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Αθήνα, σήµερα στις 28 Ιουλίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.37’ 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.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από την κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Θήρας Νοµού Κυκλάδων αιτείται την επίλυση του ζητήµατος, σχετικά µε την ταχυδροµική
εξυπηρέτηση της Νήσου Θηρασίας.
2) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Πάρου Νοµού Κυκλάδων αιτείται να προστεθεί στο υπό συζήτηση δροµολόγιο της «NEL
LINES» «Πειραιάς - Νάξος- Ικαρία- Σάµος» και η Πάρος.
3) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Εργατικό Κέντρο Μήλου «Τριοβάσαλος Μήλου» αιτείται τη στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών
του ΙΚΑ Μήλου µε προσωπικό.
4) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία o Δήµαρχος Θήρας αιτείται την έγκριση
καθηµερινών επιδοτούµενων δροµολογίων του Ε/Γ- Ο/Γ «Νήσος
Θηρασία» ν.π. 10248, σύµφωνα µε το συνηµµένο πρόγραµµα.
5) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Μαριάνθη Παπαστασινού αιτείται την προστασία της εργασιακής της σχέσης από τον κίνδυνο
απόλυσης, βάσει ψευδών ισχυρισµών του υποθηκοφύλακα Πύργου.
6) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αµοργού Νοµού Κυκλάδων
αιτείται την επίλυση του ζητήµατος που έχει προκύψει από την
καθυστέρηση έγκρισης οποιουδήποτε ιδιωτικού έργου στο δήµο
του από τις αρµόδιες εφορείες αρχαιοτήτων.
7) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-

τέθεσε αναφορά µε την οποία οι διοριστέοι εκπαιδευτικοί ΑΣΕΠ
2008, τοµέας φιλολόγων, διαµαρτύρονται για την καταστρατήγηση του νόµου και το γεγονός του ότι παραµένουν αδιόριστοι
παρά την επιτυχία τους στο διαγωνισµό.
8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ιωάννα Θεοφυλακτοπούλου
αιτείται να πληροφορηθεί για ποιο λόγο καθυστερεί η οικονοµική
βοήθεια που δικαιούται ως πυρόπληκτη, από τις πυρκαγιές του
2007.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα Σωµατεία Εργαζοµένων που
έχουν σχέση µε ψυχαγωγικά παιχνίδια εκφράζουν τις θέσεις
τους σχετικά µε την αγορά των παιγνίων, επί του σχεδίου νόµου
«Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και
Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων Εθνικού Θεάτρου καταθέτει τις απόψεις του για την κατάργηση του
Ταµείου Προνοίας Προσωπικού Εθνικού Θεάτρου του Κλάδου
Υγείας.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα Σωµατεία Εργαζοµένων Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) εκφράζουν
τη διαµαρτυρία τους για το γεγονός ότι δεν τους εξοφλούνται
νόµιµες αποδοχές.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
εκφράζει τις θέσεις του για την αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Συλλόγων Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών Ελλάδας καταθέτει τις ενστάσεις της
αναφορικά µε το σχέδιο νόµου για τη ρύθµιση της αγοράς παιγνίων.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις
«Αρκτούρος», «Αρχελών», «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και
Πολιτισµού», «Καλλιστώ», «Μεσόγειος», «Mom», «Greenpeace»
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και «WWF» καταθέτουν τις απόψεις τους στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση».
15) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
ίδρυµα Κρήτης καταθέτει τις προτάσεις του σχετικά µε το σχέδιο νόµου για την παιδεία.
16) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου Κρήτης εκφράζει την αντίθεση της για τις µεγάλες επιβαρύνσεις που αναµένεται να προκαλέσει στο κόστος ζωής των
Ελλήνων πολιτών η αύξηση του ΦΠΑ από 13% σε 23% σε δεκάδες προϊόντα και υπηρεσίες.
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Εργαζοµένων ΥΠΕΧΩΔΕ αιτείται την ανάκληση της
απόφασης για την ίδρυση ανώνυµης εταιρείας στην Κρήτη.
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι το σωµατείο εργαζοµένων στο νοσηλευτικό ίδρυµα «Ο Ιπποκράτης» απέστειλε
υπόµνηµα στον Υπουργό Υγείας σε σχέση µε την αναδιάταξη του
ΕΣΥ και την πρότασή του για το νοσοκοµείο του Αγίου Ανδρέα.
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα τεχνικά προβλήµατα που προκύπτουν από τη µη επαρκή συντήρηση του προαστιακού στην Πάτρα.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι το φοροεισπρακτικό έργο χρειάζεται καινούργιες βάσεις για να γίνει
αποτελεσµατικό.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις αυθαιρεσίες και
καταπατήσεις εκτάσεων του δηµοσίου στη Στροφυλία.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο αίτηµα του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας προς το Υπουργείο Πολιτισµού
και Τουρισµού για τη χρηµατοδότηση δύο µελετών για τουριστικά έργα.
23) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δηµοσίου αιτείται τη µεταφορά του τοµέα αλιείας και
των πόρων (επιχειρησιακό πρόγραµµα αλιείας 2007-2013) στο
ΥΠΑΑΤ, καθώς και τη διατήρηση του κλάδου ως ενιαίου και αυτοτελούς, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
24) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά
µε την οποία το Παγκρήτιο Σωµατείο Εργαζοµένων στο ΕΚΑΒ
και Εθελοντών Αιµοδοτών αιτείται τη διάψευση δηµοσιεύµατος
στο οποίο αναφέρεται ότι το ΕΚΑΒ είναι στις υπό κατάργηση συγχώνευση υπηρεσίες.
25) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Δικαστικών
Υπαλλήλων Ελλάδος αιτείται την άρση της αδικίας που υφίσταται ο κλάδος τους εν όψει της έναρξης της συζήτησης για το νέο
µισθολόγιο των δηµοσίων υπαλλήλων.
26) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Βιάννου Νοµού Ηρακλείου Κρήτης αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας του Υποκαταστήµατος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Άνω Βιάννου.
27) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νοµού Ηρακλείου Κρήτης εκφράζει την διαµαρτυρία της
για την επιβολή ΦΠΑ 13% στο νερό άρδευσης.
28) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το
Δηµοτικό Συµβούλιο Δήµου Βόλβης αιτείται να µην υλοποιηθεί η
λειτουργία των εγκατασταθέντων διοδίων στην περιοχή του
Δήµου Βόλβης.
29) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδας αιτείται τη στήριξη της βιοτεχνικής αρτοποιίας και της µικροµεσαίας επιχείρησης, καθώς και την έκδοση προεδρικού
διατάγµατος όπου θα εξαιρείται το άρθρο 14 του ν. 3526/07.
30) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών
Υπαλλήλων εκφράζει τις ανησυχίες, τις ενστάσεις και τις προτάσεις της αναφορικά µε τη δροµολογούµενη περικοπή κατά
50% του επιδόµατος ειδικής απασχόλησης στα Σώµατα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάµεις.
31) Η Βουλευτής Λαρίσης κ. ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ κατέθεσε αναφορά
µε την οποία η κ. Φωτεινή Τσαπάρα, κάτοικος Πάτµου καταγγέλλει ότι µέχρι σήµερα δεν έχουν εφαρµοστεί τα οριζόµενα από
την κείµενη νοµοθεσία για την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισµάτων στην περιοχή Ασπρης Δήµου Πάτµου, παρά την ύπαρξη, από
το 2001, εγγράφου της Κτηµατικής Υπηρεσίας για την κατεδάφισή τους.
32) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην πρόταση του Συνδέσµου Ελαιοκοµικών Δήµων Κρήτης σχετικά µε
την υποχρεωτική αναγραφή των χρησιµοποιούµενων ειδών
ελαίων στα εστιατόρια.
33) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νοµού Ηρακλείου Κρήτης εκφράζει την αντίθεσή της για τη
φηµολογούµενη επιβολή ΦΠΑ 13% στο νερό άρδευσης.
34) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο ότι
πρέπει να επανασχεδιαστεί ο τρόπος κάλυψης των αναγκών µας,
ώστε η προµήθεια σε γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα να
γίνεται από τη δική µας παραγωγή, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα µεγαλύτερα διατροφικά σκάνδαλα προέρχονται από
την Ε.Ε..
35) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο θέµα
της έξαρσης της ανεργίας στην Κρήτη.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 15745/04-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Δαβάκη Αθανάσιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./
ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./1306/12-07-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΖ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

14573

14574

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΖ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

14575

14576

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΖ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

14577

14578

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΖ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

14579

14580

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΖ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

14581

14582

2. Στην µε αριθµό 16583/19/05/2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αποστολάτου Βαϊτση δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ/ΓΡ.ΥΠ./

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κ.Ε./1408/12-07-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού
και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΖ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

14583

14584

3. Στην µε αριθµό 16920/25/05/2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Δηµαρά Ιωάννη και Οικονόµου Βασιλείου δόθηκε µε το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

υπ’ αριθµ. 60651/12-07-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΖ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

4. Στην µε αριθµό 17113/30-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ/

14585

ΓΡ.ΥΠ./K.E./1470/12-07-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:

14586

5. Στην µε αριθµό 17506/06-06-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Κουβέλη Φωτίου-Φανουρίου, Λεβέντη Αθανασίου, Τσούκαλη Νικολάου, Ψαριανού Γρηγόριου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΥΠ.ΠΟ.Τ./ ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./1506/12-07-2011έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΖ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

14587

14588

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΖ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

6. Στην µε αριθµό 17686/08-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/13627/

14589

12-07-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
η ακόλουθη απάντηση:

14590

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΖ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

7. Στην µε αριθµό 17842/09-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Καρασµάνη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ/

14591

ΓΡ.ΥΠ./K.E./1531-12-07-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:

14592

8. Στην µε αριθµό 18009/14-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Ροντούλη Αστέριου δόθηκε µε το υπ αριθµ. 2/45986/12-07-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών η
ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΖ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

9. Στην µε αριθµό 18102/16-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βορίδη Μαυρουδή (Μάκη)δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ/

14593

ΓΡ.ΥΠ./ K.E./1547-12-07-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού ακόλουθη απάντηση:

14594

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτη θα συζητηθεί η µε αριθµό 1120/25-7-2011 επίκαιρη
ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευαγγελίας Αµµανατίδου-Πασχαλίδου προς τους
Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Εξωτερικών,
σχετικά µε τη θέση του Υπουργείου για τη χρήση ελληνικής ονοµασίας σε βρώσιµες ελιές της Τουρκίας.
Στην επίκαιρη ερώτηση της κ. Ευαγγελίας Αµµανατίδου-Πασχαλίδου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Ιωάννης Δριβελέγκας.
Το λόγο έχει η κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου για να
αναπτύξει σε δύο λεπτά την επίκαιρη ερώτησή της.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για άλλη µία φορά έχουµε ένα προϊόν ονοµασίας προέλευσης,
το οποίο οικειοποιούνται τρίτες χώρες ή κάποιες φορές και
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μετά την αποκάλυψη ότι κυκλοφορεί νοθευµένο ελαιόλαδο
στην αγορά των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής µε ονοµασία
προϊόντος «Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο-ΚΑΛΑΜΑΤΑ», έγινε γνωστό ότι και η Τουρκία χρησιµοποιεί την ονοµασία «Ελιά Καλαµάτας» στις διεθνείς αγορές µε στόχο να προωθήσει τα προϊόντα
της και σύµφωνα µε την Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών, Τυποποιητών, Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών, πρόκειται για επαναλαµβανόµενο φαινόµενο που συµβαίνει συνήθως σε χώρες
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πέραν τούτου, από διασταυρωµένες πληροφορίες, καθώς και
δηµοσίευµα στην ηλεκτρονική εφηµερίδα «ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ» σε έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, προκύπτει
ότι στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη πωλούνται σε αλυσίδα σούπερ µάρκετ µαύρες ελιές χύµα µε την ονοµασία «Καλαµάτα».
Επίσης, σε εστιατόρια διατίθενται οι ελιές αυτές µε αναφορά
ότι πρόκειται για ντόπιες ποικιλίες. Γίνεται, δηλαδή, χρήση του
ονόµατος της επιτραπέζιας ελιάς, -είναι ένα προϊόν µε ονοµασία
προέλευσης «Καλαµάτα»- το οποίο όνοµα φαίνεται ότι επιδιώκει
να οικειοποιηθεί σταδιακά η τουρκική αγορά.
Χρειάζεται, λοιπόν, άµεσα να παρθούν συγκεκριµένα νοµικά
µέτρα σε συνεργασία µε της ΕΑΣ Καλαµάτας που διακινεί το
προϊόν, για να σταµατήσει η καταστρατήγηση του ονόµατος στη
γειτονική χώρα.
Ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ –και εσείς βέβαια και το Υπουργείο
Εξωτερικών- αν είναι σε γνώση σας το συγκεκριµένο γεγονός και
αν το γνωρίζετε, τότε πράγµατι τι έχετε πράξει µέχρι τώρα σε
σχέση και µε τις κοινοτικές αρχές. Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε προκειµένου να ελεγχθεί η αγορά των βρώσιµων ελιών
στην Τουρκία και πώς θα αποτραπεί οριστικά η παράνοµη χρήση
του ονόµατος «ελιές Καλαµάτας»;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Ιωάννης Δριβελέγκας.
Ορίστε, κύριε Δριβελέγκα, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια, αγαπητή κυρία συνάδελφε, ότι πράγµατι συµβαίνει αυτό το οποίο καταθέσατε στην ερώτηση. Η Τουρκία αλλά
και άλλες χώρες, ιδιαίτερα σε ποιοτικά προϊόντα δικά µας, σφετερίζονται την ονοµασία προέλευσης. Είναι ένα θέµα πάρα πολύ
µεγάλο που έχει απασχολήσει και µας απασχολεί συνέχεια και
σαν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, αλλά και
σαν Υπουργείο Εξωτερικών.
Γνωρίζετε ή πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζετε, ότι η Τουρκία
έχει δεσµευτεί µε τη διαδικασία σύνδεσης που έχει µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι υποχρεωµένη να εναρµονιστεί µε την οδη-

