τα συµφέροντα των Ηνωµένων Πολιτειών, της Γερµανίας και
της Ευρωζώνης. Αυτό σηµαίνει ότι αυτή η χώρα θέλει µία κυβέρνηση η οποία θα διώξει αµέσως την τρόικα από την Ελλάδα, θα
πετάξει το µνηµόνιο στον κάλαθο των αχρήστων ως καταστροφικό και αδιέξοδο, µια κυβέρνηση, η οποία θα πει «τη χρηµατοδότησή σας δεν τη θέλουµε. Δεν είναι χρηµατοδότηση. Είναι
ληστεία και γίνεται υπό όρους ληστρικούς». Μια κυβέρνηση η
οποία θα τολµήσει να πάει κόντρα στο ρεύµα και ριζοσπαστικά,
µε δυσκολίες βεβαίως, για να αντιµετωπίσει σε άλλη βάση το
χρέος, µε επαναδιαπραγµάτευση για τη διαγραφή του.
Εµένα µου έκανε εντύπωση τι γράφουν οι άλλοι για εµάς. Ο
Νόαµ Τσόµσκι σήµερα σε δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων λέει
ότι δεν είναι δυνατόν να ζητάτε από την Ελλάδα να αποπληρώσει
το χρέος της. Το χρέος της ζητάει να το διαγράψει. Ποιος; Ο
Νόαµ Τσόµσκι. Εδώ έχουµε µία Κυβέρνηση, η οποία λειτουργεί
µόνο για τους πιστωτές. Όλοι είναι υπεύθυνοι, όλοι θα πληρώσουν, µόνο οι πιστωτές θα µείνουν στο απυρόβλητο. Αυτή είναι
η σηµερινή αθλιότητα.
Θα πω δύο λόγια για το νοµοσχέδιο. Δεν µου απαντήσατε,
κύριε Υπουργέ, Είπατε κάτι απίστευτους χαρακτηρισµούς. Αλλά
επί της ουσίας δεν µου απαντήσατε.
Στο Αιγαίο θα εφαρµοστεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος; Και πώς θα εφαρµοστεί; Πείτε µου ποια είναι τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας στο Αιγαίο; Έχουµε
οριοθετήσει υφαλοκρηπίδα; Έχουµε προκηρύξει ότι θέλουµε την
ΑΟΖ; Ισχύει το Πρωτόκολλο της Βέρνης; Μπορούµε να κάνουµε
ενέργειες προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος έξω από
τα έξι µίλια;
Διαβεβαιώστε εδώ πέρα τη Βουλή ότι µπορούµε να κινηθούµε
και να τις κάνουµε. Εάν δεν µπορούµε, υπάρχει τεράστιο πρόβληµα και υπάρχει και τεράστια ευθύνη. Υπογράµµισα ποια είναι
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αυτή η ευθύνη.
Εδώ το νοµοσχέδιο έχει ως κέντρο βάρους το Διεθνές Δίκαιο
για τη Θάλασσα, το οποίο δεν είναι µόνο Διεθνές Δίκαιο, είναι και
θεµελιώδες δίκαιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης.
Είναι δυνατόν να κάνετε γύρους επί γύρων συζητήσεις µε την
Τουρκία, να δίνετε εισιτήρια για το ευρωπαϊκό της ταξίδι, όποτε
και αν και εφόσον γίνει, και τα εισιτήρια αυτά να µην περιλαµβάνουν µία απλή, αυτονόητη ευρωπαϊκή προϋπόθεση, να συνυπογράψει το Διεθνές Δίκαιο για τη θάλασσα; Οπότε αυτοµάτως όλα
τα προβλήµατα στο Αιγαίο επιλύονται. Διότι, το Διεθνές Δίκαιο
για τη Θάλασσα έχει και προδιαγραφές και ρυθµίσεις και διαδικασίες για το αν υπάρχουν διαφορές και το πώς θα επιλυθούν.
Γιατί δεν το κάνετε; Πείτε µου. Γιατί, δεν έχετε καν εγείρει δηµοσίως αυτό το θέµα και στα ευρωπαϊκά όργανα; Ερχόσαστε
εδώ να κυρώσουµε µία οδηγία, ένα νοµοσχέδιο, να το ψηφίσουµε µέσα από το οποίο θα εξαιρεθεί η κατ’ εξοχήν θάλασσα,
πνεύµονας της χώρας που χρειάζεται ιδιαίτερη –θα έλεγα- προστασία.
Βεβαίως, σας είπα για τις εξαιρέσεις. Έχετε κάτι απαράδεκτες
εξαιρέσεις στο νοµοσχέδιο, επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος
που µπορείτε να κάνετε πλέον ό,τι θέλετε. Έχετε εξαιρέσεις στα
θέµατα άµυνας και ασφάλειας. Μίλησα χθες και δεν χρειάζεται
να το επαναλάβω. Είναι απαράδεκτες οι εξαιρέσεις.
Βεβαίως, πρέπει να γίνονται αµυντικές δραστηριότητες. Αλλά
και αυτές πρέπει να έχουν κάποια πλαίσια, κάποιους κανόνες,
κάποιους ελέγχους και όχι έτσι, δηλαδή, λέµε «άµυνα» και κάνουµε ό,τι θέλουµε. Άµα µε τέτοιου είδους ρυθµίσεις κάνουµε
ό,τι θέλουµε, τότε κάνουν και οι γείτονες. Και τότε δεν υπάρχουν
σύνορα –ξέρετε- στις θαλάσσιες περιοχές. Η καταστροφή είναι
ανεπανόρθωτη.
Τι λέτε µε τον όρο «εθνική ασφάλεια»; Ο όρος «εθνική ασφάλεια» εµπεριέχει τα πάντα. Μπορεί να επικαλείστε την εθνική
ασφάλεια για τους οποιουσδήποτε λόγους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Βλέπω ότι λόγους εθνικής ασφαλείας, δηµοσίας τάξης και διασάλευσης επικαλούνται διάφοροι κύριοι, για να µας απειλούν,
όχι εµάς, αλλά την Ελλάδα, τη δηµοκρατία, τον ελληνικό λαό µε
στρατιωτικό νόµο, µε έκτακτα µέτρα, µε κατάργηση άρθρων του
Συντάγµατος. Τα λένε φιλικές σας, έγκριτες κατά τα άλλα εφηµερίδες, όπως το κυριακάτικο «ΒΗΜΑ» στο κύριο άρθρο του.
Σας είπα χθες και δεν πήρατε θέση. Σήµερα διεξάγεται
άσκηση αµερικάνικου και ελληνικού στρατού στο Δροσάτο Κιλκίς
µε θέµα την καταστολή λαϊκών αντιδράσεων.
Σε αυτά να τοποθετηθείτε, που είναι καίρια σηµερινά θέµατα