γία 1/95 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ονοµασία προέλευσης
–για τα ΠΟΠ, δηλαδή- και για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Δυστυχώς, είναι ακόµη στη φάση της εναρµόνισης. Παρ’ ότι είναι υποχρεωµένη να βάλει και στην εθνική της νοµοθεσία αυτό το θέµα,
δεν το έχει πράξει.
Εµείς, λοιπόν, σαν Υπουργείο, αλλά και σαν χώρα ιδιαίτερα,
σαν Ελλάδα, έχουµε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Στην
τελευταία συνάντηση που είχαµε µας είχαν πει οι Τούρκοι ότι
πρέπει να απευθυνθούµε στο τουρκικό ινστιτούτο και µέχρι την
ολοκλήρωση της συµφωνίας να ζητήσουµε την κατοχύρωση του
ονόµατος στην Τουρκία. Έχουµε πει στην Ένωση να πάει στο
Turkish Patent Institute. Έχουµε ζητήσει από της ΕΑΣ Μεσσηνίας
να κάνει και αυτό το βήµα, όχι ότι ελπίζουµε ότι έτσι θα λυθεί το
θέµα.
Επίσης, µαζί µε το Υπουργείο Οικονοµικών έχουµε συστήσει
νοµική υπηρεσία και έχουµε απευθυνθεί στην Ένωση Μεσσηνίας
έτσι ώστε από κοινού µε τη νοµική σύµβουλο να διεκδικήσουµε
τα νόµιµα, µέσα και από τα διεθνή δικαστήρια.
Πάντως µέχρι την εναρµόνιση η Τουρκία κωλυσιεργεί. Αποφεύγει συστηµατικά να συζητήσει το θέµα. Και όχι µόνο για τις
ελιές Καλαµάτας, αλλά θα έχουµε πρόβληµα µε τη φέτα, µε τη
µαστίχα Χίου, µε τον κρόκο, δηλαδή µε όλα τα ποιοτικά προϊόντα
ονοµασίας προέλευσης της χώρας.
Μετά από πιέσεις της χώρας µας δέχτηκε και ορίσαµε µεικτή
επιτροπή για να συζητήσουµε και αυτά τα θέµατα. Έχουµε ξεκινήσει τη διαδικασία και νοµίζω ότι θα πιέσουµε ακόµη περισσότερο τα πράγµατα µέσω της νοµικής οδού, για να βρεθεί λύση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υφυπουργό.
Το λόγο έχει η κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, για
τρία λεπτά.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνω αυτό που µου λέτε. Το θέµα είναι
όµως, ότι είναι ένα επαναλαµβανόµενο φαινόµενο και εδώ παίζονται τεράστια οικονοµικά οφέλη γύρω από τα ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας –θα το αναφέρω αυτό- τα οποία
χρησιµοποιούνται κατά κόρον όχι µόνο στην Τουρκία, αλλά και
στην Αµερική, στην Ιταλία, στην Κίνα.
Βέβαια, αυτό το σηµαντικό θέµα για τις ελιές Καλαµάτας έχει
απασχολήσει πάρα πολλές φορές και την Κοινοβουλευτική µας
Οµάδα. Θα σας καταθέσω και µια ερώτηση που είχαµε κάνει το
Μάρτιο του 2009 µε τον τότε Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας τον Αλέκο Αλαβάνο, για το λάδι της Σητείας, το οποίο
πουλιόταν στην κινέζικη αγορά, όπως επίσης και τις απαντήσεις
των Υπουργείων Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Γνωρίζω πως είναι η όλη διαδικασία. Το θέµα όµως, ποιο είναι;
Ενώ υπάρχουν τεράστια οικονοµικά οφέλη προς αυτές τις
χώρες, υπάρχουν τεράστιες οικονοµικές επιπτώσεις στους Έλληνες παραγωγούς ειδικά των προϊόντων µε ονοµασία προέλευσης και προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης. Και επειδή αυτό
συνιστά µια τεράστια απάτη σε βάρος και της χώρας, αλλά πρωτίστως των Ελλήνων παραγωγών, θα έπρεπε αυτό να είχε συζητηθεί, αν θέλετε, και στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου.
Δυστυχώς, όταν αυτό ζητήθηκε δεν θέλησε ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου να το εντάξει στην ηµερήσια διάταξη προς
συζήτηση ή τέλος πάντων, να το δροµολογήσει.
Θα πρέπει, λοιπόν, από δω και πέρα η πλευρά της πολιτείας
να µην έχει µόνο µια αµυντική πολιτική. Θα πρέπει να έχει µια
επιθετική πολιτική και αυτό σηµαίνει πως η εκάστοτε κυβέρνηση
θα πρέπει να αντιλαµβάνεται πως τα δικαστήρια αποφάνθηκαν
υπέρ της προστασίας των ΠΟΠ, που είναι ένας ισχυρός µηχανισµός για την επιθετική πολιτική και εντός, αλλά κυρίως εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης, οι εµπορικοί ακόλουθοι των ελληνικών πρεσβειών πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση και να ασκούν όλα τα µέσα για
την προστασία των ελληνικών προϊόντων.
Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προστατέψει τα προϊόντα ονοµασίας προέλευσης, ειδικά τώρα που βρισκόµαστε σε
µία τεράστια οικονοµική κρίση. Για µια νοθεία ελληνικού ελαιολά-
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δου, που είχε γίνει πριν από ενάµιση µήνα γνωστή στις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής, ο Ευρωβουλευτής µας Νίκος Χουντής
είχε καταθέσει µία ερώτηση για την προστασία των προϊόντων
ονοµασίας προέλευσης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δηµιουργήσει ένα µηχανισµό, µε τον οποίο να παρακολουθούνται και να προστατεύονται
τα ευρωπαϊκά προϊόντα ονοµασίας προέλευσης σε τρίτες χώρες
από περιπτώσεις νοθείας, διότι καταλαβαίνετε πως, όταν υπάρχει ένα προϊόν, κατασυκοφαντείται.
Μάλιστα θα σας πω εγώ για την ονοµασία προϊόντος µε το εµπορικό σήµα «ΛΑΚΩΝΙΑ». Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Καλαµάτας χαρακτηρίστηκε µετά από εξετάσεις µη κανονικό, νοθευµένο
µε πυρηνέλαιο και σπορέλαιο ελαιόλαδο. Αυτό σηµαίνει ότι
υπάρχουν ανοικτά πάρα πολλά ζητήµατα.
Ακόµη ένα τελευταίο –και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- είναι
το εξής: Υπάρχει ένα δίκτυο, το «AREPO», όπου µετέχουν τριάντα οκτώ ευρωπαϊκές περιφέρειες, το οποίο έχει ιδρυθεί για την
προώθηση, προάσπιση και προστασία των παραγωγών και καταναλωτών, που εµπλέκονται στην παραγωγή των προϊόντων ονοµασίας προέλευσης γεωγραφικής ένδειξης. Αν δεν κάνω λάθος,
προχθές εντάχθηκε και η Περιφέρεια Ρεθύµνου σε αυτό. Δεν
ξέρω πώς µπορεί να λειτουργεί αλλιώς. Όµως, ο τρόπος που
ιδρύθηκε λέει ότι ιδρύθηκε για να προστατέψει τις ευρωπαϊκές
χώρες και τις ευρωπαϊκές περιφέρειες ακριβώς από τέτοια φαινόµενα.
Θέλω να µου πείτε πολύ συγκεκριµένα τι άλλες ενέργειες θα
κάνει η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εξωτερικών και πώς
θα ενηµερωθούν οι ελληνικές πρεσβείες, ώστε να είναι σε εγρήγορση. Δεν αντέχουµε άλλο µετά τη φέτα, το λάδι, τις ελιές, όλα
τα υπόλοιπα προϊόντα που θα έχουν προστασία ονοµασίας προέλευσης, να έχουν αυτήν την τύχη.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Στην κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννης Δριβελέγκας.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως σας είπα και στην πρωτολογία µου, κυρία Αµµανατίδου,
η χώρα µας εδώ και καιρό παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα.
Αυτό το φαινόµενο είναι µόνο στις τρίτες χώρες, που δεν είναι
υποχρεωµένοι να εναρµονιστούν µε τις κοινοτικές αποφάσεις,
διότι εκ παραδροµής είπατε για την Ιταλία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Μα, και στην Ιταλία
είναι!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Σας παρακαλώ. Στην Ιταλία, αν υπάρξει
οποιαδήποτε καταγγελία, δεν µπορεί να γίνει αυτό.
Η χώρα µας κινείται σε δύο επίπεδα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη θέτουµε παντού το θέµα: Στην Επιτροπή Πολιτικού Εµπορίου, στην οµάδα για την τελωνειακή ένωση Ευρωπαϊκής Ένωσης–Τουρκίας, στη διαχειριστική οµάδα για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Η προστασία των ΠΟΠ και των γεωγραφικών
ενδείξεων είναι αποκλειστικά θέµα κοινοτικό, το οποίο το βάζει
σε οποιαδήποτε συζήτηση κάνει µε τις τρίτες χώρες.
Δεύτερον, σας είπα ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και εµείς µε
τις πρεσβείες παρακολουθούµε όλα αυτά τα ζητήµατα, γιατί
αυτά τα προϊόντα είναι υψηλής οικονοµικής -και όχι µόνο- σηµασίας για τη χώρα µας και παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα.
Έχουµε συστήσει –το επαναλαµβάνω- στην Ένωση Μεσσηνίας
να προσφύγει νοµικά. Γιατί το κάνουµε αυτό; Δεν µπορεί η χώρα
να προσφύγει νοµικά στην Τουρκία ή σε οποιαδήποτε τρίτη
χώρα. Το δικό τους νοµικό δίκαιο λέει ότι πρέπει να προσφύγει
ο ίδιος ο ενδιαφερόµενος που έχει έννοµο συµφέρον. Στην
Ένωση Μεσσηνίας, ως άµεσα ενδιαφερόµενη, παρέχουµε όλες
τις νοµικές υπηρεσίες και του Υπουργείου Εξωτερικών και του
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δικού µας Υπουργείου και µε τα χρήµατα που χρειάζονται, για
να κάνουν αυτήν τη διαδικασία. Πρέπει, όµως, να το κάνει η
Ένωση Μεσσηνίας και κάνω έκκληση και σε όποια άλλη περιοχή
ή Ένωση και σε όποιο άλλο προϊόν θίγεται απ’ αυτές τις συµφωνίες µε τις τρίτες χώρες.
Πρέπει σε συνεργασία µε εµάς και το Υπουργείο Εξωτερικών
να κάνουµε την προσφυγή σε ό,τι αφορά το νοµικό µέρος. Σε ό,τι
αφορά –επαναλαµβάνω- το τι κάνει η χώρα µας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, το έχει βάλει συνέχεια, όπως σας είπα, στις ενταξιακές
διαδικασίες της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι υποχρεωµένη, για να
ενταχθεί, να ταυτιστεί και να εναρµονίσει το δίκαιό της µε το
ευρωπαϊκό, όπου εκεί αναφέρεται σαφώς η προστασία των ΠΟΠ
και των γεωγραφικών ενδείξεων.
Ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε –αν θέλετε- διότι η κ. Αµµανατίδου έβαλε και κάποια γενικότερα ζητήµατα εκτός ερώτησης
σε ό,τι αφορά την προβολή και την προώθηση.
Εµείς κάνουµε µια µεγάλη προσπάθεια για την προβολή και
την προώθηση των αγροτικών προϊόντων. Μάλιστα, θέλω να ανακοινώσω στο Σώµα ότι έχουµε έρθει σε συµφωνία µε το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας για να κάνουµε, µε ένα πακέτο 40 εκατοµµυρίων ευρώ
περίπου, την προβολή και την προώθηση των ελληνικών προϊόντων. Υπάρχουν και διάφορα ευρωπαϊκά προγράµµατα που κάνουν χρήση διάφοροι φορείς. Μεταξύ αυτών είναι και η Ένωση
Ρεθύµνου, η οποία πράγµατι κάνει πολύ σηµαντική δουλειά στο
χώρο της αγροτοδιατροφής.
Σε κάθε περίπτωση κύριο µέληµά µας είναι να προωθήσουµε
τα ελληνικά προϊόντα, διότι πιστεύουµε ότι αυτός ο τοµέας έχει
µέλλον για την ανάπτυξη της χώρας. Καλώ και διά µέσου της
Βουλής να αναπτυχθούν σηµαντικές επενδυτικές πρωτοβουλίες.
Ήδη έχουµε τέτοιες προσφορές στον αγροτοδιατροφικό τοµέα,
διότι είναι ο τοµέας, ο οποίος θα δώσει µεγάλη ανάσα στην
εθνική οικονοµία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννη Δριβελέγκα.
Προχωρούµε στην πρώτη µε αριθµό 1116/25-7-2011 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ στους αµπελουργούς, που υπέστησαν
ζηµιές από τον περονόσπορο.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου θα
απαντήσει και πάλι ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννης Δριβελέγκας.
Το λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, για να αναπτύξει σε
δύο λεπτά την επίκαιρη ερώτηση του.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό και χιλιοειπωµένο ότι τα τελευταία χρόνια έχουµε µια δραµατική µείωση του αγροτικού εισοδήµατος. Αυτό ισχύει και για την Κρήτη, ισχύει και για τις
καλλιέργειες, που υπάρχουν στο νησί και ιδιαίτερα ισχύει για τα
προϊόντα της ελιάς, το ελαιόλαδο, αλλά και της αµπελουργίας.
Σε αυτήν την κατάσταση που οι αγρότες δεν µπορούν, πράγµατι, να αντεπεξέλθουν σε βασικές τους υποχρεώσεις ήρθε να
προστεθεί η καταστροφή στα αµπέλια, στη φετινή παραγωγή,
από τον περονόσπορο.
Είναι ένα θέµα που ασφαλώς απασχολεί και άλλες περιοχές
της Ελλάδας. Όµως, για το Ηράκλειο και την Κρήτη είναι πάρα
πολύ σηµαντικό, διότι η καταστροφή είναι σχεδόν ολοκληρωτική.
Μιλάµε για τα σταφιδάµπελα, για τα οινάµπελα, για τα επιτραπέζια, για τις βιολογικές καλλιέργειες. Μιλάµε για ποσοστά 80%,
90% και 100%.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά από την εµπειρία σας στον αγροτικό χώρο ότι ο περονόσπορος ταχύτατα εξαπλώνεται και φέρνει
ολική καταστροφή. Το 1960 η µεγάλη καταστροφή από τον περονόσπορο φαντάζει µικρή µπροστά στα σηµερινά δεδοµένα.
Αυτό αναφέρεται και σε όλα τα έγγραφα που έχουν στείλει οι αρµόδιες διευθύνσεις, η Περιφέρεια Κρήτης και οι συλλογικοί φο-