και βεβαίως, θα ήθελα και µία απάντηση στο θέµα του Καστελόριζου, επειδή δεν το κατάλαβα και θέλω µία διευκρίνιση: Στη θάλασσα Λεβαντίνης ανήκει, κατά την οριοθέτηση των θαλάσσιων
περιοχών, που γίνεται µε αυτό το νοµοσχέδιο, µε την κοινοτική
οδηγία; Θα ήθελα µία απάντηση, µία διευκρίνιση, γιατί ξέρετε ότι
έχει προκύψει ένα ευρύτερο θέµα και µία διένεξη επ’ αυτού.
Τελειώνω µε την τροπολογία -τώρα είναι άρθρο- για το θέµα
της λεγόµενης διπλής ανάπλασης, που πολύ φοβάµαι ότι µπορεί
να γίνει µία νέα διπλή καταστροφή. Όλες οι καταστροφές έχουν
ωραία ονόµατα και θα σας επαναλάβω το εξής. Πρέπει κάποτε
να αντιληφθούµε σε αυτήν τη χώρα ότι οι ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρείες δεν είναι ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρείες δηµοσίου συµφέροντος, έτσι ώστε ο φορολογούµενος να βάζει
βαθιά το χέρι στην τσέπη και να τις επιδοτεί, να τις επιχορηγεί
και να διαγράφει και τα χρέη τους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Τέρµα. Τέρµα σε αυτές τις αµαρτωλές καταστάσεις: Γήπεδα
θέλουν; Μάλιστα. Επιχορηγήσεις θέλουν; Μάλιστα. Ειδικές διευκολύνσεις θέλουν; Μάλιστα. Διαγραφή χρεών θέλουν; Μάλιστα.
Καταστρατηγήσεις της νοµοθεσίας σε όλα τα θέµατα, προκειµένου να µη διασαλευτεί η κανονικότητα του πρωταθλήµατος; Μάλιστα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Λαφαζάνη, παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Έχετε υπερβεί το χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα.
Δεν µπορούν να γίνουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δυστυχώς αυτά κάνετε µε το νοµοσχέδιό σας και γι’ αυτό το καταψηφίζουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 62 του
Συντάγµατος και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις
άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κυρίων Ιωάννη Αµοιρίδη,
Κωνσταντίνου Κόλλια, Παύλου Μαρκάκη (δύο δικογραφίες) και
Λάµπρου Μίχου.
Θυµίζω ότι η συζήτηση διεξάγεται µε τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 1 εδάφιο β’ και εποµένως, το λόγο δικαιούται να πάρει ο Βουλευτής που έχει αντίρρηση στην αίτηση του
εισαγγελέα για άρση της ασυλίας. Ο λόγος δίδεται πάντα, εφόσον ζητηθεί, στο Βουλευτή στον οποίο αφορά η αίτηση και στους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, οι οποίοι οµιλούν µετά τους
τυχόν οµιλητές της κάθε υπόθεσης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Κανονισµού, η Βουλή δεν εισάγεται στην ουσία των υποθέσεων, αλλά ερευνάται µόνο αν η
πράξη για την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας συνδέεται µε
την πολιτική ή κοινοβουλευτική δραστηριότητα του Βουλευτή ή
η δίωξη ή µήνυση ή έγκληση υποκρύπτει πολιτική σκοπιµότητα.
Τέλος, υπενθυµίζω ότι έχουµε δεχθεί επί των αιτήσεων άρσης
ασυλίας η Βουλή να αποφασίζει µε ονοµαστική ψηφοφορία, για
να αποφεύγεται η οποιαδήποτε σύγχυση στην καταµέτρηση των
ψήφων και στην εξαγωγή του αποτελέσµατος που θα µπορούσε
να οδηγήσει σε αµφισβητήσεις των αποτελεσµάτων και για τη διευκόλυνση και µόνο της ονοµαστικής ψηφοφορίας να καταρτίζεται ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο στο οποίο ο κάθε συνάδελφος
θα αναγράφει το όνοµά του και την εκλογική του περιφέρεια, θα
καταχωρίζεται στα αντίστοιχα Πρακτικά. Ανταποκρινόµεθα έτσι
στις διατάξεις του άρθρου 83 που απαιτεί φανερή ψηφοφορία.
Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των περιπτώσεων
της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουµε
σε ονοµαστική ψηφοφορία, όπως σας περιέγραψα.
Η πρώτη υπόθεση αφορά στο συνάδελφο κ. Ιωάννη Αµοιρίδη,
η δεύτερη υπόθεση αφορά στο συνάδελφο κ. Κωνσταντίνο Κόλλια, η τρίτη και η τέταρτη υπόθεση αφορούν στο συνάδελφο κ.
Παύλο Μαρκάκη, η πέµπτη υπόθεση αφορά στο συνάδελφο κ.
Λάµπρο Μίχο.
Οι λεπτοµέρειες και τα δεδοµένα των υποθέσεων αναφέρονται
στο σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα που διενεµήθη µαζί µε την
ειδική ηµερήσια διάταξη.
Επί της αιτήσεως που αφορά στον κ. Ιωάννη Αµοιρίδη υπάρχει
συνάδελφος που ζητά το λόγο, κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο κ. Αµοιρίδης έχει το
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε όλες τις άρσεις ασυλίας, µε την ιδιότητά µου ως δηµάρχου
δεν πήρα ποτέ το λόγο. Θεωρώ, όµως, ότι σε αυτήν τη διαδικασία, τουλάχιστον σήµερα, πρέπει να αναφέρω κάποια γεγονότα.
Είπατε προηγούµενα αν ο λόγος είναι πολιτικός, πολιτικής δίωξης ή ανάλογα µε τα καθήκοντα.
Προέκυψε η όλη υπόθεση από καταγγελία εναντίον του προέδρου της Δηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης