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ρείς.
Εµείς ζητάµε συγκεκριµένα να αξιοποιήσουµε το νέο σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο για τη λειτουργία του ΕΛΓΑ µε βάση το
ν.3877 που ψηφίστηκε πέρυσι και να ενταχθούν αυτές οι ζηµιές
στις προβλέψεις του άρθρου 5 παράγραφος ιβ’, που µπορεί να
δώσει αποτέλεσµα. Αυτό για ποιο λόγο το λέµε; Η εµπειρία από
κάθε άλλο πρόγραµµα είναι αρνητική. Η εµπειρία ιδιαίτερα για
το Ηράκλειο είναι αρνητική από τα λεγόµενα ΠΣΕΑ.
Ζητάµε, λοιπόν, να υπάρξει η κατεύθυνση στον ΕΛΓΑ ούτως
ώστε να λειτουργήσει µε βάση το ν.3877. Άλλως θα πρέπει να
καταργηθεί η συγκεκριµένη διάταξη, αν πράγµατι δεν υπάρχει η
βούληση από την πλευρά του ΕΛΓΑ να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννης Δριβελέγκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, έχετε απόλυτο
δίκαιο. Ο περονόσπορο έχει εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα και έχει
επιφέρει τροµακτικές ζηµίες σε όλες τις καλλιέργειες όπως
σωστά είπατε. Είναι ένα µεγάλο θέµα που απασχόλησε αµέσως
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δώσαµε εντολή στον ΕΛΓΑ
να συστήσει µια επιστηµονική επιτροπή για να δούµε το φαινόµενο αυτό σε τι οφείλεται.
Γνωρίζουµε επιστηµονικά ότι οφείλεται σε έναν µύκητα που
αναπτύσσεται κάτω από ιδιαίτερα ευνοϊκές γι’ αυτόν συνθήκες:
µη έγκαιρη αντιµετώπιση προσβολής µε κατάλληλα µυκητοκτόνα, συνύπαρξη περιποιηµένων και εγκαταλελειµµένων αµπελώνων, η µη παρακολούθηση από τους αµπελουργούς του
δελτίου γεωργικών προειδοποιήσεων των κέντρων προστασίας
φυτών κ.λπ..
Αυτή η επιστηµονική επιτροπή πρέπει να δει την κατάσταση
για να τεκµηριώσουµε ακριβώς σε τι οφείλεται η εξάπλωση του
περονόσπορου.
Αναφέρατε ότι δεν θέλετε να πάει στα ΠΣΕΑ γιατί έχετε αρνητική εµπειρία και να πάει στον κανονισµό του ΕΛΓΑ. Τα πράγµατα
είναι ξεκάθαρα. Αν εµπίπτει και µετά το πόρισµα της επιτροπής
στον κανονισµό του ΕΛΓΑ, θα µπορούσε να πάει. Αλλά απ’ ό,τι
ξέρουµε από προηγούµενη εµπειρία, όλα αυτά τα φαινόµενα δεν
υπόκεινται στον κανονισµό του ΕΛΓΑ, γι’ αυτό θέλουµε να τεκµηριώσουµε από την επιστηµονική επιτροπή τη ζηµιά. Και όπως
ξέρετε δεν φθάνει µόνο αυτό. Πρέπει η µείωση της παραγωγής
να είναι πάνω από 30% και τα µετεωρολογικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν δυσµενείς. Χρειάζεται
επίσης, να συντάξουµε φάκελο και να τον εγκρίνει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έτσι ώστε να µπορέσουµε να πάµε στα ΠΣΕΑ, που,
όπως ξέρετε καλά, είναι εθνικοί πόροι.
Εγώ δεν µπορώ να έχω την ίδια άποψη µε σας όσον αφορά τα
ΠΣΕΑ. Ήδη προχθές απήντησα σε συνάδελφό σας στα Χανιά ότι
έχει εγκριθεί πρόγραµµα ΠΣΕΑ και µέχρι τέλος του χρόνου θα
πληρωθούν οι παραγωγοί που είχαν υποστεί ζηµιές στα Χανιά.
Εµείς θα κάνουµε την επιστηµονική επιτροπή. Καλό θα είναι η
περιφέρεια ή η περιφερειακή ενότητα ή κάποιος άλλος φορέας,
να ζητήσουν κι αυτοί -πέρα από τη δική σας ερώτηση- τη σύσταση αυτής της οµάδας και µε τοπικούς επιστήµονες ώστε να
είµαστε γρήγορα έτοιµοι και να έχουµε αυτό το πόρισµα, το
οποίο θα µας δείξει το δρόµο που θα ακολουθήσουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υφυπουργό.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, θα ήθελα να αναφερθώ σ’ αυτήν την αρνητική εµπειρία που αφορά τις ζηµιές που προκλήθηκαν το 2004
από το χιονιά. Είχαµε τεράστιες ζηµιές στην περιοχή του σηµερινού Δήµου Μινώα Πεδιάδας αλλά και σε άλλες περιοχές του
Νοµού Ηρακλείου. Πέντε χιλιάδες παραγωγοί έπαθαν τεράστιες
ζηµιές. Ο κ. Κατσαρός –και το έχω καταγγείλει και άλλες φορές
εδώ- τους εξαπάτησε, τους πέταξε έξω. Υπήρξαν δεκάδες πα-
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ρεµβάσεις. Κατατέθηκε επερώτηση. Η έλλειψη όµως πολιτικής
βούλησης οδήγησε το πρόγραµµα των αποζηµιώσεων στον κάλαθο των αχρήστων.
Επειδή και µε τη νέα Κυβέρνηση και παρά τις παρεµβάσεις
που κάναµε και παρά την τεκµηρίωση της αδικίας, της ασυνέπειας του κράτους, µέχρι σήµερα δεν έχουν αποζηµιωθεί και
επειδή συνεχίστηκε αυτή η τακτική του ΕΛΓΑ και µε τις δύο κυβερνήσεις και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δεν µπορεί
να έχει κανείς πλέον εµπιστοσύνη στα ΠΣΕΑ. Μακάρι αν υπάρξουν τέτοια προγράµµατα να αποκατασταθεί αυτή η εµπιστοσύνη. Αυτό είναι το σηµαντικότερο έλλειµµα που έχουµε σήµερα.
Δεν υπάρχει εµπιστοσύνη στα ΠΣΕΑ.
Συµφωνώ απόλυτα µαζί σας ότι η επιστηµονική ανάλυση θα
δείξει πού πρέπει να ενταχθεί. Υπάρχει ένα σύγχρονο θεσµικό
πλαίσιο –µέχρι τώρα δεν υπήρχε στον παλιό νόµο- όπου υπάρχει
η δυνατότητα να πάει στον ΕΛΓΑ. Εφόσον και η επιστηµονική επιτροπή το οδηγήσει προς τα εκεί, να δοθούν οι αποζηµιώσεις από
το κεφάλαιο που συνεισφέρουν οι ίδιοι οι παραγωγοί. Τώρα πληρώνουν οι ίδιοι οι παραγωγοί µε βάση τις δηλώσεις που κάνουν.
Συµφωνώ µε την άποψή µας να οριστεί ένα ραντεβού από
αύριο µε τους εκπροσώπους των συλλογικών φορέων της περιφέρειας των αγροτών, προκειµένου να δουν και αυτοί τι ενέργειες πρέπει να κάνουν µετά τη δική σας ενηµέρωση, ώστε να
προχωρήσει αυτή η διαδικασία.
Υπάρχει µία µελέτη για την αµπελουργία, η οποία εκπονήθηκε
µετά από ανάθεση του Υπουργείου Γεωργίας –επί Υπουργίας κ.
Κοντού αν θυµάµαι καλά- στο ΤΕΙ Κρήτης. Αυτή η µελέτη δίνει
λύσεις. Έχει στοιχεία από έρευνα αγοράς σε όλη την Ευρώπη,
σε όλο τον κόσµο. Με βάση αυτήν τη µελέτη µπορούν οι αγρότες
να έχουν προοπτική σε σχέση µε τον αµπελουργικό τοµέα. Εκτός
του ότι είναι απλήρωτη αυτή η µελέτη, τοποθετήθηκε βαθιά στο
συρτάρι του κ. Χατζηγάκη. Άλλαξε η κυβέρνηση και εγώ ο ίδιος
παρέδωσα αντίγραφό της στην τότε Υπουργό κ. Μπατσελή, αλλά
έφυγε από το ένα συρτάρι και πήγε στο άλλο.
Ζητώ από σας να δώσετε τη µελέτη αυτή σε µία οµάδα επιστηµόνων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να την αξιολογήσει και να δει πώς µπορεί να εφαρµοστεί ή ποια τµήµατα αυτής
µπορούν να εφαρµοστούν, τουλάχιστον αυτά που δεν έχουν οικονοµικό κόστος.
Ζητώ την ανταπόκρισή σας, λοιπόν, και µε τη συνάντηση µε
τους αγρότες για το θέµα του περονόσπορου και για την ενεργοποίηση της µελέτης για την αµπελουργία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννης Δριβελέγκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Σε ό,τι αφορά το αίτηµά σας, άµεσα γίνεται
αποδεκτό. Την επόµενη εβδοµάδα θα συνεννοηθώ µε το γραφείο
µου για να κλείσουµε το ραντεβού και επαναλάβω αυτά που σας
ανέφερα και στους συλλογικούς φορείς.
Δεύτερον, πράγµατι, ο ΕΛΓΑ τα προηγούµενα χρόνια ήταν
αµαρτωλός, για να το πω µε την πιο επιεική έκφραση. Είχε ανοίξει µια βιοµηχανία κατ’ εξαίρεση αποζηµιώσεων που οδήγησε
εδώ που οδήγησε τον ΕΛΓΑ. Πού δηλαδή; Στα 4 δισεκατοµµύρια
ευρώ έλλειµµα. Αυτό το «κόψαµε». Ο ΕΛΓΑ πλέον θα είναι σωστός οργανισµός. Δεν υπάρχει περίπτωση µ’ αυτήν την πολιτική
ηγεσία να δοθεί κατ’ εξαίρεση καµµία αποζηµίωση. Ό,τι λέει ο
κανονισµός, αυτά θα γίνονται. Αυτά που ήξεραν κάποιοι και εκµεταλλεύονταν και πίεζαν και γίνονταν αποδεκτές οι πιέσεις
αυτές από την προηγούµενη πολιτική ηγεσία, δεν θα ξαναγίνουν.
Κύριε συνάδελφε, θέλω να πω στην Αίθουσα –για να το γνωρίζετε κι εσείς αλλά και ο ελληνικός λαός- ότι το 2007-2008-2009,
για τρία συνεχόµενα έτη, ένας παραγωγός έπαιρνε 375.000 ευρώ
αποζηµιώσεις από τον ΕΛΓΑ και δεν είναι ένας. Από 100.000 και
πάνω το χρόνο είναι πάνω από χίλιοι. Αυτά που ήξεραν κάποιοι
τα έχουµε σταµατήσει.
Λένε κάποιοι ότι εµείς δεν θέλουµε να δώσουµε αποζηµιώσεις
γιατί –λέει- πληρώνουν οι αγρότες τον ΕΛΓΑ. Το είπατε κι εσείς.
Πράγµατι, πληρώνουν οι παραγωγοί. Ξέρετε πόσα είναι τα έσοδα
του ΕΛΓΑ από τις εισφορές των αγροτών; Εσείς πιστεύω να το
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γνωρίζετε γιατί ασχολείστε µ’ αυτά τα θέµατα. Ογδόντα εκατοµµύρια ευρώ. Πόσο θα έπρεπε να είναι µε βάση τα ίδια τα στοιχεία
των παραγωγών; Έπρεπε να είναι 200 εκατοµµύρια ευρώ και όχι
µόνο µέσα από τις εµπορικές πράξεις που κάνουν, αλλά και από
την επιστροφή του ΦΠΑ που δίνουµε στους αγρότες, αν υπολογίζαµε ποια είναι η αξία των αγροτικών προϊόντων και πόσα
λεφτά έπρεπε να πάρει ο ΕΛΓΑ, πάλι έβγαινε το νούµερο 200 και
παίρνουµε µόνο 80. Γι’ αυτό αλλάξαµε το σύστηµα και είναι προς
όφελος των παραγωγών και θα είναι δίκαιο σύστηµα και τα λεφτά
θα πηγαίνουν σ’ αυτούς οι οποίοι έχουν ζηµιές και όχι σ’ αυτούς
που τα έπαιρναν µέχρι τώρα που οδήγησαν εδώ που οδήγησαν
τον ΕΛΓΑ.
Σ’ ό,τι αφορά τη µελέτη, πράγµατι, έχουν γίνει µελέτες. Μακάρι αυτή να είναι σωστή µελέτη γιατί έχουµε δει µελέτες οι
οποίες δεν λένε τίποτα και είναι απλήρωτες όλες και ερχόµαστε
πάλι να πληρώσουµε το λογαριασµό. Άλλος παρήγγειλε, άλλος
έφαγε, άλλος πληρώνει το λογαριασµό.
Εµείς αξιοποιούµε όλες αυτές τις µελέτες και να είστε βέβαιος
ότι για τον αµπελουργικό τοµέα θα το δούµε µε µεγάλη προσοχή. Ήδη έχουµε κάνει µία επεξεργασία και έχουµε δει ένα καινούργιο στοιχείο, ότι δηλαδή ένα προϊόν που έχει πολύ µεγάλη
ζήτηση πλέον στην αγορά είναι το επιτραπέζιο σταφύλι. Έτσι λοιπόν θα δώσουµε ώθηση και κατεύθυνση σ’ αυτήν την προσπάθεια που θα κάνουν οι παραγωγοί για να εξάγουν αυτά τα
προϊόντα και να έχουν εισόδηµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Δριβελέγκα.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 1113/25-7-2011 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου
Τσιάρα προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επιβολή φόρων στις ιατρικές
επιχειρήσεις για ανείσπρακτα ποσά του έτους 2010.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου θα απαντήσει
ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος
Κουτρουµάνης.
Το λόγο έχει ο κ. Τσιάρας για να αναπτύξει σε δύο λεπτά την
επίκαιρη ερώτησή του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η συγκεκριµένη επίκαιρη ερώτηση προστίθεται στη σειρά ερωτήσεων που έχω ήδη καταθέσει -και που σε
πολλές απ’ αυτές βρεθήκατε εσείς για να απαντήσετε- που αφορούν την απόλυτη αρρυθµία των ασφαλιστικών ταµείων τα τελευταία δύο χρόνια. Βεβαίως το αντικείµενο της ερώτησης θα
έλεγα ότι ήταν περισσότερο αντικείµενο του Υπουργού Οικονοµικών παρά δικό σας, ωστόσο ως εµπλεκόµενος Υπουργός βρίσκεστε εδώ προκειµένου να απαντήσετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι συµβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστηµα σχετικά µε τον τρόπο που η ελληνική πολιτεία λειτουργεί απέναντι στους φορολογουµένους πολίτες; Θα σας πω
ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα που αφορά τις ιατρικές επιχειρήσεις. Όταν λέµε ιατρικές επιχειρήσεις, να ξεκαθαρίσουµε ότι
δεν εννοώ µεγάλες επιχειρήσεις όπως αυτές εκφράζονται µέσω
των µεγάλων αλυσίδων στον διαγνωστικό χώρο, αλλά µιλάω για
γιατρούς, οι οποίοι για τον οποιονδήποτε λόγο έχουν συστήσει
µία µονοπρόσωπη ΕΠΕ και οι οποίοι προσπαθούν µέσα από τη
δραστηριότητά τους να επιβιώσουν. Ενώ η πολιτεία σχεδόν οφείλει µέσω των ασφαλιστικών ταµείων το σύνολο των απαιτήσεών
τους για το 2010, έρχεται να τους φορολογήσει µέσα από συγκεκριµένη νοµοθεσία για χρήµατα απολύτως ανείσπρακτα.
Η νοµοθεσία είναι ξεκάθαρη, κύριε Υπουργέ. Όλες οι επιχειρήσεις, οι µονοπρόσωπες ΕΠΕ, έρχονται το Μάιο, καταθέτουν
τη δήλωσή τους και βεβαίως πρέπει εκείνη τη στιγµή, αφού βγει
ο φόρος, να πληρώσουν το 1/8 και από κει και πέρα για τους επόµενους οκτώ µήνες µέχρι και το Δεκέµβριο κάθε µήνα να πληρώνουν το 1/8. Όλα αυτά τα χρήµατα που καλούνται να πληρώσουν
ως φόρο έχουν αναφορά –επαναλαµβάνω- απαιτήσεις τους, οι
οποίες δεν έχουν ούτε στο ελάχιστο καταβληθεί. Στη δευτερολογία µου θα σας πω τι ακριβώς συµβαίνει. Ο ΟΠΑΔ έχει πληρώσει µόλις δύο µήνες για το 2010. Είναι δυνατόν σε µία σοβαρή,