από εργοστασιάρχη ο οποίος είχε ιδιόκτητο τυροκοµείο και ρύπαινε το περιβάλλον, εναντίον του οποίου είχαµε υποβάλει µήνυση, µετά από καταγγελία των περιοίκων, ο οποίος τύχαινε να
είναι και αντινοµάρχης και πρόεδρος της νοµαρχιακής επιτροπής
συγκεκριµένου κόµµατος και ο οποίος µε την ιδιότητά του αυτή
µπορούσε να στείλει τις υπηρεσίες της νοµαρχίας και να καταγράψουν τα γεγονότα, όπως ακριβώς επιθυµούσε, ώστε να
υπάρχει ένα αντιστάθµισµα κατά της µήνυσης που είχε υποβάλει
η δηµοτική επιχείρηση εναντίον της επιχείρησής του.
Γι’ αυτό θεωρώ, λόγω της θέσης, ότι µπορούσε να επιβάλει
απόψεις και να σας εξηγήσω πώς:
Πρώτα-πρώτα, θέλω να σας πω ότι ήµουν πρόεδρος σε όλα
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τα νοµικά πρόσωπα του δήµου για να µην πληρώνονται οι πρόεδροι.
Δεύτερον, η πόλη της Κατερίνης διαθέτει σήµερα δύο βιολογικούς καθαρισµούς, δύο χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων –ο πρώτος εγκαινιάστηκε πανελλαδικά το 2001- δύο
εργοστάσια ανακύκλωσης, φυσικό αέριο και κυνοκοµείο. Διακρίθηκε για καλές πρακτικές στην προστασία του περιβάλλοντος
και βραβεύτηκε από πανεπιστήµια και από φορείς του εξωτερικού. Σε µία βράβευση, µάλιστα, ήµασταν µαζί µε τον κ. Λάµπρο
Μίχο. Επίσης, ο Δήµος Αγίας Βαρβάρας βραβεύτηκε για καλές
πρακτικές στην κοινωνική πολιτική.
Όσον αφορά την υπόθεση, επειδή διαβάζω «ρύπανση περιβάλλοντος», κύριε Πρόεδρε, κατά την κατασκευή των αγωγών αποχέτευσης σε όλες τις πόλεις, τον καιρό που ξεκινήσαµε υπήρχε
ένα τµήµα της πόλης που ήταν παντορροϊκό και πήγαινε σε ένα
πλακοσκεπή οχετό, όπου πήγαιναν και τα όµβρια. Για να προστατεύσουµε ακόµη και αυτό το κοµµάτι, δηµιουργήσαµε αντλιοστάσιο να παίρνουµε όλα τα λύµατα µε τα όµβρια να τα πάµε στο
βιολογικό. Όταν, όµως, είχε µεγάλες καταιγίδες, είναι σίγουρο
ότι θα ανοίγαµε τη θυρίδα να φύγουν και τα όµβρια µαζί, αλλά
και τα λύµατα που ήταν ελάχιστη ποσότητα, σε παρακείµενο κανάλι, όπως γινόταν όλα τα χρόνια συνεχούς ροής. Κι αυτά γινόντουσαν κατά τον χειµώνα.
Όταν, λοιπόν, έγινε ένα γεγονός µεγάλης νεροποντής, ο κ.
αντινοµάρχης τότε, έστειλε την επόµενη µέρα την υπηρεσία του
να πάρει δείγµατα νερού από το αντλιοστάσιο απ’ έξω, στάσιµα.
Αναφέρεται στο δείγµα ότι έχουν οξυγόνο 4, ενώ έπρεπε να
έχουν πάνω από πέντε, αλλά, δεν αναφέρεται αν είναι το δείγµα
από στάσιµο νερό ή από τρεχούµενο. Για την ίδια υπόθεση, ο
προϊστάµενος της υπηρεσίας αθωώθηκε.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ ζητώ την άρση της ασυλίας µου σε µία
εποχή, που πραγµατικά ήδη έχει προχωρήσει η υπόθεση κι έχουν
αθωωθεί. Όµως, θεωρώ ότι είναι καθαρά πολιτικό το σκεπτικό
του µηνύοντα µε την προϋπόθεση να αρθούν και οι δύο οι µηνύσεις, ώστε να γλυτώσει και αυτός το εργοστάσιό του, που ρύπαινε, πραγµατικά, την όλη περιοχή.
Ευχαριστώ πολύ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε τον κ.
Αµοιρίδη.
Σας τιµά, κύριε Αµοιρίδη, ότι παρά τα όσα περιγράψατε, είπατε ότι ο ίδιος ζητάτε την άρση ασυλίας.
Επί της αιτήσεως που αφορά στον κ. Κωνσταντίνο Κόλλια,
υπάρχει συνάδελφος που ζητά το λόγο κατά το άρθρο 108 του
Κανονισµού;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε. Θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Κόλλια,
έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για µία
φωτιά που προεκλήθει από βραχυκύκλωµα στα δίκτυα µέσης τάσεως της ΔΕΗ και προκάλεσε ζηµιά ύψους 600 ευρώ.
Την περίοδο εκείνη ήµουν αρµόδιος προϊστάµενος της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΗ Κορίνθου. Ο πληγείς αγρότης µε πίεζε
φορτικά να εγκρίνω ζηµιά µεγαλύτερη από την προαναφερόµενη
–τετραπλάσια συγκεκριµένα, πενταπλάσια- πλην, όµως, του αρνήθηκα.
Θέλω να ενηµερώσω το Σώµα, κύριε Πρόεδρε, ότι ζήτησα από
την αρµόδια επιτροπή να προτείνει την άρση της βουλευτικής
µου ασυλίας και το ίδιο ζητώ σήµερα από τους συναδέλφους να
αποφασίσουν υπέρ της άρσης της βουλευτικής µου ασυλίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε τον κ.
Κόλλια. Κι εσάς σας τιµά αυτό που είπατε σε σχέση µε την άρση
ασυλίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην Έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής δεκαεπτά µαθητές και µαθή-
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τριες και πέντε εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Πριν από λίγο, από τα θεωρεία απέναντι, βρισκόταν –αλλά για
πολύ λίγο, για ένα περίπου λεπτό- η αντιπροσωπεία του κοινοβουλίου του Ιράκ, που επισκέπτεται τη χώρα µας, αποτελούµενη