ευνοµούµενη πολιτεία να ζητάει το κράτος από τους πολίτες να
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είναι συνεπείς απέναντί του όταν το ίδιο το κράτος δεν είναι συνεπές απέναντι σ’ αυτούς;
Εν πάση περιπτώσει, αυτή η λογική του «Δεν πληρώνω» που
κατά παράφραση είχε λειτουργήσει για τους πολίτες που διέρχονταν στα διόδια χωρίς να πληρώσουν, αντιλαµβάνεστε ότι στην
πραγµατικότητα έχει υιοθετηθεί πρωτίστως από την πολιτεία
αυτήν τη στιγµή απέναντι όχι µόνο στον ιατρικό κόσµο που ενδεχοµένως αφορά η συγκεκριµένη ερώτηση που συζητάµε, αλλά
βεβαίως και πάρα πολλές άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες που για τον ένα ή τον άλλο λόγο σχετίζονται µε την πολιτεία
και µε το κράτος.
Το ερώτηµα είναι πολύ απλό, κύριε Υπουργέ: Μπορεί κανείς
να συνεχίσει σε µία λογική τού να ζητάει από τους πολίτες να
είναι συνεπείς απέναντι σε υποχρεώσεις τους όταν νωρίτερα η
πολιτεία δεν είναι συνεπής απέναντί τους;
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, το πρόβληµα δεν είναι σηµερινό, δεν δηµιουργήθηκε τα δύο τελευταία χρόνια και θα σας δώσω συγκεκριµένα στοιχεία για να δείτε πώς έχουν τα πράγµατα. Βεβαίως σε
σχέση µε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος για το οικονοµικό έτος 2011, έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις αυτές και εκεί περιλαµβάνονται και τα νοµικά πρόσωπα, µεταξύ των οποίων και
ιατρικές επιχειρήσεις. Με βάση τη νοµοθεσία µας, πράγµατι, στα
ακαθάριστα έσοδα που φορολογούνται περιλαµβάνονται και
αυτά που είπατε. Εδώ υπάρχει όντως µία ασυνέπεια της πολιτείας στην ευρύτερη έννοιά της. Το θέµα είναι αν θα κινηθούµε
στο να διατηρήσουµε αυτήν την καθυστέρηση που ουσιαστικά
δηµιουργεί το πρόβληµα ή αν θα κινηθούµε στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή να περιορίσουµε την καθυστέρηση που υπάρχει.
Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στην εφαρµογή του π.δ. 113
που δηµιουργεί ένα νέο σύστηµα για την εξόφληση, αλλά και στη
µεγάλη έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στα ασφαλιστικά ταµεία µετά από τον πολύ µεγάλο αριθµό αιτήσεων για συνταξιοδότηση.
Θέλω να σας δώσω µία εικόνα τού τι γίνεται σε κάθε ταµείο
γιατί είπατε ότι τα ασφαλιστικά ταµεία οφείλουν το σύνολο των
υποχρεώσεων. Δεν είναι έτσι. Το ΙΚΑ πληρώνει το 90% και οφείλει ένα ποσό από το υπόλοιπο 10% που πρέπει να εκκαθαριστεί.
Πρέπει να σας πω ότι µε βάση την καταγραφή που κάνουµε και
έχουµε ζητήσει από τα ταµεία, είναι οφειλές από το 2005, 2006
και µετά. Δεν έχουν γίνει οι συγκεκριµένες εκκαθαρίσεις, άρα δεν
είναι σηµερινό το πρόβληµα και δεν µιλάµε για το σύνολο των
υποχρεώσεων. Μιλάµε για το 10%.
Σ’ ό,τι αφορά τα εργαστήρια και τα διαγνωστικά κέντρα, το ΙΚΑ
πληρώνει άµεσα. Έχει δύο χιλιάδες εκατόν εβδονµήντα περίπου
εργαστήρια µε τα οποία συνεργάζεται και πληρώνει άµεσα.
Στο ΟΓΑ έχει εκκαθαριστεί το 80%-85% και έχει πληρωθεί για
το 2010 και µένει το υπόλοιπο 15%-20%, το οποίο εκκαθαρίζεται
µε καθυστέρηση. Πάντως µιλάµε για αυτό το ποσό.
Σε ό,τι αφορά τον ΟΑΕΕ οι οφειλές του 2010 ανέρχονται στα
16 εκατοµµύρια ευρώ.
Στον ΟΠΑΔ, που είναι µεγάλο ταµείο, υπήρξαν προβλήµατα
όλα τα χρόνια από το 2004-2005 και µετά, αφότου απέκτησε τα
χαρακτηριστικά ενός φορέα χωρίς να έχει έσοδα. Υπήρχε πάντοτε η εξής πρακτική. Εξοφλούντο οι οφειλές παλαιότερων ετών.
Τι έχουµε κάνει τώρα εδώ; Έχει αλλάξει εντελώς το σύστηµα
ελέγχου. Δηλαδή, ο έλεγχος είναι προληπτικός και δειγµατοληπτικός από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεν είναι ο έλεγχος που
υπήρχε πριν. Με αυτόν τον τρόπο επισπεύδεται σηµαντικά η εξόφληση των οφειλοµένων.
Δεν έχουµε φτάσει στο σηµείο που θα θέλαµε. Θα σας πω
όµως και ορισµένες σκέψεις και µέτρα που έχουµε βάλει στη
δευτερολογία µου για να δείτε ότι κινούµαστε στην κατεύθυνση
έτσι ώστε τα ταµεία να εξοφλούν µε συνέπεια τις υποχρεώσεις
τους. Πρώτον, γιατί επιβάλλεται να καταβάλλονται αυτά που
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οφείλει το κάθε ταµείο στους παρόχους υγείας. Δεύτερον, γιατί
θέλουµε να έχουµε µια διαπραγµάτευση µε τους παρόχους αυτούς για καλύτερες τιµές προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Υπουργό.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας για τη συνέχιση της
επίκαιρης ερώτησής του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Κύριε Υπουργέ, περιγράψατε µια
πραγµατικότητα που είναι γνωστή. Όλοι τη γνωρίζουν. Και µαζί
σε προηγούµενη ερώτηση έτυχε να κουβεντιάσουµε πολύ περισσότερο µε τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Λοβέρδο.
Ήταν στις 11 Μαρτίου όταν ήρθε ο κ. Λοβέρδος και απήντησε
σε µια ερώτηση που αφορούσε τα καθυστερούµενα του ΟΠΑΔ,
όταν ουσιαστικά καθόρισε ότι µέχρι το τέλος τού τότε µήνα, δηλαδή του Μαρτίου 2011, όλες οι οφειλές του 2010 θα είχαν εξοφληθεί. Και µάλιστα ο κ. Λοβέρδος είπε ότι αν δεν γίνει αυτό ο
ίδιος, ή όποιος άλλος είναι υπεύθυνος, στις 31 Μαρτίου θα καταδειχθεί. Με προκάλεσε µάλιστα να επανέλθω µε ερώτησή µου
αν αυτό δεν έχει γίνει µέχρι τότε.
Όχι µόνο αυτό δεν έχει γίνει µέχρι τότε, κύριε Υπουργέ, αλλά
τα πολύ λίγα χρήµατα που δόθηκαν από τότε µέχρι σήµερα στην
πραγµατικότητα καθιστούν µια ακριβώς ίδια πραγµατικότητα µε
το Μάρτιο 2011.
Θέλω να σας πω πάρα πολύ απλά ότι ενώ πέρασαν 4-5 µήνες
από τότε ουσιαστικά βρισκόµαστε ακριβώς στην ίδια πραγµατικότητα. Και βεβαίως το γεγονός ότι υπήρχαν προβλήµατα, είτε
γραφειοκρατικής φύσεως, λόγω της έλλειψης προσωπικού όπως
σηµειώσατε, είτε ενδεχοµένως νοµοθετικής, µιας και εκκρεµούσε
µια τροπολογία την οποία την είχα επισηµάνει τότε του κ. Λοβέρδου, ουσιαστικά δεν καθιστούν δικαιολογία για εσάς το ότι φτάνουµε στο ίδιο σηµείο και αναγκάζονται πολίτες, µικροεπιχειρηµατίες να βρίσκονται σε µια εξαιρετικά δύσκολη θέση φορολογούµενοι για ποσά που δεν έχουν εισπράξει ποτέ.
Γιατί η ουσία της συγκεκριµένης ερώτησης –θα επανέλθω σε
ερώτηση για τον ΟΠΑΔ- σήµερα δεν αφορά τον τρόπο µε τον
οποίο πληρώνονται τα ασφαλιστικά ταµεία. Μου λέτε για τον
ΟΓΑ και το ΙΚΑ που έχουν πολύ µικρό κύκλο δραστηριοτήτων
τουλάχιστον µε τα διαγνωστικά εργαστήρια και µε τους διαγνώστες γιατρούς. Ο ΟΠΑΔ όµως που είναι το κορυφαίο ταµείο ή ο
ΟΑΕΕ ή το ΤΑΥΤΕΚΩ αυτήν τη στιγµή σας πληροφορώ ότι έχουν
καθυστερήσεις που δεν έχουν σηµειωθεί ή δεν έχουν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν.
Βεβαίως πάντα υπήρξαν καθυστερήσεις. Οι καθυστερήσεις
όµως πάντα αφορούσαν ένα εξάµηνο. Δεν αφορούσαν δεκαοκτώ
µήνες. Είναι µια πρωτόγνωρη πραγµατικότητα που ζει όλος ο ιατρικός κόσµος µε συνεπακόλουθα, αφ’ ενός µεν την αδυναµία
να πληρώσει τους προµηθευτές του αφ’ ετέρου να απολύεται
παραϊατρικό προσωπικό.
Δεν ξέρω αν είστε γνώστης της πραγµατικότητας. Εσείς µπορείτε να λέτε ότι όντως θέλουµε να περιορίσουµε το ιατρικό κόστος, θέλουµε να εξορθολογήσουµε τις δαπάνες για την υγεία.
Όλα αυτά είναι δεκτά, τα σέβοµαι απόλυτα και τα υποστηρίζω
άλλο τόσο. Από την άλλη πλευρά πρέπει να βλέπει κάποιος και
το τι θα δηµιουργήσουν ως απόνερα τέτοιου είδους πολιτικές
επιλογές, οι οποίες δεν θα είναι καθόλου ευχάριστες, κύριε
Υπουργέ.
Το ζήτηµα που επαναφέρω για άλλη µια φορά και που έχει να
κάνει, επαναλαµβάνω, περισσότερο µε την κοινή λογική και όχι
µε τη δυνατότητα ή την αδυναµία της πολιτείας αλλά µε το αν
ένας πολίτης µπορεί να αισθάνεται, ας µην πω την έκφραση
ασφαλής, αλλά τουλάχιστον ότι λειτουργεί µέσα σε ένα ελάχιστα
ευνοµούµενο περιβάλλον είναι το εξής. Μπορεί ένας πολίτης να
πληρώνει, να καταβάλλει φόρο για ανείσπρακτες απαιτήσεις;
Είναι δυνατόν να υιοθετείτε µια τέτοια πρακτική, να επαυξάνεται
και πολύ περισσότερο να υποστηρίζεται απ’ αυτήν την Κυβέρνηση.
Αν προχωρήσουµε την όποια συζήτηση θα σας πω ότι είµαι
απόλυτα ενηµερωµένος ότι υπάρχει µια τροπολογία φετινή που
αφορά τη µη έκδοση αποδείξεων για χρήµατα που δεν εισπράττονται. Και µιλάµε για φέτος. Αλλά σε ό,τι αφορά στα προηγού-
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µενα χρόνια κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Επιτέλους αν θέλουµε να είµαστε σοβαροί σ’ αυτήν την Αίθουσα πρέπει κάποια στιγµή, οι όποιες συζητήσεις γίνονται και
µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου ή ακόµα και µέσα από την
κοινοβουλευτική διαδικασία να εκπέµπουν αξιοπιστία προς τους
πολίτες. Πρέπει να απαντούµε επί της ουσίας.
Επαναλαµβάνω για τρίτη και τελευταία φορά το ίδιο ερώτηµα.
Είναι δυνατόν οι πολίτες, ο όποιος πολίτης, ένας εργαστηριακός
γιατρός, ένας κατασκευαστής, ένας εργολάβος, οποιοσδήποτε
να έχει ανείσπρακτες οφειλές από την πολιτεία προς αυτόν και
να καλείται να πληρώσει φόρο; Είναι δυνατόν να συµβαίνει αυτό
το πράγµα και να λέµε ότι είµαστε σοβαροί και ότι θέλουµε από
τους πολίτες να λειτουργήσουν µε µια άλλη λογική προσπαθώντας να τους διαπαιδαγωγήσουµε µε έναν τέτοιο τρόπο;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, Βουλευτή Καρδίτσας της Νέας Δηµοκρατίας.
Θα κλείσει την απάντηση της επίκαιρης ερώτησης του κ.
Τσιάρα, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ.
Κουτρουµάνης.
Κύριε Κουτρουµάνη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε συνάδελφε, περιγράψαµε µια διαφορετική πραγµατικότητα. Εγώ λέω ότι έχει εξοφληθεί το 90%
των υποχρεώσεων των ταµείων εκτός από τον ΟΠΑΔ –για τον
οποίο θα µιλήσω στο τέλος- αλλά µη µου λέτε ότι οι υποχρεώσεις
του ΟΠΑΔ ή οι υποχρεώσεις του ΤΑΥΤΕΚΩ, είναι ίδιες µε τις υποχρεώσεις του ΙΚΑ και του ΟΓΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Ο ΟΠΑΔ είναι το 70%, κύριε
Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Και σας είπα, ότι έχει συνεργασία µε δύο
χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα εργαστήρια και τα πληρώνει κάθε
µήνα. Όπως επίσης πληρώνει κάθε µήνα χωρίς την παραµικρή
καθυστέρηση τα φαρµακεία.
Συνεπώς είναι άλλο πράγµα να λέµε ότι οφείλουµε το σύνολο
των υποχρεώσεων του 2010 και άλλο πράγµα να έχουν πληρωθεί
ένα σηµαντικότατο µέρος αυτών των υποχρεώσεων και να υπάρχει ανάγκη εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση είναι µια διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα, αφού χρειάζεται να περάσει από τα χέρια των
υπαλλήλων κάθε χειρόγραφο παραστατικό γιατί έτσι δουλεύουν
τα ταµεία µέχρι σήµερα.
Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι αν συνεχίζαµε την
πορεία των πραγµάτων που είχαµε µέχρι το 2009 σήµερα δε θα
µπορούσε να πληρωθεί κανένας, ούτε προµηθευτής, ούτε, γιατρός, ούτε φαρµακείο, γιατί απλούστατα τα 10,6 δισεκατοµµύρια
ευρώ δαπάνη, που είχε δηµιουργηθεί το 2009, ήταν µια δαπάνη
τέτοια που δεν θα επέτρεπε σε καµµία περίπτωση στα ταµεία το
2010-2011 να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους µε βάση τις
εξελίξεις που είχαµε µετά από την κρίση.
Εποµένως, προτεραιότητα ήταν, και νοµίζω ότι µε τα στοιχεία
που έχουµε δώσει έχουµε τεκµηριώσει το αποτέλεσµα της πορείας, να µειώσουµε τη µεγάλη σπατάλη που είχε γίνει σ’ αυτόν
τον τοµέα. Η µεγάλη σπατάλη αφορούσε και το φάρµακο και τις
συγκεκριµένες ιατρικές πράξεις και µια σειρά άλλες παροχές
στον τοµέα της υγείας.
Έχουµε µειώσει τις δαπάνες το 2010 κατά 1,77 δισεκατοµµύριο σε σχέση µε τις δαπάνες του 2009. Ερχόµαστε το 2011 να
µειώσουµε κατά 1,3 δισεκατοµµύριο και τα στοιχεία του εξαµήνου δείχνουν ότι θα το καταφέρουµε. Εφόσον έχουµε αυτά τα
αποτελέσµατα θα µπορέσουµε να είµαστε συνεπέστεροι σε
σχέση µε την εξόφληση των οφειλών.
Έχουµε ζητήσει και από τα εργαστήρια και από τις κλινικές να
δώσουν τα δικά τους στοιχεία σε σχέση µε τις οφειλές. Και βέβαια έχουµε ζητήσει και από τα ταµεία να κάνουν την καταγραφή
τους για τις οφειλές που ξεκινούν από το 2005, το 2006, το 2007,
το 2008 και έχουν να κάνουν κυρίως µε το 10%.
Ωστόσο για να είµαστε συνεπείς, για να µπορέσουν τα ταµεία
να λειτουργήσουν καλύτερα πιστεύουµε ότι το έργο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που δεν συνδέεται µόνο µε τα
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φάρµακα αλλά και µε τα παραπεµπτικά και µε την εκκαθάριση
των λογαριασµών, είναι το σηµαντικότερο εργαλείο που θα µας
δώσει τη δυνατότητα να µπορούµε να πληρώνουµε έγκαιρα.
Στον ΟΠΑΔ ειδικά αυτήν τη στιγµή υπάρχουν χρήµατα που πρέπει να απορροφηθούν και δεν µπορούν λόγω της όλης γραφειοκρατίας που υπάρχει.
Εν πάση περιπτώσει είναι καλύτερη η κατάσταση από ότι στο
παρελθόν, χρειάζεται όµως να γίνουν βήµατα παραπέρα. Αυτό
θα γίνει µε την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που –επαναλαµβάνω- δεν αφορά µόνο το φάρµακο. Μέχρι
15 Σεπτεµβρίου θα έχει ενταχθεί και το ΙΚΑ στην ηλεκτρονική
συνταγογράφηση και όλα τα ταµεία όχι µόνο για το φάρµακο και
για τα παραπεµπτικά. Βέβαια, για το ολοκληρωµένο έργο της
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα έχουµε τη δυνατότητα να
κάνουµε εκκαθάριση.
Αυτό, όπως σας είπα και στην αρχή, µας δίνει δύο δυνατότητες: Πρώτον, να είµαστε συνεπείς, που είναι το αυτονόητο και
θα συµφωνήσω µαζί σας, η πολιτεία πρέπει να δίνει το παράδειγµα σ’ αυτήν τη λειτουργία. Και δεύτερον µας δίνει ένα διαπραγµατευτικό ατού, µας δίνει τη δυνατότητα να διαπραγµατευτούµε ξανά το θέµα των τιµών για τους παρόχους υγείας και
γενικότερα για τους προµηθευτές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Εισερχόµεθα στην τρίτη µε αριθµό 1123/25-7-2011 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου, προς την
Υπουργό Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αναβάθµιση του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει η Υπουργός Παιδείας
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Άννα Διαµαντοπούλου.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος, για δύο λεπτά
για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Πάγκαλος, την άνοιξη
είχε αναφερθεί σε µία σειρά οργανισµούς, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, για τα οποία θα προχωρούσε το επόµενο διάστηµα
η Κυβέρνηση στην κατάργηση και στη συγχώνευσή τους.
Βεβαίως, το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των είκοσι
πέντε, είκοσι επτά οργανισµών και νοµικών προσώπων που είχε
ανακοινώσει ο κύριος Αντιπρόεδρος, είναι ότι είναι πρόσωπα τέτοια που δεν είχαν σχέση µε την άµεση διαπλοκή του αστικού
κράτους µε το κεφάλαιο, δεν είχαν σχέση µε τη δηµιουργία ενός
κοµµατικού κράτους. Αντιθέτως, υπήρχαν οργανισµοί που µπορούσαν να βάζουν εµπόδια, όπως το ΙΓΜΕ, στη διαδικασία εκποίησης του ορυκτού πλούτου που προχωράει η Κυβέρνηση ή που
είχαν έναν προσανατολισµό µε λάθη, µε ελλείψεις, µε αδυναµίες
όσον αφορά την πρόνοια και τη µέριµνα.
Ένα από αυτά τα νοµικά πρόσωπα είναι και το Εθνικό Ίδρυµα
Νεότητας στο οποίο είχε ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει στην
κατάργησή του. Ένα ίδρυµα, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες σε
στέγαση και σίτιση πάνω από είκοσι χιλιάδες νέων, φοιτητών, µαθητών, σπουδαστών και παρ’ όλες τις µεγάλες δυσκολίες τις
οποίες έχει όσον αφορά το ανθρώπινο δυναµικό που µειώνεται
ραγδαία. Από τις εννιακόσιες πενήντα περίπου θέσεις που έχει
ο οργανισµός σήµερα υπηρετούν σε αυτό τετρακόσιοι εξήντα
πέντε υπάλληλοι και παρά τις προσπάθειες συνεχώς µείωσης
των οικονοµικών του δυνατοτήτων, η επιχορήγηση το 2010 µειώθηκε κατά 20% από 44 εκατοµµύρια στα 34, συνεχίζει να έχει
µία σηµαντική συνεισφορά.
Ταυτόχρονα, ήδη, έχει δροµολογηθεί εδώ και χρόνια µία προσπάθεια ιδιωτικοποίησης πλευρών των παρεχόµενων υπηρεσιών
από το ίδρυµα, όπως για παράδειγµα µέσα από τη λογική της
ενοικίασης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγµα της
σίτισης.
Όλα αυτά τη στιγµή που οι ανάγκες για σίτιση και στέγαση των
φοιτητών και σπουδαστών, αλλά και των µαθητών, είναι πολλαπλάσιες, που δεν καλύπτονται οι πραγµατικές τους ανάγκες και
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ταυτόχρονα σε µία περίοδο που υπάρχει και ένας συσσωρευµένος πλούτος στο ίδρυµα, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, που αφορά τα κληροδοτήµατα και τις δωρεές, τα οποία
µένουν αναξιοποίητα.
Αντί, λοιπόν, να προχωρήσει η Κυβέρνηση στην επέκταση του
θεσµού της δωρεάν σίτισης και στέγασης των φοιτητών και των
σπουδαστών, αντί να αναβαθµίσει την παρεχόµενη φοιτητική µέριµνα µέσα από τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, µόνιµης
απασχόλησης του προσωπικού, προχωράει σε σχέδια κατάργησης της συγκεκριµένης δοµής, του συγκεκριµένου νοµικού προσώπου, µε τεράστιες, απρόβλεπτες συνέπειες όσον αφορά την
παρεχόµενη φοιτητική µέριµνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραθανασόπουλο.
Το λόγο έχει η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, κ. Άννα Διαµαντοπούλου, για να απαντήσει στην
επίκαιρη ερώτηση για τρία λεπτά.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο θεσµός της σίτισης και της στέγασης των φοιτητών και σπουδαστών είναι πραγµατικά ένας από τους πιο
βασικούς άξονες και της µεταρρύθµισης, αλλά και της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Ο στόχος µας είναι οι διαθέσιµες υποδοµές να χρησιµοποιηθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να υπάρξει ένας ορθολογικός σχεδιασµός και να µπορέσουµε να δώσουµε τις υπηρεσίες
που χρειάζονται µε την ποιότητα και τις προδιαγραφές που χρειάζονται στους φοιτητές µε βάση βεβαίως και συγκεκριµένα κοινωνικά και οικονοµικά και πληθυσµιακά κριτήρια, ώστε να
µπορέσουµε όχι µόνο να προσφέρουµε υπηρεσίες γενικώς, αλλά
να προσφέρουµε υπηρεσίες σε αυτούς που χρειάζονται και µε
τις προδιαγραφές που χρειάζονται.
Επειδή αναφερθήκατε στο τι κάνει ή δεν κάνει η Κυβέρνηση,
η απόδοση ενός οργανισµού δεν αποτιµάται µε τον αριθµό των
θέσεων των εργαζοµένων εάν έχουν προσληφθεί ή δεν έχουν
προσληφθεί, αλλά ποιο είναι το τελικό αποτέλεσµα για τους φοιτητές και για τους γονείς, θέλω να σας πω ότι πέρυσι το καλοκαίρι η διοίκηση του ΕΙΝ µετά από πολλά χρόνια απέδωσε δύο
χιλιάδες τετρακόσια δωµάτια στους φοιτητές, τα οποία ήταν κατειληµµένα ή επινοικιαζόµενα. Δηλαδή, πλούτος και περιουσία
του ελληνικού λαού επί χρόνια χρησιµοποιούνταν µε κάθε είδους
πρόσχηµα και δεν δίνονταν σ’ αυτούς που τα χρειάζονταν. Φέτος
θα δοθούν άλλα χίλια εξακόσια δωµάτια και σας διαβεβαιώ ότι
δεν είναι καθόλου εύκολη αυτή η διαχείριση µε δεδοµένα τα κατεστηµένα και τις ιδεοληψίες που υπάρχουν σε συγκεκριµένους
χώρους και δεν αφήνουν αυτά τα δωµάτια να είναι προς όφελος
των φοιτητών, δηλαδή των παιδιών που σπουδάζουν κανονικά
και των παιδιών που έχουν ανάγκη αυτά τα δωµάτια.
Αναφερθήκατε στη µείωση. Βεβαίως, υπάρχει µείωση. Δηλαδή
χρειάζεται να εξηγήσω γιατί υπάρχει µείωση στον προϋπολογισµό του ΕΙΝ; Υπάρχει µείωση οριζόντια. Η χώρα βρίσκεται στη
µεγαλύτερη κρίση που υπήρξε ποτέ. Ο στόχος µας, λοιπόν -και
εκεί που θα κριθεί ο καθένας- είναι πως µε τα υπάρχοντα µέσα
δίνεις το καλύτερο δυνατόν. Αυτός είναι ο στόχος µας και αυτή
είναι η προσπάθειά µας.
Το δεύτερο σηµαντικό είναι ότι ο σχεδιασµός που αφορά τη
στέγαση και τη σίτιση, είναι να δοθούν σε περιφερειακό επίπεδο
και σε επίπεδο πανεπιστηµίων και τεχνολογικών ιδρυµάτων. Δηλαδή, ο στόχος µας είναι οι συµφωνίες µας που θα κάνουµε µε
τα πανεπιστήµια και µέσα από την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση,
όπως συµβαίνει σε όλον τον κόσµο, να υπάρχει βεβαίως η χρηµατοδότηση του δηµοσίου, αλλά η διαχείριση αυτών των εστιών
να πάει στα πανεπιστήµια.
Τι θα κάνει ένας κεντρικός οργανισµός; Ένας κεντρικός οργανισµός θα πρέπει να κάνει όλον το σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό, να βάζει τις προδιαγραφές και για τη φοιτητική µέριµνα
και για τη φοιτητική στέγαση και για τη µαθητική µέριµνα και στέγαση και για το σχολικό σχεδιασµό. Γι’ αυτό και ο στόχος µας
είναι να πάµε σ’ ένα νέο σχήµα, το οποίο θα έχει όλον αυτόν τον
προγραµµατισµό, σχεδιασµό, τις προδιαγραφές και τον έλεγχο
σ’ όλες αυτές τις υπηρεσίες που αφορούν τους φοιτητές και
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τους σπουδαστές.
Τέλος, για το θέµα της περιουσίας και των κληροδοτηµάτων
είναι αληθές ότι το ΕΙΝ είναι ένα από τα παλαιότερα Ιδρύµατα,
µετρά πολλές δεκαετίες ζωής. Ο στόχος µας είναι στη συνολικότερη θεσµική ρύθµιση που θα γίνει για τα ζητήµατα της ανεκµετάλλευτης περιουσίας του δηµοσίου µε νοµοθετική ρύθµιση,
να ενταχθεί και η αξιοποίηση του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας,
βεβαίως χωρίς να διαταραχθούν οι σχετικές δεσµεύσεις των κληροδοτηµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κ.
Άννα Διαµαντοπούλου.
Το λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως κανείς δεν
πρόκειται να διαφωνήσει µε την αρχική σας διαπίστωση ότι χρειάζεται ένας ορθολογικός σχεδιασµός, µόνο που ο ορθολογικός
σχεδιασµός είναι ένα εργαλείο για να υλοποιήσουµε κάποιο
στόχο. Δυστυχώς, ο στόχος της κυβερνητικής πολιτικής απ’ ό,τι
φαίνεται και από την απάντησή σας, κυρία Υπουργέ, είναι να συρρικνωθεί ακόµη περισσότερο η δωρεάν παρεχόµενη φοιτητική
και σπουδαστική µέριµνα, να προχωρήσουµε σε ιδιωτικοποίηση
και εµπορευµατοποίηση αυτού του τοµέα, γιατί ανοίξατε ένα µέτωπο όχι µε τις ελλείψεις, τις αδυναµίες και τη συνειδητή υποβάθµιση του ΕΙΝ από µεριάς των εκάστοτε κυβερνήσεων, αλλά
σε προβλήµατα υπαρκτά που υπάρχουν µέσα στο χώρο των φοιτητικών εστιών.
Για παράδειγµα, είναι ποτέ δυνατόν να θεωρήσει κάποιος καλόπιστος ότι µπορεί δεκαεπτά φοιτητικές εστίες και επτά σπουδαστικές να καλύψουν τις ανάγκες στέγασης, του συνόλου των
φοιτητών και σπουδαστών;
Είναι ποτέ δυνατόν να λέτε ότι ενδιαφέρεσθε για την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών, όταν στη φοιτητική εστία Πάτρας ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν δύο κτήρια, το ένα έχει
σταµατήσει τη λειτουργία του λόγω του σεισµού και το άλλο
είναι επικίνδυνο για τη στέγαση των φοιτητών εκεί;
Είναι δυνατόν να λέτε ότι ενδιαφέρεστε όταν υπάρχει µια συνειδητή επιλογή την οποία κάνετε, να µειώνετε τις όποιες παροχές και να επιδεινώνετε τις θέσεις εργασίας; Γιατί χωρίς
εργαζόµενους είναι απίθανο να υπάρχει ποιοτική παροχή υπηρεσιών και στους φοιτητές και στις οικογένειές τους. Δεν µπορεί
να γίνει αυτό.
Αντί, λοιπόν, να προχωρήσουµε σε µια κατεύθυνση αναβάθµισης του ρόλου του εργαζοµένου για να µπορούν να υπάρχουν
ποιοτικές παροχές, που προχωράτε; Προχωράτε στη µείωση του
αριθµού, στην αξιοποίηση των ενοικιαζοµένων που εδώ έχουν
και µεγαλύτερο κόστος οι ενοικιαζόµενοι, όσον αφορά το ίδρυµα
και τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Βεβαίως, οι ενοικιαζόµενοι-εργαζόµενοι σε διάφορες εταιρείες ζουν κάτω από συνθήκες απαράδεκτες όσον αφορά το εργασιακό τους καθεστώς.
Μάλιστα, η απάντησή σας δηµιουργεί ακόµη περισσοτέρους
προβληµατισµούς και επιτείνει τις αγωνίες και τις ανησυχίες,
όταν λέτε ότι όλη αυτή η διαδικασία από τον κεντρικό σχεδιασµό
-που θα µπορούσε να είναι πολύ πιο αποτελεσµατικός και να έχει
κλίµακες- ότι θα περάσει στα χέρια του περιφερειακού επιπέδου.
Δηλαδή, πού; Στην περιφερειακή διοίκηση; Είναι γνωστό και σε