από είκοσι Βουλευτές, µε επικεφαλής τον Πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράκ.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επανέρχοµαι, λοιπόν και λέω, επί των αιτήσεων που αφορούν
στον κ. Παύλο Μαρκάκη, υπάρχει συνάδελφος που ζητά το λόγο,
κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού; Δεν υπάρχει κανείς.
Επί της αιτήσεως που αφορά στον κ. Λάµπρο Μίχο υπάρχει
συνάδελφος που ζητά το λόγο, κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού;
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Μίχο,
έχετε το λόγο.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατηγορούµαι ότι διέπραξα ελαφρά σωµατική βλάβη και απειλή κατά την περίοδο που
ήµουν Δήµαρχος Αγ. Βαρβάρας. Είναι µια κατηγορία την οποία
θα αποκρούσω. Νοµίζω, όµως, ότι κατά την διάταξη του άρθρου
83 του Κανονισµού της Βουλής, η περίπτωση αυτή δεν εµπίπτει
και δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να εµπίπτει, αφού αναφέρεται σε χρόνο προγενέστερο της απόκτησης της ιδιότητας του
Βουλευτού.
Γι’ αυτόν το λόγο, λοιπόν, ζήτησα και κατά τη συζήτηση στην
Επιτροπή Δεοντολογίας -και το ζητώ και τώρα- επειδή ακριβώς
δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις για τις οποίες η Βουλή µπορεί να
µη δώσει άδεια, να αρθεί η ασυλία για να αποκρούσω την κατηγορία. Το ίδιο ζητώ και σήµερα από την Ολοµέλεια της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε τον κ.
Λάµπρο Μίχο.
Και εσάς σας τιµά το αίτηµα που διατυπώνετε προς τους συναδέλφους να γίνει η άρση της ασυλίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί
ονοµαστική ψηφοφορία. Έχει καταρτιστεί ψηφοδέλτιο µε τα ονόµατα των συναδέλφων για τους οποίους ζητείται η άρση της ασυλίας. Σε αυτό έχει καταγραφεί και η σχετική πρόταση της
Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.
Κάθε συνάδελφος θα σηµειώνει την ψήφο του δίπλα στο
όνοµα του συναδέλφου για τον οποίο ζητείται η άρση της ασυλίας.
Όποιος συνάδελφος ψηφίζει υπέρ της άρσης ασυλίας θα σηµειώνει την ψήφο του δίπλα από το όνοµα του Βουλευτή του
οποίου ζητείται να αρθεί η ασυλία και στη στήλη «ΝΑΙ», δηλαδή
λέει «ναι» στην αίτηση του εισαγγελέως που ζητεί την άρση ασυλίας.
Όποιος συνάδελφος ψηφίζει κατά της άρσης ασυλίας θα σηµειώνει την ψήφο του δίπλα από το όνοµα του Βουλευτή του
οποίου ζητείται να αρθεί η ασυλία και στη στήλη «ΟΧΙ», δηλαδή
λέει αντιστοίχως «όχι» στην αίτηση του εισαγγελέως που ζητεί
την άρση ασυλίας.
Όποιος συνάδελφος ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ» θα το σηµειώσει στην
αντίστοιχη στήλη του ψηφοδελτίου.
Στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφει κάθε συνάδελφος το όνοµά του
και την εκλογική του περιφέρεια και θα το υπογράφει, διότι η ψηφοφορία είναι ονοµαστική.
Στη συνέχεια και µε την εκφώνηση του ονόµατος του από τους
επί του καταλόγου συναδέλφους θα παραδίδει το ψηφοδέλτιο
στις συναδέλφους κ. Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη από το
ΠΑΣΟΚ και κ. Τσουµάνη-Σπέντζα από τη Νέα Δηµοκρατία, οι
οποίες θα το µονογράφουν και θα ανακοινώνουν ότι ο Βουλευτής
ψήφισε.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας θα γίνει η καταµέτρηση των
ψήφων από τους συναδέλφους που προανέφερα, όπως θα προκύψουν από τα ψηφοδέλτια, τα οποία θα καταχωριστούν µαζί µε
το πρωτόκολλο ψηφοφορίας στα Πρακτικά της σηµερινής συνε-
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δρίασης.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κ. Ιωάννης Βλατής
από το ΠΑΣΟΚ και κ. Δηµήτριος Τσουµάνης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Υπάρχει συνάδελφος, ο
οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων
και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διεβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και
το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
δικογραφία που αφορά τους διατελέσαντες Υπουργούς Τουριστικής Ανάπτυξης κατά τα έτη 2008 και 2009.
Μέχρι να γίνει η καταµέτρηση των ψήφων, επανερχόµαστε
στην ηµερήσια διάταξη νοµοθετικής εργασίας και στη συζήτηση
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής.
Υπάρχει κανείς εκ των εισηγητών που θέλει να δευτερολογήσει;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Όσον αφορά στο ζήτηµα της διπλής ανάπλασης, έχω να πω
ότι κατέθεσα ολοκληρωµένη αναδιατύπωση διευκόλυνσης και
επιτάχυνσης των εργασιών κατά τρόπο, ώστε να είναι δυνατόν
να κυλήσουν οι εργασίες απρόσκοπτα µε την ταχύτητα που επιθυµεί ο Δήµος της Αθήνας, ώστε να µπορέσουµε όσο το δυνατόν