άλλους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής ότι όσες αρµοδιότητες µεταφέρθηκαν στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση αποτέλεσαν τον προθάλαµο µε έµµεσο τρόπο της
ιδιωτικοποίησή τους, της εµπορευµατοποίησής τους. Ή θα περάσουν στη διαχείριση των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων που µε
το νέο νόµο πλαίσιο περικόπτετε ακόµη περισσότερο τις χρηµατοδοτήσεις. Άρα, λοιπόν, εύσχηµα θα δώσετε τη δυνατότητα στα
νέα όργανα διοίκησης των πανεπιστηµίων να προχωρήσουν στην
ιδιωτικοποίηση και στην εµπορευµατοποίηση των δοµών αυτών.
Εδώ, λοιπόν, χρειάζεται εντελώς άλλος βηµατισµός και διαφορετικός προσανατολισµός.
Εµείς λέµε ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες και στους φοιτητές
και στους σπουδαστές και στους µαθητές, τα κέντρα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που είναι στην ευθύνη του το Εθνικό
Ίδρυµα Νεότητας, η τεράστια αναξιοποίητη περιουσία η οποία
έχει συσσωρευτεί πρέπει να κατευθυνθούν µε ευθύνη της Κυ-
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βέρνησης µε ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας προς την αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών, στην κατεύθυνση περισσότεροι φοιτητές και σπουδαστές να απολαµβάνουν της φοιτητικής
µέριµνας δωρεάν και να µην ανατραπούν οι εργασιακές σχέσεις.
Βεβαίως, γι’ αυτό χρειάζεται εργατικό δυναµικό το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες των παρεχοµένων αυτών υπηρεσιών, να καλύπτει τις οργανικές θέσεις. Στο νόµο που ισχύει, ανεξάρτητα αν
τον έφερε άλλη κυβέρνηση, οι οργανικές θέσεις σήµερα είναι
µόνο τετρακόσιες εξήντα πέντε. Οι µισοί εργάζονται εκεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα θέλαµε, κυρία Υπουργέ – και κλείνω µε αυτό- να µας πείτε
τι θα γίνει µε βάση τους σχεδιασµούς τους αντεργατικούς, τους
αντιλαϊκούς, ενάντια στη νέα γενιά τους οποίους δροµολογεί η
Κυβέρνηση. Θα θέλαµε επίσης, να µας πείτε τι θα γίνει µε το µέλλον τον τετρακοσίων εξήντα πέντε εργαζοµένων στο ΕΙΝ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραθανασόπουλο.
Θα απαντήσει κλείνοντας την απάντηση της επίκαιρης ερώτησης η κ. Άννα Διαµαντοπούλου, Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Παρακαλώ, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε συνάδελφε, νοµίζω ότι
είναι απολύτως σαφές σε αυτήν την Αίθουσα ότι υπάρχει µια
πλήρης διάσταση απόψεων.
Εσείς είστε απόλυτα υπέρ του κρατικού και κεντρικού σχεδιασµού. Εµείς είµαστε υπέρ της αποκέντρωσης και του περιφερειακού σχεδιασµού. Εσείς πιστεύετε ότι οτιδήποτε έχει να κάνει µε
τον ιδιωτικό τοµέα είναι αρνητικό και ενάντια στο λαό. Εµείς πιστεύουµε ότι το κράτος και ο δηµόσιος τοµέας οφείλει να χρησιµοποιήσει –και µε συγκεκριµένους κανόνες- τον ιδιωτικό τοµέα
ο οποίος και πλούτο παράγει και θέσεις εργασίας δηµιουργεί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όπως για παράδειγµα
στη Θράκη.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Στο συγκεκριµένο τοµέα που
αφορά στη στέγαση και στη σίτιση, έκανα πάρα πολύ σαφές ότι
είναι ένας από τους βασικούς άξονες της εκπαιδευτικής πολιτικής. Άρα αυτό είναι ένα θέµα που αφορά και τη δηµόσια χρηµατοδότηση και το δηµόσιο σχεδιασµό. Δεν πιστεύουµε όµως, ότι
µπορεί ένας κεντρικός σχεδιασµός να αντιµετωπίζει τη σίτιση και
τη στέγαση των αναγκών των διακοσίων σαράντα χιλιάδων Ελλήνων φοιτητών σε κάθε σηµείο της Ελλάδας.
Γι’ αυτό και είπα ότι ο κεντρικός οργανισµός θα πρέπει να
κάνει ένα σχεδιασµό, να βάζει τις προδιαγραφές, να βάζει τους
όρους, να κάνει έλεγχο αν ισχύουν αυτά που πρέπει, να ορίζει
τη χρηµατοδότηση µε βάση αξιολογικά κριτήρια και ορθολογισµό και από εκεί και πέρα να έρθουν τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, τα οποία και αυτοδιοίκητα είναι και πρέπει το καθένα να
κάνει το σχεδιασµό του για να υλοποιήσουν αυτές τις πολιτικές.
Όσον αφορά δε, το θέµα των µαθητικών εστιών ή το θέµα των
κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ξέρετε ότι αυτά είναι όλα
δηµόσια πολιτική και µε δηµόσια χρηµατοδότηση. Έχει όµως,
πολύ µεγάλη σηµασία να δούµε εάν µια µαθητική εστία σε ένα
χωριό στην Ήπειρο µπορεί να τη διαχειρίζεται το Υπουργείο Παιδείας ή πρέπει να τη διαχειρίζεται ο τοπικός δήµος. Γιατί εµείς
θεωρούµε ότι δεν γίνεται κεντρικά το Υπουργείο Παιδείας να διαχειρίζεται µαθητικές εστίες σε όλα τα σηµεία της χώρας.
Γιατί, βεβαίως, το ιδανικό θα είναι να έχουµε άπειρα χρήµατα
για να δίνουµε, -όπως λέτε πολύ καλά και εσείς και εµείς και όλοιδωρεάν όλες αυτές τις υπηρεσίες. Μόνο που το δωρεάν σηµαίνει
ότι όλα αυτά είναι από τη φορολογία του ελληνικού λαού. Αυτό
το χρήµα που προέρχεται από τη φορολογία του ελληνικού λαού
–γιατί αυτό είναι το δωρεάν- πρέπει να το χρησιµοποιούµε µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι’ αυτό και κάναµε το σχεδιασµό που
σας είπα, γιατί οι λίγοι πόροι που υπάρχουν σήµερα πρέπει να
χρησιµοποιηθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα παιδιά
και, κυρίως, γι’ αυτά που έχουν ανάγκη.
Τώρα, κύριε συνάδελφε, για χιλιοστή φορά σε απαντήσεις που
δίνουµε προς το κόµµα σας θέλω να σας πω ότι υπάρχει παντού
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η δίκη προθέσεων που είναι σε δύο λέξεις: Ιδιωτικοποίηση και
εµπορευµατοποίηση. Με συγχωρείτε, αλλά πρόκειται πλέον για
ένα πολιτικό και ιδεολογικό λόξιγκα για τον οποίο δεν υπάρχει
φάρµακο για να αντιµετωπιστεί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Για τους εργαζοµένους
θα πείτε τίποτα;
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Είπα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τι είπατε για τους εργαζοµένους; Τι θα γίνει µε το µέλλον τους;
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Σας είπα ότι σχεδιάζουµε νέο
οργανισµό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό δεν λέει τίποτα.
Αυτό σηµαίνει απολύσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην τρίτη µε αριθµό 1122/25-7-2011
επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Αθανασίου Παφίλη προς τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στις υπηρεσίες
πρόνοιας.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Παφίλη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μάρκος Μπόλαρης.
Κύριε Παφίλη, έχετε το λόγο για να αναπτύξετε την ερώτησή
σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση αφορά τους εργαζοµένους στις
υπηρεσίες πρόνοιας που είναι απλήρωτοι από τέσσερις έως έξι
και οκτώ µήνες, αλλά αφορά και τη γενικότερη κατάσταση που
επικρατεί στα ιδιωτικού δικαίου κέντρα ειδικής αγωγής, αλλά και
σε µια σειρά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου προνοιακού χαρακτήρα.
Η κατάσταση είναι –θα πω- επιεικώς τραγική και κυριολεκτικά
απάνθρωπη εξαιτίας της γενικότερης πολιτικής της Κυβέρνησης.
Η πολιτική αυτή δηµιουργεί απόγνωση και στους εργαζοµένους
και πολύ περισσότερο στους γονείς των παιδιών µε αναπηρίες.
Σε ό,τι αφορά τους εργαζοµένους –ένα, ένα τα θέµατα- είναι
απλήρωτοι τέσσερις έως ολτώ µήνες στα ιδιωτικού δικαίου κέντρα ειδικής αγωγής, σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου προνοιακού χαρακτήρα όπως ακόµα και στον Ερυθρό Σταυρό στην
ΕΛΕΠΑΠ, στο Γηροκοµείο Αθηνών, καθώς και σε εταιρείες µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συµµετέχει το δηµόσιο. Θα µιλήσουµε και γι’ αυτά που έλεγε η κ. Διαµαντοπούλου γιατί τα ίδια
ισχύουν παντού.
Σας ρωτάω απλά: Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι; Είναι έως
και οκτώ µήνες απλήρωτοι µε µισθούς εξακόσια, επτακόσια και
οκτακόσια ευρώ. Πώς ζουν, αναρωτιέστε; Και µάλιστα, µε τι ψυχολογία δουλεύουν σε ένα τόσο ευαίσθητο τοµέα που δείχνει –
θα έλεγα- και την ίδια τη βαρβαρότητα του συστήµατος αυτή η
κατάσταση;
Τα στοιχεία είναι συντριπτικά και αποκαλύπτουν αυτήν τη βαρβαρότητα. Ήταν το 10% των παιδιών πριν από µερικά χρόνια.
Μπορεί να έχει αλλάξει και να είναι το 12% ή το 15% των παιδιών
µε αναπηρίες όπου καλύπτονται από κάποια µορφή ειδικής αγωγής, δηµόσια ή ιδιωτική και τις περισσότερες φορές κακής ποιότητας. Το 10%! Το υπόλοιπο 90% πού είναι; Είναι στο σπίτι
κλεισµένα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Οι επιχορηγήσεις µειώνονται και η κατάσταση είναι δραµατική.
Εµείς τι ζητάµε; Να πληρωθούν όλα τα δεδουλευµένα στα κέντρα ειδικής αγωγής και στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
που παρέχουν προνοιακές υπηρεσίες.
Δεύτερον, να χρηµατοδοτηθούν για να καλύψουν 100% τις λειτουργικές ανάγκες, µε την προοπτική να περάσουν στο δηµόσιο
και να τελειώσει αυτό που ονόµασε «ιδεοληψία» η κ. Διαµαντοπούλου, δηλαδή η έµµεση ιδιωτικοποίηση. Εµπόριο στα παιδιά
µε ειδικές ανάγκες, στα άτοµα µε αναπηρία, αυτό κάνετε. Κέρδη
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στους καπιταλιστές, όπως κάνετε σε όλη την υγεία και µετά λέτε
για ιδεοληψίες και όλα τα υπόλοιπα.
Εµείς λέµε να σταµατήσουν οι γονείς να πληρώνουν µε οποιονδήποτε τρόπο για τροφεία και θεραπείες. Επίσης, να µην διωχθούν παιδιά, επειδή η οικογένειά τους δεν έχει να πληρώσει ή
είναι ανασφάλιστοι. Παρεµπιπτόντως, σας λέω ότι ήδη από το
«ΑΡΓΩ», για παράδειγµα, άρχισαν να φεύγουν παιδιά, επειδή οι
γονείς δεν µπορούν να πληρώσουν. Αυτό θα συνεχιστεί εξαιτίας
της γενικότερης πολιτικής.
Τέλος, πρέπει να παρθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα, για να
ανοίξουν κανονικά το Σεπτέµβρη όλα τα κέντρα που έκλεισαν το
καλοκαίρι. Αυτήν τη στιγµή υπάρχει µεγάλη αγωνία σε πολλούς
γονείς για το τι θα συµβεί στο µέλλον.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μάρκος Μπόλαρης, για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Παφίλη.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε σε πραγµατικό πρόβληµα, που
όµως δεν έχει τις διαστάσεις τις οποίες αναφέρατε.
Υπάρχει, λοιπόν, πράγµατι ένα ζήτηµα υστέρησης της επιχορήγησης στις δοµές, από τις οποίες οι περισσότερες είναι δοµές
που δηµιουργήθηκαν για την αποασυλοποίηση από τα ψυχιατρεία και για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Είναι δύο οι δοµές
που έχουµε. Υπάρχει καθυστέρηση, γιατί κάθε µεταρρύθµιση
έχει ένα µεταβατικό στάδιο, στο οποίο µαζεύονται τυχόν αρρυθµίες, τυχόν δυσλειτουργίες.
Ξέρετε πολύ καλά –και αυτό δεν είναι πρόφαση- ότι τα χρήµατα αυτά σε αυτές τις προνοιακές δοµές, τις ιδιωτικού δικαίου,
τις µη κερδοσκοπικές, δίνονταν από τις νοµαρχίες. Πήγαιναν, λοιπόν, τα χρήµατα από το Υπουργείο Οικονοµικών στις νοµαρχίες
και αυτές τα µεταβίβαζαν.
Υπήρξε µια δυσλειτουργία λόγω του ότι ο νόµος για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» προέβλεπε ότι επιβλέπονται αυτά τα χρήµατα, η κατανοµή των χρηµάτων σε αυτές τις δοµές, από δήµους και
περιφέρειες. Υπήρχε, εδώ ένα ζήτηµα το οποίο λύθηκε. Αυτά τα
χρήµατα, επειδή υπήρχε αυτή η αστοχία, µεταφέρθηκαν στο
Υπουργείο Υγείας, το οποίο τα έχει δώσει ήδη στις περιφέρειες
και οι περιφέρειες εκταµιεύουν τη δόση του πρώτου εξαµήνου
στις δοµές. Έχουµε, λοιπόν, λήξει σε σχέση µε το αρχικό ζήτηµα
την εκκρεµότητα την οποία δηµιουργήθηκε.
Εγκρίθηκε ήδη και περνά τώρα στις περιφέρειες η επιχορήγηση για το δεύτερο εξάµηνο. Υπάρχει µια διαφορά. Πέρυσι δόθηκαν 19.000.000 ευρώ για τη λειτουργία αυτών των δοµών.
Φέτος έχουν εγκριθεί 15.000.000. Το Υπουργείο Υγείας επισήµανε ότι υπάρχει αυτή η διαφορά των 4.000.000 ευρώ και ζήτησε
τη στήριξη του κονδυλίου. Είναι ένα σοβαρό ζήτηµα, το οποίο το
Υπουργείο το έχει επισηµάνει, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι είναι η