πιο σύντοµα να έχουµε ελεύθερη τη λεωφόρο και το Βοτανικό
κατασκευασµένο µε µεγάλους ελεύθερους χώρους πρασίνου.
Επίσης, ήθελα να πω το εξής: Η διατύπωση που έφερε ο κύριος Υπουργός –και βάσει της οποίας για να πάρει την άδεια οικοδοµής ένας ιδιώτης, ένας ιδιοκτήτης γης στο Βοτανικό
προϋπόθεση είναι να εκδοθεί µια άδεια κατεδάφισης που δεν θα
πραγµατοποιηθεί αµέσως, αλλά θα πραγµατοποιηθεί η κατεδάφιση µε την ολοκλήρωση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων
που θα παραλάβει στη συνέχεια ο Ερασιτέχνης- αποτελεί σχήµα
εκβιαστικό, οξύµωρο και αδιαφανές, διότι όλη η τροπολογία έχει
ένα πακέτο.
Περιλαµβάνει πόσα τετραγωνικά µπορούν να κτιστούν, για να
µπορεί να περάσει από την έγκριση του Σ.τ.Ε.. Αυτή η διατύπωση
είναι η δεύτερη που µας έδωσε ο Υπουργός, αφότου η πρώτη
τροπολογία έχει κατατεθεί.
Εµείς κάνουµε την έκκληση της λογικής. Η άδεια οικοδοµής
είναι διαφορετική από την άδεια λειτουργίας. Η άδεια λειτουργίας προκύπτει µε την ολοκλήρωση των δύο κατασκευών: του
αθλητικού κέντρου και του εµπορικού. Είναι γνωστό το εµβαδόν
και σίγουρα µε την έγκριση του Συµβουλίου της Επικρατείας και
τις πολεοδοµικές αρχές.
Μια εµµονή στο να υπάρχει µια άδεια κατεδάφισης –η οποία
δεν προσδιορίζεται ότι είναι και δικαιοδοσία του Δήµου Αθηναίων
σε τελευταία ανάλυση- δηµιουργεί όλους εκείνους τους όρους
καχυποψίας. Θεωρούµε ότι είναι λαθεµένο να επιµείνει σε αυτό
το σηµείο ο Υπουργός.
Υπήρχαν δύο λύσεις: Ή το εδάφιο β’, που αναφέρεται ως προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας οικοδοµής ή έκδοση άδειας
κατεδάφισης να διαγραφεί, γιατί δεν έχει καµµία σηµασία, ή να
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αναδιατυπωθεί ως εξής: «Απαραίτητη προϋπόθεση για την άδεια
του εµπορικού να είναι η οικοδοµική άδεια των αθλητικών εγκαταστάσεων.» Δύο παράλληλες εργασίες που θα γίνουν ταυτόχρονα και δεν θα έχουν καµµία αξία, εάν δεν δοθούν οι άδειες
λειτουργίας, που σηµαίνει να προηγηθεί η κατεδάφιση στη λεωφόρο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Είναι –νοµίζω- απλή λογική και δίκαιος συνειρµός. Σε αυτό το
σηµείο κάνω έκκληση στον Υπουργό για την τελευταία επαναδιατύπωση, διότι µε αυτόν τον τρόπο καταφέρνει τι; Να επιταχύνει
τις εργασίες.
Ο Δήµος Αθηναίων το πρώτο θέµα για το οποίο ενδιαφέρεται
είναι η επιτάχυνση. Θέλει να κερδίσει χρόνο. Δεν θέλει να πάει
στο διηνεκές, να φάνε δηλαδή πολύ µεγάλο χρονικό ορίζοντα οι
άδειες οικοδοµής και οι κατασκευές.
Νοµίζω ότι επ’ αυτού ο Υπουργός έχει όλη την ευχέρεια, δίχως
να αλλάξει το πνεύµα, να διασώσει την ισονοµία και να αναδιατυπώσει ορθά την παράγραφο την οποία επεσήµανα, µιας και
δεν δέχθηκε τη γενική αναδιατύπωση των τριών πρώτων εδαφίων
της παραγράφου δ’, την οποία είχα δώσει γραπτώς και για την
οποία όλοι µου είπαν ότι είναι πάρα πολύ σωστή, αλλά είναι αναλυτική.
Ναι, είναι αναλυτική, γιατί δεν αφήνει κανέναν στα χέρια του
άλλου. Δεν αφήνει κανένα να αλληλοεκβιάζεται, κανένα να αλληλοϋπονοµεύεται, κανένα να κοιτάει καχύποπτα τον άλλο. Είναι
σαφής και συγκεκριµένη.
Δεν θέλετε, λοιπόν, την ολική; Κάντε τη µερική αναδιατύπωση
µόνος σας. Θα ακολουθήσει στη συνέχεια ένα προεδρικό διάταγµα. Σκεφθείτε να µην είναι αναλυτικό. Πώς θα εκτελεστεί και
µε ποιους όρους;
Παρακαλώ, λοιπόν, τον κύριο Υπουργό να απαντήσει επί του
συγκεκριµένου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας,
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, σαράντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Σπάρτης
Λακωνίας.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ό όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συµφωνώ µε την άποψη που εξέφρασε ο συνάδελφος του ΛΑΟΣ σε
ό,τι αφορά στη διατύπωση του θέµατος για την ανάπλαση του
Βοτανικού.
Θέλω, επίσης, να χαιρετήσω την αποδοχή από πλευράς
Υπουργείου της επαναδιατύπωσης του άρθρου για την καταβολή
του 1% στους κατοίκους περιοχών στις οποίες έχουν εγκατασταθεί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και να διατυπώσω την επιφύλαξή µου στο ίδιο άρθρο σε ό,τι αφορά στο θέµα της κατάργησης των τριάντα µηνών που µεσολαβούν µεταξύ της άδειας
παραγωγής και της άδειας εγκατάστασης, το οποίο θα πρέπει
το Υπουργείο να το λάβει σοβαρά υπ’ όψιν του, διότι είναι ένα
θέµα –όπως είπα και στην επί της αρχής, αλλά και στην επί των
άρθρων εισήγησή µου- ιδιαίτερα επικίνδυνο για την ίδια την
αγορά, αλλά και για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
το συνάδελφο κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, εισηγητή της Νέας
Δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό κηρύσσεται
περαιωµένη η συζήτηση επί της ενότητας των άρθρων και των
τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Θαλάσσια στρατηγική
για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
– Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες δια-
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τάξεις» και θα γίνει η ψήφισή του χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
1 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
2 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
3 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
4 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
5 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
6 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
7 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
8 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
9 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
10 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
11 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13, όπως τροπο-
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ποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
13 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
14 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
15 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
16 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
17 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
18 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
19 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
21 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
22 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Παρών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
24 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Θαλάσσια στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος –
Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε
τη συνεδρίαση µέχρι να ολοκληρωθεί η καταµέτρηση των ψήφων
της ονοµαστικής ψηφοφορίας.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το αποτέλεσµα της
ονοµαστικής ψηφοφορίας που διεξήχθη για τις αιτήσεις άρσης
ασυλίας Βουλευτών.
Ψήφισαν συνολικά 190 Βουλευτές.
Υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Ιωάννη Αµοιρίδη δηλαδή «ΝΑΙ»
ψήφισαν 133 Βουλευτές.
Κατά της άρσης ασυλίας του δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 49 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 7 Βουλευτές.
Επίσης υπάρχει ένα άκυρο ψηφοδέλτιο.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής έγινε δεκτή.
Υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Κωνσταντίνου Κόλλια δηλαδή
«ΝΑΙ»ψήφισαν 168 Βουλευτές.
Κατά της άρσης ασυλίας του δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 13 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 8 Βουλευτές.
Επίσης υπάρχει ένα άκυρο ψηφοδέλτιο.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής έγινε δεκτή.
Υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Παύλου Μαρκάκη δηλαδή
«ΝΑΙ» (πρώτη υπόθεση) ψήφισαν 148 Βουλευτές.
Κατά της άρσης ασυλίας του δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 30 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 11 Βουλευτές.
Επίσης υπάρχει ένα άκυρο ψηφοδέλτιο.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής έγινε δεκτή.
Υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Παύλου Μαρκάκη δηλαδή
«ΝΑΙ» (δεύτερη υπόθεση) ψήφισαν 151 Βουλευτές.
Κατά της άρσης ασυλίας του δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 30 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 8 Βουλευτές.
Επίσης υπάρχει ένα άκυρο ψηφοδέλτιο.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής έγινε δεκτή.
Υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Λάµπρου Μίχου δηλαδή «ΝΑΙ»
ψήφισαν 167 Βουλευτές.
Κατά της άρσης ασυλίας του δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 17 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 5 Βουλευτές.
Επίσης υπάρχει ένα άκυρο ψηφοδέλτιο.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής έγινε δεκτή.
(Το πρωτόκολλο και τα ψηφοδέλτια της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως
εξής:
«Ονοµαστική ψηφοφορία επί αιτήσεων άρσεων ασυλίας
EΠIKPATEIAΣ
Ραγκούσης Ιωάννης
Παναρίτη Ελένη (Έλενα)
Μόσιαλος Ηλίας