τρίτη φορά που απαντούµε σε επίκαιρη ερώτηση γι’ αυτό το
θέµα.
Θέλω, όµως, να σας πω ότι σε αυτό το κράτος, που συζητούµε
όλοι για τις σπατάλες του δηµοσίου και για τα περιττά έξοδα του
δηµοσίου, είναι σηµαντικό να ξέρουµε πως όσα χρήµατα δίνονταν µέχρι τώρα στις όποιες δοµές –υπογραµµίζω ότι αυτό δεν
έχει σχέση µε την αµοιβή των εργαζοµένων, αλλά µε τις λειτουργίες οι οποίες γίνονται, τις δαπάνες και τα έξοδα- πρέπει να είναι
αντικείµενο ελέγχου από το κράτος. Ήδη, ο Υπουργός προχθές
διέταξε ΕΔΕ, γιατί υπήρξε καταγγελία για τη λειτουργία και για
προβλήµατα που υπήρχαν σε αυτά τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου. Εγώ θα ζητήσω να ελεγχθεί από το ΣΕΥΠ η λειτουργία,
για να ξέρουµε αν αυτά τα χρήµατα τα οποία πηγαίνουν εκεί στοχευµένα αξιοποιούνται πράγµατι, εάν είναι αυτά που έχουν
ανάγκη οι δοµές για να λειτουργήσουν.
Σχετικά µε τη λογική που λέει ότι εάν κάπου βάλαµε λιγότερα
χρήµατα, αυτό είναι αναγκαίο κακό, σας λέω ότι τα λιγότερα χρήµατα πρέπει να έχουν σχέση µε την αποτελεσµατική λειτουργία
και µε την πραγµατική ανάγκη στις δοµές που υπάρχουν. Εάν,
λοιπόν, κερδίσουµε χρήµατα, διορθώνοντας την κακή λειτουργία
του κράτους, µπορούµε να επεκτείνουµε τη δράση σε άλλους
τοµείς, για να καλύψουµε τις τεράστιες υπαρκτές ανάγκες στο
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χώρο και της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ψυχικής υγείας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το λόγο έχει ο κ.
Αθανάσιος Παφίλης, για να δευτερολογήσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θα σας παρακαλούσα
να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήµατα τα οποία έχουµε θέσει, τα
έχετε µπροστά σας και σας τα ανέφερα και προηγουµένως.
Αυτήν την ιστορία µε την περιφέρεια την γνωρίζουµε πολύ
καλά. Επειδή είµαι περιφερειακός σύµβουλος στην Περιφέρεια
Αττικής, σας λέω ότι την Τρίτη αποφασίστηκε η τροποποίηση του
προϋπολογισµού, αλλά χρήµα δεν υπάρχει. Αυτή είναι η ουσία.
Λογιστικά υπάρχει, αποφασίστηκε την Τρίτη και σας λέω για την
Αττική που γνωρίζω πολύ καλά. Πρόφαση είναι αυτό, κυριολεκτικά πρόφαση.
Εµείς θέλαµε να θέσουµε γενικότερα το θέµα, αλλά εσείς δεν
απαντήσατε. Αυτό το θέµα αγγίζει και εσάς και την κ. Διαµαντοπούλου που έφυγε, αλλά και τη γενικότερη πολιτική της Κυβέρνησης.
Τι κάνατε σε αυτόν τον τοµέα και τι κάνετε; Είπατε και εσείς
και η Νέα Δηµοκρατία ότι το κράτος είναι γραφειοκρατικό, αναποτελεσµατικό, εκείνο, το άλλο και το άλλο, ότι δεν µπορεί να
αντιµετωπίσει και να πάµε σε πιο ευέλικτες µορφές. Οι πιο ευέλικτες µορφές είναι να φτιάξουµε φορείς ιδιωτικού δικαίου που
θα είναι πιο γρήγοροι -όλα αυτά τα παραµύθια που λέτε στον
κόσµο όλο αυτό το διάστηµα, για να τον παρασύρετε- να µπουν
και οι ΜΚΟ µέσα και έτσι να αντιµετωπίσουµε το θέµα των παιδιών µε αναπηρία και το θέµα της πρόνοιας.
Πρώτο θέµα. Με ποια κριτήρια το κάνετε αυτό; Για να βγάλουν
κέρδη εκείνοι που θα πάνε σε αυτόν τον τοµέα. Γνωρίζετε καλά
αυτή την κατάσταση, τι έχει διαµορφωθεί και µη µας λέτε τώρα
να κάνουµε έλεγχο για το πού πάνε τα λεφτά, γιατί η κατάσταση
είναι µια κατάσταση χυδαίας εκµετάλλευσης σε αυτά τα σχήµατα
που φτιάξατε και που προσπαθείτε να εγκλωβίσετε τον κόσµο,
αντί να παρέχετε δηµόσια και δωρεάν σε όλους τις παροχές που
χρειάζονται και ιδιαίτερα σε έναν τόσο ευαίσθητο τοµέα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Ξέρετε ποια είναι η κατάσταση που υπάρχει. Και περιουσιακά
στοιχεία και συντάξεις παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε τέτοιου είδους ιδρύµατα, σε διοικητικά συµβούλια, που δεν έχουν
καµµία σχέση µε το θέµα και δεν είναι και γονείς τις περισσότερες φορές.
Μας λέτε για ιδεοληψίες. Όµως, πού ζούµε; Εδώ δεν ζούµε;
Δεν εµπορευµατοποιείτε την υγεία, την παιδεία; Εδώ εµπορευµατοποιείτε την αναπηρία. Βγάζουν κέρδη, ναι ή όχι, από την
αναπηρία και από τα προβλήµατα που έχουν τα παιδιά και από
τα προβλήµατα της πρόνοιας που υπάρχουν; Είναι εµπορευµατοποίηση και ιδιωτικοποίηση ή δεν είναι;
Γι’ αυτό, λοιπόν, εµείς είπαµε να καλύψετε τις δοµές εκτός από
το γενικό πλαίσιο. Εµείς που µιλάµε για λαϊκή οικονοµία, σε αυτούς τους τοµείς λέµε ότι πρέπει να υπάρξει είκοσι φορές έλεγχος για το ποιοι δουλεύουν, πώς δουλεύουν, πώς επιµορφώνονται, ακριβώς γιατί είναι πολύ ευαίσθητοι τοµείς.
Εποµένως, εµείς σας λέµε τώρα να επιχορηγήσετε στο 100%
τις λειτουργικές δαπάνες, να περάσουν στο δηµόσιο και να φύγουµε από αυτές τις µορφές που έχετε κάνει µε τα νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου.
Τέλος, δεν απαντήσατε σε αυτά τα στοιχεία που σας έδωσα.
Είναι το 10%. Το υπόλοιπο 90%; Δεν απαντήσατε ότι δεν θα διωχθούν παιδιά. Να πάρετε απόφαση. Είναι θέµα πολιτικής απόφασης. Να µην φύγουν παιδιά από εκεί, επειδή οι γονείς τους είναι
άνεργοι ή είναι ανασφάλιστοι ή αντιµετωπίζουν προβλήµατα που
προέρχονται από τη γενικότερη πολιτική σας.
Εµείς καλούµε τους εργαζόµενους συνολικά, και αυτούς που
έχουν τέτοια προβλήµατα και αυτούς που δεν έχουν, να δυναµώσουν το µέτωπο αντίστασης και πάλης κατά αυτής της πολιτικής. Σας καλούµε, πέρα και έξω από τις ριζικές διαφωνίες που
έχουµε, να πάρετε κάποια άµεσα µέτρα για το επόµενο διάστηµα, για να αντιµετωπιστεί αυτή η βαρβαρότητα που υπάρχει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κ. Αθανάσιο Παφίλη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μάρκος Μπόλαρης.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, ορθώς πήρε απόφαση το περιφερειακό
συµβούλιο προχθές, διότι τα χρήµατα έχουν φύγει από το
Υπουργείο Υγείας και µένει από τις περιφέρειες η διαδικασία
εκταµίευσης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μακάρι!
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Χαίροµαι που λέτε «µακάρι». Αυτή είναι η αλήθεια. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους
εργαζόµενους στα κέντρα ειδικής αγωγής. Αυτό είναι το ένα ζήτηµα.
Δεύτερον, από τη στιγµή που δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους εργαζόµενους δεν υπάρχει θέµα, ούτε καµµία
ανησυχία, για το ότι κάποια από αυτά θα κλείσουν, άρα κάποια
παιδιά µε ειδικές ανάγκες θα µείνουν στους δρόµους. Δεν υπάρχει τέτοιο θέµα.
Ξέρετε καλά ότι οι περισσότερες από αυτές τις δοµές, όσον
αφορά την ψυχική υγεία, εξελίχθηκαν, γιατί υπάρχει και αντίστοιχη λειτουργία στις δοµές της κοινωνικής αλληλεγγύης, στο
πλαίσιο ενός προγράµµατος αποασυλοποίησης. Γιατί υπήρξαν
τα γνωστά µεγάλα προβλήµατα στα γιγαντώδη ψυχιατρικά νοσοκοµεία µε τις διαδικασίες που πρέπει να περάσουν στην αποασυλοποίηση, όπως λέει η σύγχρονη επιστήµη. Αυτή είναι η
κίνηση στην οποία βρισκόµαστε. Εδώ είµαστε να τα παρακολουθούµε καθηµερινά για να τα στηρίξουµε.
Υπάρχει στην ερώτησή σας και το θέµα τι γίνεται µε την πρωτοπορία, τη ΜΚΟ που υπάρχει για να υποστηρίζει το ΚΕΑΤ. Εκεί
έχω δει και τους εργαζοµένους, έχουµε παρέµβει, είναι ένα θέµα
το οποίο αφορά το Υπουργείο Πολιτισµού, γιατί αυτή η ΜΚΟ
χρηµατοδοτείται από το 0,3% των διαφηµίσεων της ιδιωτικής τηλεόρασης. Και εκεί υπήρξε µια αρρυθµία, η οποία είχε σχέση µε
τη συγκρότηση µιας επιτροπής ελέγχου των επιχορηγήσεων από
την ιδιωτική τηλεόραση. Έχει περάσει ο νόµος, 16 Ιουνίου συγκροτείται η επιτροπή για να µπορέσουν να πληρωθούν. Και εκεί
υπάρχει ένα ζήτηµα καθυστέρησης µε τους εργαζόµενους της
πρωτοπορίας στο ΚΕΑΤ που υποστηρίζει το έργο του ΚΕΑΤ.
Όσον αφορά το ΕΛΕΠΑΠ που υπάρχει στην ερώτησή σας,
θέλω να σας πω ότι το ΕΛΕΠΑΠ είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου και µε το νόµο επιχορηγείται µε το 14% του προϋπολογισµού του. Τα χρήµατα στο ΕΛΕΠΑΠ θα δοθούν κανονικά, όπως
προβλέπει η διαδικασία κάθε χρόνο. Είναι ζήτηµα, το οποίο θα
λυθεί εντός των ηµερών. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Το
ΕΛΕΠΑΠ είναι µια πρωτοβουλία, η οποία χαίρει του σεβασµού
της ελληνικής κοινωνίας, άρα και της ελληνικής πολιτείας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μάρκο Μπόλαρη.
Επόµενη είναι η τέταρτη µε αριθµό 1118/25-7-2011 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Ηλία Πολατίδη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά
µε τη φυγή Ελλήνων επαγγελµατιών από το Νοµό Σερρών στη
Βουλγαρία.
Ο κ. Πολατίδης έχει το λόγο για να αναπτύξει την επίκαιρη
ερώτηση.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ισχύει δυστυχώς µόνο στο Νοµό Σερρών, ισχύει σε όλες
τις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης που συνορεύουν
µε τη Βουλγαρία, αλλά νοµίζω και σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Με το αποτέλεσµα της πολιτικής σας, το οποίο έχει τα ευρωπαϊκά οράµατα ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να το χαρακτηρίσετε,
αλλά τελικά για τους εργαζοµένους και τους εργοδότες, τους µικρούς επαγγελµατίες σε αυτές τις περιοχές, µάλλον περί ευρωπαϊκού εφιάλτη πρόκειται. Τα φαινόµενα τα οποία ισχύουν σε
αυτές τις περιοχές νοµίζω ότι τα γνωρίζετε. Φυγή των επιχειρήσεων, εξωφρενικά ποσοστά ανεργίας, τα οποία ουδέποτε είχαµε
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βιώσει. Σύµφωνα µε το εργατικό κέντρο Σερρών έχει φτάσει στο
35% σήµερα η ανεργία και δεν υπάρχει καµµία ελπίδα ανακάµψεως της οικονοµίας της τοπικής στο µέλλον.
Οι επιχειρήσεις για πολλούς και διάφορους λόγους και για την
υψηλή φορολογία και για το χαµηλότερο κόστος εργασίας, αλλά
και για µια σειρά άλλων λόγων, όπως είναι η υψηλή φορολογία
που υπάρχει στην Ελλάδα, παραδείγµατος χάριν στη βενζίνη,
που υποχρεώνονται να ανταγωνιστούν τα αντίστοιχα πρατήρια
της Βουλγαρίας, τα οποία διαθέτουν βενζίνη των 1,10, 1,20, όταν
στην Ελλάδα είναι 1,60 ή 1,70, καταλαβαίνετε ότι δηµιουργούν
µια κατάσταση, η οποία θα οδηγήσει σε τεράστια κοινωνικά προβλήµατα, εκτός του ουσιαστικού προβλήµατος της ανεργίας. Άλλωστε προτείνουν οι φορείς να δηµιουργηθούν ειδικοί φορολογικοί συντελεστές για αυτές τις περιοχές, κατά το πρότυπο
άλλων περιοχών που ενδεχοµένως σήµερα δεν χρειάζονται αυτή
την ενίσχυση, την οποία έχουν. Να δηµιουργηθούν αυτοί οι φορολογικοί συντελεστές, διότι σήµερα από όλη αυτή τη διαδικασία
χάνει έσοδα το ελληνικό δηµόσιο που τόσο πολύ τα έχει ανάγκη.
Οφείλετε να πάρετε κάποια µέτρα και να δώσετε κάποια απάντηση, να ακούσουµε τέλος πάντων ποια είναι η άποψη της Κυβέρνησης γι’ αυτά τα τεράστια οικονοµικά και κοινωνικά
προβλήµατα που εκτός των άλλων στερούν έσοδα και από το ελληνικό δηµόσιο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Πολατίδη.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας κ. Σωκράτης Ξυνίδης έχει το λόγο για να απαντήσει στην ερώτηση του κ. Πολατίδη.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θα µου επιτρέψετε στην πρωτολογία µου να
απαντήσω στο γενικό πλαίσιο που βάλατε, γιατί δεν επαρκεί ο
χρόνος και στη δευτερολογία µου θα σας απαντήσω πιο συγκεκριµένα για τα µέτρα εκείνα µε τα οποία πιστεύουµε εµείς ότι
στηρίζεται η παραγωγικότητα και η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα και ιδίως στη βόρεια Ελλάδα µε τα προβλήµατα τα οποία
περιγράψατε.
Κατ’ αρχάς θέλω να εντοπίσω ότι είναι πασιφανές ότι η συγκυρία είναι δύσκολη και ότι η ελληνική παραγωγική µηχανή, ιδίως
από το 2007 και µετά, παρουσιάζει στοιχεία κατάρρευσης, θα
έλεγα. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει σε καµµία περίπτωση ότι ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα µια εικόνα φυγής και εγκατάλειψης. Διότι αυτό αποπνέει το πνεύµα το ερώτησής σας, αλλά
νοµίζω ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα.
Κατ’ αρχάς να πω ότι αυτή η ιστορία της Βουλγαρίας είναι µια