+
-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11719

Τσόκλη Μαρία Γλυκερία (Μάγια)
Γερουλάνος Παύλος
Σιούφας Δηµήτριος
Τσουµάνη-Σπέντζα Ευγενία
Αυγερινοπούλου Διονυσία
Αντώναρος Ευάγγελος
Καζάκος Κωνσταντίνος
Κοραντής Ιωάννης
Μουλόπουλος Βασίλειος

+
+
+
+
+
+
+

Α’ ΑΘΗΝΩΝ
Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος
Διαµαντοπούλου Άννα
Παπουτσής Χρήστος
Αλευράς Αθανάσιος (Νάσος)
Τσούρας Αθανάσιος
Κουβέλης Σπυρίδων
Οικονόµου Παντελής
Ζούνη Παναγιώτα (Πέµη)
Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα)
Αβραµόπουλος Δηµήτριος
Παυλόπουλος Προκόπιος
Βόζεµπεργκ Ελισσάβετ (Ελίζα)
Πιπιλή Φωτεινή
Κανέλλη Γαρυφαλλιά (Λιάνα)
Παφίλης Αθανάσιος
Πλεύρης Αθανάσιος
Τσίπρας Αλέξιος

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Β’ ΑΘΗΝΩΝ
Λοβέρδος Ανδρέας
Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ
Κατσέλη Λουκία-Ταρσίτσα (Λούκα)
Κακλαµάνης Απόστολος
Δηµαράς Ιωάννης
Αποστολάκη Ελένη-Μαρία (Μιλένα)
Ανδρουλάκης Δηµήτριος (Μίµης)
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα)
Ευθυµίου Πέτρος
Παπανδρέου Βασιλική (Βάσω)
Σακοράφα Σοφία
Χυτήρης Τηλέµαχος
Κουτρουµάνης Γεώργιος
Νταλάρα Άννα
Γείτονας Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου Μιλτιάδης
Βούρος Ιωάννης
Χαραλαµπόπουλος Γεώργιος-Ερνέστος
Πρωτόπαπας Χρήστος
Μίχος Λάµπρος
Σπηλιωτόπουλος Αριστόβουλος (Άρης)
Χατζηδάκης Κωνσταντίνος (Κωστής)
Μεϊµαράκης Ευάγγελος-Βασίλειος
Μητσοτάκης Κυριάκος
Γιακουµάτος Γεράσιµος
Καµµένος Παναγιώτης (Πάνος)
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης (Πάνος)
Παπαθανασίου Γιάννης
Πολύδωρας Βύρων
Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης
Ντινόπουλος Αργύρης
Παπαρήγα Αλεξάνδρα
Χαλβατζής Σπυρίδων
Μαυρίκος Γεώργιος
Παπακωνσταντίνου Νικόλαος
Πρωτούλης Ιωάννης
Καρατζαφέρης Γεώργιος
Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος
Κουβέλης Φώτιος-Φανούριος
Παπαδηµούλης Δηµήτριος

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Ψαριανός Γρηγόριος

+

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Μακρυπίδης Ανδρέας
Γιαννακά Σοφία
Κουρουµπλής Παναγιώτης
Σαλµάς Μάριος
Σταµάτης Δηµήτριος
Καραγκούνης Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Νικόλαος

+
+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Μανιάτης Ιωάννης
Ανδριανός Ιωάννης
Παπαδηµητρίου Ελισσάβετ (Έλσα)

+
-

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ρέππας Δηµήτριος
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας
Λυκουρέντζος Ανδρέας

+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
Τσιρώνης Δηµήτριος
Στασινός Παύλος
Παπασιώζος Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παπανδρέου Γιώργος
Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή (Εύη)
Οικονόµου Βασίλειος
Πάγκαλος Θεόδωρος
Ασπραδάκης Παντελεήµων (Παντελής)
Βρεττός Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Βλάχος Γεώργιος
Μπούρας Αθανάσιος
Καντερές Νικόλαος
Γκιόκας Ιωάννης
Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης)
Λεβέντης Αθανάσιος

+
+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας
Κυριακοπούλου Μαρία
Μπεκίρης Μιχαήλ
Νικολόπουλος Νικόλαος
Καραθανασόπουλος Νικόλαος
Τσούκαλης Νικόλαος
Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος

+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τόγιας Βασίλειος
Τσόνογλου-Βυλλιώτη Βασιλική
Αγάτσα Αριάδνη
Γιαννάκης Μιχαήλ

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Χαντάβας Αθανάσιος

+

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Αηδόνης Χρήστος
Κεφαλίδου Χαρούλα (Χαρά)
Τζίµας Μαργαρίτης

-

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Κρεµαστινός Δηµήτριος
Νικητιάδης Γεώργιος
Ζωΐδης Νικόλαος
Κασσάρας Γεώργιος

+
+
+
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ιατρίδη Τσαµπίκα (Μίκα)

+

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ντόλιος Γεώργιος
Ρενταρή-Τέντε Όλγα
Τσιαούση Ελένη
Δερµεντζόπουλος Αλέξανδρος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη
Κεδίκογλου Συµεών
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
Κεδίκογλου Συµεών (Σίµος)
Μαρίνος Γεώργιος
Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Καρανίκας Ηλίας

+

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Βαρβαρίγος Δηµήτριος

+

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Κατρίνης Μιχαήλ
Κουτσούκος Γιάννης
Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
Δηµητρουλόπουλος Παναγιώτης (Τάκης)
Κοντογιάννης Γεώργιος
Τζαβάρας Κωνσταντίνος

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
Γικόνογλου Αθανάσιος
Τόλκας Άγγελος
Χαλκίδης Μιχαήλ

+
+

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κεγκέρογλου Βασίλειος
Παρασύρης Φραγκίσκος
Στρατάκης Εµµανουήλ
Σκραφνάκη Μαρία
Μιχελογιαννάκης Ιωάννης
Αυγενάκης Ελευθέριος
Κεφαλογιάννης Εµµανουήλ
Κριτσωτάκης Μιχαήλ

+
+
+
+
+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Κατσούρας Χρήστος

+

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βενιζέλος Ευάγγελος
Καστανίδης Χαράλαµπος
Αράπογλου Χρυσή
Μαγκριώτης Ιωάννης
Καϊλή Ευδοξία-Εύα
Βούγιας Σπυρίδων
Ροµπόπουλος Θωµάς
Καραµανλής Κωνσταντίνος
Γκιουλέκας Κωνσταντίνος
Καλαφάτης Σταύρος
Ιωαννίδης Ιωάννης
Ράπτη Ελένη
Ζιώγας Ιωάννης
Καλαντίδου Σοφία
Κολοκοτρώνης Άγγελος
Κουράκης Αναστάσιος (Τάσος)

+
+
+
+
+
+

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γερανίδης Βασίλειος
Αρβανιτίδης Γεώργιος
Καράογλου Θεόδωρος

+
+
+

Αναστασιάδης Σάββας
Τζέκης Άγγελος
Βελόπουλος Κυριάκος
Αµµανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία (Λίτσα)

+
+
+

NOMOΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παντούλας Μιχαήλ
Αργύρης Ευάγγελος
Οικονόµου Αθανάσιος
Τασούλας Κωνσταντίνος
Καλογιάννης Σταύρος

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τιµοσίδης Μιχαήλ
Παπουτσής Δηµήτριος
Εµινίδης Σάββας
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Ρόβλιας Κωνσταντίνος
Σαλαγιάννης Νικόλαος
Θεοχάρη Μαρία
Τσιάρας Κωνσταντίνος
Ταλιαδούρος Σπυρίδων

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Πετσάλνικος Φίλιππος
Τζηκαλάγιας Ζήσης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γκερέκου Αγγελική (Άντζελα)
Δένδιας Νικόλαος-Γεώργιος
Χαραλάµπους Χαράλαµπος

+
-

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Μοσχόπουλος Σπυρίδωνας

+

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Φλωρίδης Γεώργιος
Παραστατίδης Θεόδωρος
Κιλτίδης Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κουκουλόπουλος Παρασκευάς
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βλατής Ιωάννης
Κασαπίδης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Μιχάλης

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μπεγλίτης Παναγιώτης
Φαρµάκη Αικατερίνη
Μανωλάκης Άγγελος
Κόλλιας Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ρήγας Παναγιώτης
Παπαµανώλης Γεώργιος
Βρούτσης Ιωάννης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Γρηγοράκος Λεωνίδας
Δαβάκης Αθανάσιος
Αποστολάκος Γρηγόριος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Έξαρχος Βασίλειος
Σαχινίδης Φίλιππος
Νασιώκας Έκτορας
Χαρακόπουλος Μάξιµος
Ζώης Χρήστος

+
+
+
+
+
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Σκυλλάκος Αντώνιος
Ροντούλης Αστέριος
Διώτη Ηρώ

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Παπαχρήστος Ευάγγελος
Τσουµάνης Δηµήτριος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Καρχιµάκης Μιχαήλ
Πλακιωτάκης Ιωάννης

+

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Όθωνας Εµµανουήλ
Κεφαλογιάννη Όλγα

+

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σηφουνάκης Νικόλαος
Γαληνός Σπυρίδων
Σκοπελίτης Σταύρος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Χατζή Οσµάν Αχµέτ
Πεταλωτής Γεώργιος
Στυλιανίδης Ευριπίδης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Μαργέλης Σπυροπάνος

+

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Βαρδίκος Πυθαγόρας

+

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Καρτάλης Κων/νος
Ζήση Ροδούλα
Νάκος Αθανάσιος
Νάνος Απόστολος
Μαρκάκης Παύλος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κουσελάς Δηµήτριος
Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)
Βουδούρης Οδυσσέας
Σαµαράς Αντώνιος
Λαµπρόπουλος Ιωάννης

+
-

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Μπόλαρης Μάρκος
Κουτµερίδης Ευστάθιος
Τζελέπης Μιχαήλ
Λεονταρίδης Θεόφιλος
Καριπίδης Αναστάσιος
Κόλλια-Τσαρουχά Μαρία
Πολατίδης Ηλίας

+
+
+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Μάντατζη Τσετίν
Ξυνίδης Σωκράτης
Κοντός Αλέξανδρος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Χάιδος Χρήστος
Μαγκούφης Χρήστος
Μερεντίτη Αθανασία (Σούλα)
Λέγκας Νικόλαος
Χατζηγάκης Σωτήριος

+
+
+
+

Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καρύδης Δηµήτριος
Μπεντενιώτης Εµµανουήλ
Μελάς Παναγιώτης
Μανωλάκου Διαµάντω
Αποστολάτος Βαΐτσης
Δρίτσας Θεόδωρος

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Τσώνης Νικόλαος
Αντωνίου Αντωνία (Τόνια)
Μπατζελή Αικατερίνη
Σταϊκούρας Χρήστος
Γιαννόπουλος Αθανάσιος

+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Λιάνης Γεώργιος
Κωνσταντινίδης Ευστάθιος

+

Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νιώτης Γρηγόριος
Λιντζέρης Δηµήτριος
Διαµαντίδης Ιωάννης
Τραγάκης Ιωάννης
Νεράντζης Αναστάσιος
Νικολαΐδου Βαρβάρα (Βέρα)
Ανατολάκης Γεώργιος
Λαφαζάνης Παναγιώτης

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
Παπαθανάση Αφροδίτη

+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Δριβελέγκας Ιωάννης
Λαφαζάνης Αργύριος
Βαγιωνάς Γεώργιος

+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ
Τζάκρη Θεοδώρα
Θεοδωρίδης Ηλίας
Γιουµατζίδης Βασίλειος
Καρασµάνης Γεώργιος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δαµιανάκης Ευτύχιος
Βαλυράκης Ιωσήφ
Κουρουπάκη Ευαγγελία
Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Αµοιρίδης Ιωάννης
Παπαγεωργίου Αθανάσιος
Μίχου Μαρία
Κουκοδήµος Κωνσταντίνος

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

+

ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 190
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11737

11738

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11739

11740

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11741

11742

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11743

11744

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11745

11746

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11747

11748

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11749

11750

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11751

11752

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11753

11754

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11755

11756

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11757

11758

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11759

11760

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11761

11762

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11763

11764

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11765

11766

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11767

11768

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11769

11770

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11771

11772

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11773

11774

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11775

11776

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11777

11778

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11779

11780

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11781

11782

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11783

11784

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11785

11786

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11787

11788

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11789

11790

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11791

11792

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11793

11794

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11795

11796

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11797

11798

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11799

11800

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11801

11802

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11803

11804

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11805

11806

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11807

11808

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11809

11810

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11811

11812

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11813

11814

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11815

11816

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11817

11818

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11819

11820

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11821

11822

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11823

11824

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11825

11826

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11827

11828

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11829

11830

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11831

11832

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11833

11834

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11835

11836

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11837

11838

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11839

11840

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11841

11842

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11843

11844

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11845

11846

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11847

11848

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11849

11850

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11851

11852

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11853

11854

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11855

11856

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11857

11858

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11859

11860

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11861

11862

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11863

11864

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11865

11866

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11867

11868

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11869

11870

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11871

11872

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11873

11874

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11875

11876

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11877

11878

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11879

11880

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11881

11882

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11883

11884

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11885

11886

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11887

11888

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11889

11890

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

11891

11892

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριοι συνάδελφοι,
δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 14:21’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 και ώρα 9:30’ µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, µόνη
συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου της πρότασης νόµου αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Άµεσα µέτρα για την προστασία των
ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και των µικροµεσαίων αγροτών», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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