παλιά ιστορία. Δηλαδή έχει πάνω από δέκα-δεκαπέντε χρόνια
που άρχισε να παρατηρείται µια ροή επιχειρήσεων προς τη γειτονική χώρα, κυρίως όσον αφορούσε την ένταση εργασίας, τις
επιχειρήσεις φασόν κ.λπ. και που οι περισσότερες από αυτές σήµερα έχουν κλείσει. Που σηµαίνει ότι αντιµετώπιζαν ήδη προβλήµατα βιωσιµότητας πολύ γενικότερα και όχι µόνο από τα στοιχεία
της ανταγωνιστικότητας της τιµής του µεροκάµατου ή των ασφαλιστικών εισφορών, όπως αναφέρετε στην ερώτησή σας.
Βεβαίως είναι γεγονός ότι η γειτονική χώρα είχε κάποια πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τη δική µας. Δηλαδή για παράδειγµα, το
ύψος που έχουν τα µεροκάµατα ή οι ασφαλιστικές εισφορές. Σας
θυµίζω, όµως, ότι είναι πάρα πολλά τα παράπονα από τις ελληνικές επιχειρήσεις που προσπαθούσαν να δραστηριοποιηθούν
στη Βουλγαρία και σε σχέση µε τις υποστηρικτικές διαδικασίες,
όπως το τραπεζικό σύστηµα, που εν πολλοίς και µε τη συµµετοχή
των ελληνικών τραπεζών στην οικονοµική ζωή της γειτονικής
χώρας καλύφθηκαν, αλλά και άλλα ζητήµατα, όπως ανασφάλεια,
κυκλώµατα που λειτουργούσαν και που εκβίαζαν και επιχειρηµατίες κ.λπ. Άρα, µην περιγράφετε αυτήν τη στιγµή την κατάσταση
σε µια άλλη χώρα ως παραδεισένια και τη δική µας ως µειονεκτική.
Κατ’ αρχάς θέλω να πω ότι το ζήτηµα της φορολόγησης που
βάζετε είναι ένα µύθος. Σήµερα ξέρετε ότι έχει καθοριστεί το ποσοστό της φορολόγησης στο 20%, τη συγκεκριµένη χρονιά για
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την οποία µιλάµε το 2011 στη χώρα µας είναι στο 24% και άρα η
απόκλιση η οποία υπάρχει δεν δικαιολογεί αυτήν τη διαφορά.
Η Βουλγαρία θα ήθελα να σας πω ότι έχει κάποια δεδοµένα
τα οποία για την Ελλάδα είναι εξωπραγµατικά. Για παράδειγµα,
σήµερα προβλέπεται ότι ο βασικός µισθός είναι στα 123 ευρώ
και νοµίζω ότι δεν µπορεί να είναι αυτό ένα στοιχείο ανταγωνιστικότητας για τη χώρα µας ή γύρω στα 400 ευρώ στο δηµόσιο
τοµέα. Είναι προφανές ότι δεν µπορούµε να γίνουµε Βουλγαρία,
ούτε ως προς τη φορολόγηση ούτε ως προς τα µεροκάµατα
ούτε Fyrom και ούτε νοµίζω ότι είναι αυτό το οποίο προτείνετε.
Εκείνο, λοιπόν, το οποίο έχει σηµασία είναι να δούµε το πώς
στηρίζουµε τις ελληνικές επιχειρήσεις. Το µοντέλο µας πρέπει
να είναι σίγουρα διαφορετικό από αυτό το οποίο είναι σήµερα
της Βουλγαρίας ή της Fyrom ή των άλλων κρατών που ενδεχοµένως να ελκύουν και ελληνικές επενδύσεις. Αλλά νοµίζω ότι επί
της ουσίας δεν ανταποκρίνεται η εικόνα, την οποία περιγράφετε,
γιατί σύµφωνα µε στοιχεία τα οποία θα σας θέσω για να τα λάβετε υπ’ όψιν, από το Επιµελητήριο Σερρών φαίνεται ότι υπήρξαν
το πρώτο εξάµηνο του 2011 τριακόσιες εγγραφές, ενώ αντίθετα
διακόσιες πενήντα επτά διαγραφές και το 2010 οι εγγραφές ήταν
εννιακόσιες ογδόντα εννέα και οι διαγραφές πεντακόσιες εξήντα
τρεις. Άρα, αυτή η κατάρρευση την οποία περιγράφετε δεν παρουσιάζεται έτσι.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτης Ξυνίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλω να θέσω και ένα άλλο ζήτηµα και να θέσω υπ’ όψιν σας
την έκθεση για τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και την
πορεία των οικονοµικών σχέσεων που έχει γίνει από την Πρεσβεία µας στη Σόφια και τη γενική σύµβουλο του ΕΟΕΥ κ. Ιωάννα
Σωτηράκου-Γιάνναρου, η οποία λέει ότι οι περισσότερες από τις
νεοσύστατες εταιρείες, συγκεκριµένα 38% του συνόλου των αµιγώς ελληνικών συµφερόντων επιχειρήσεων στη Βουλγαρία είναι
εγκατεστηµένες στην πόλη Πλακοεβτραφ, πλησίον των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Ακολουθεί η Σόφια που έχουν την έδρα
τους εξακόσιες ενενήντα εννιά εταιρείες, το Προφτ και η Φιλιππούπολη εκατόν είκοσι επτά και το Πάζερτσι µε πενήντα οκτώ
εγγραφές.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτης Ξυνίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα έκθεση, η οποία βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επισηµαίνεται ωστόσο ότι πολλές, πιθανότατα και οι περισσότερες από τις εν λόγω εταιρείες ιδρύθηκαν στη Βουλγαρία, µε
µοναδικό σκοπό την αγορά ακινήτου ή αυτοκινήτου και όχι απαραίτητα τη µετεγκατάσταση παραγωγικής δραστηριότητάς τους
από την Ελλάδα.
Άρα, άλλα είναι τα ζητήµατα τα οποία, κατά τη γνώµη µου, θα
πρέπει να δούµε και να ιεραρχήσουµε. Είναι περισσότερο τα ζητήµατα της φοροδιαφυγής κάποιων που παίρνουν πολυτελή αυτοκίνητα και µε το πρόσχηµα κάποιας βουλγάρικης εταιρείας τα
κυκλοφορούν στην Ελλάδα και δευτερευόντως βεβαίως –και θα
σας πω στη δευτερολογία µου- σε σχέση µε τα µέτρα πρέπει να
λάβουµε προκειµένου να ανασχέσουµε την οποιαδήποτε ροή επιχειρήσεων και παραγωγικών διαδικασιών από την ελληνική
πλευρά προς τα βουλγαρικά σύνορα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό κ. Σωκράτη Ξυνίδη.
Ο συνάδελφος από το ΛΑΟΣ, Βουλευτής Σερρών κ. Ηλίας Πολατίδης έχει το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν βάζω εγώ κάποια ζοφερή εικόνα, τη βάζουν οι εφηµερίδες. Την 14η Ιουλίου η τοπική
εφηµερίδα των Σερρών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», στυλοβάτης του ΠΑΣΟΚ
γράφει: «Δεκαπέντε εκατοµµύρια ευρώ το µήνα χάνει η αγορά
της βορείου Ελλάδος».
Στις 8 Ιουλίου «Οκτακόσιες ελληνικές επιχειρήσεις πήγαν στη
Βουλγαρία» γράφει πάλι η ίδια εφηµερίδα, που επαναλαµβάνω
ότι είναι προσκείµενη στο χώρο του ΠΑΣΟΚ.
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Ο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ» στις 8 Ιουλίου: «Συνεχίζεται η µεταφορά
επιχειρήσεων του νοµού εκτός των συνόρων». Τριάντα χρόνια
είναι ο στυλοβάτης του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Σερρών. Μπορεί να
σας διαβεβαιώσει και ο παριστάµενος Υφυπουργός κ. Μαγκριώτης.
Άρα µην λέτε ότι παρουσιάζω εγώ µια ζοφερή εικόνα, ενώ
υπάρχει δήθεν µία ρόδινη.
Φυσικά και δεν γίνεται µεταφορά των παραγωγικών επιχειρήσεων εκεί σε πρώτη φάση τουλάχιστον, αλλά χρησιµοποιείται η
Βουλγαρία ως ένα µέσο φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής,
προκειµένου βασικά να προσφέρονται οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παράγονται να πωλούνται στην Ελλάδα. Δεν είναι φυσικά κανείς τόσο ανόητος, ούτως ώστε να φύγει από την
ελληνική αγορά και να πάει στη βουλγαρική. Μετακοµίζουν
όµως, οι επιχειρήσεις εκεί. Μεταφέρουν την έδρα τους και σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα έχουν σταµατήσει πλέον απλώς να µεταφέρουν τις παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά µεταφέρουν
και τα διοικητικά κέντρα και πωλούν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα.
Υπό αυτές τις συνθήκες και χωρίς να έχετε λάβει κάποια µέτρα
–τα οποία θα έπρεπε να τα πείτε για να µπορέσω κι εγώ να απαντήσω επ’ αυτών των µέτρων και αν είναι ικανοποιητικά και προς
τη σωστή κατεύθυνση, θα τα ακούσω στη δευτερολογία σαςπρέπει να σας πω ότι η κατάσταση είναι δραµατική.
Ακόµη και επαγγελµατίες, που απασχολούν έναν ή δύο εργαζοµένους φεύγουν και µεταφέρουν την έδρα τους στη Βουλγαρία και εδώ πέρα το µόνο που µας µένει είναι µε δανεικά πλέον,
όπως κάνουµε µέχρι στιγµής, να καταναλώνουµε αυτά τα προϊόντα τα οποία µεταφέρονται εκεί. Λόγω δε του ότι υπάρχει το
πρόστιµο του 5%, τα κέρδη µένουν στη Βουλγαρία, γιατί αν µεταφερθούν εδώ θα έχουν και το πρόστιµο του 5%, το οποίο δεν
θέλουν φυσικά να το πληρώσουν οι επαγγελµατίες.
Ως προς το θέµα της ανεργίας στο Νοµό Σερρών να σας πω
ότι έχει φτάσει στο 35%. Το πραγµατικό ποσοστό της ανεργίας
νοµίζω είναι πολύ υψηλότερο. Θα κάνετε κάτι γι’ αυτό; Και µην
µου πείτε ότι µε αυτά τα µέτρα του Υπουργείου Απασχόλησης
περί των ορισµένων θέσεων –µάλιστα φηµολογείται ότι και ορισµένοι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έκαναν µη κυβερνητικές οργανώσεις, προκειµένου να µπουν σε αυτά τα προγράµµατα και να
κάνουν τα ρουσφέτια τους µε τους εργαζοµένους των 625 ευρώ,
χωρίς ασφαλιστικές καλύψεις, αλλά µόνο µε υγειονοµική περίθαλψη- θα µπορέσουµε να λύσουµε το πρόβληµα της ανεργίας.
Όλη η βόρειος Ελλάδα που ήταν στην ουσία ο παραγωγικός
πυρήνας της Ελλάδας στη µεταποίηση, στην ένδυση, στην υπόδηση και σε άλλους τοµείς, αυτή τη στιγµή καταστρέφεται και
δηµιουργούνται τεράστια προβλήµατα. Δεν είναι σκόπιµο για την
Κυβέρνηση να λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα, ότι στην ουσία είναι
µια µελανή πραγµατικότητα που δεν έχει σχέση µε αυτό που
συµβαίνει πραγµατικά και ότι µε κάποια µαγικά µέσα και µε κάποιον τρόπο θα βρεθεί λύση.
Τι προβλέπετε για το µέλλον σε αυτές τις περιοχές; Εσείς τι
ενεργητικά µέτρα πολιτικής θα πάρετε ούτως ώστε να σταµατήσει αυτό το κύµα φυγής αντί να αµφισβητείτε ότι στην πραγµατικότητα υπάρχει αυτή η φυγή των επιχειρήσεων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Πολατίδη.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, κ. Σωκράτης Ξυνίδης έχει το λόγο για δευτερολογία.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πολατίδη, νοµίζω ότι
κατ’ αρχάς πρέπει να πάρετε πίσω αυτά που είπατε περί ορισµένων Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, εκτός αν έχετε να καταθέσετε συγκεκριµένα στοιχεία στη Βουλή, αλλιώς οφείλετε να το
ανακαλέσετε.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Έχει βγει στα µέσα ενηµέρωσης.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ναι, αλλά όταν εδώ µέσα
το λέτε ότι έχει βγει στα µέσα ενηµέρωσης, οφείλετε να το διευκρινίσετε αν έχετε στοιχεία.
Δεν µπορείτε να λοιδορείτε έτσι τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ. Δεν σας το επιτρέπουµε. Ή θα ανακαλέσετε αυτή τη στιγµή αυτό το οποίο είπατε,
ή από κει και µετά…
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Εγώ ανέφερα ό,τι υπάρχει στα µέσα ενηµέρωσης.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Σας παρακαλώ, κύριε Πολατίδη.
Δεν ανεχόµαστε τέτοιου είδους τυφλά χτυπήµατα στους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Έχουµε σηκώσει αρκετό βάρος αυτό τον
καιρό στο δηµόσιο αγώνα αυτής της χώρας για να σταθεί στα
πόδια της και δεν έχετε δικαίωµα να συκοφαντείτε τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Να βγουν οι Βουλευτές σας να τα διαψεύσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Μα, τι λέτε; Ποιος θα βγει
να τους διαψεύσει; Ποιος; Το τυφλό χτύπηµα; Ότι κάποιοι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κάνουν αυτό που λέτε; Ποια είναι τα στοιχεία
σας και το λέτε αυτό µέσα στη Βουλή των Ελλήνων;
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Το λένε τα µέσα ενηµέρωσης;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ποια µέσα ενηµέρωσης,
κύριε Πολατίδη, το λένε; Πείτε µας ποια µέσα είναι αυτά; Κατονοµάστε τα µέσα ενηµέρωσης. Σας προκαλώ!
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Όλοι οι τοπικοί σταθµοί και σας καταθέσω τα δηµοσιεύµατα που ανέφερα πριν...
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Πολατίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας παρακαλώ πολύ
και τους δύο! Απαγορεύεται ο διάλογος αυτού του τύπου!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ποιος έχει κάνει καταγγελίες και για ποιον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ;
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου έχει
κάνει καταγγελίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριοι, σας παρακαλώ! Δεν γίνεται να συνεχίσουµε έτσι!
Κύριε Πολατίδη, δεν είναι δέον και πρέπον αυτό!
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, συνεχίστε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πολατίδη, ξέρετε ότι
αυτή η Κυβέρνηση έχει δείξει την ευαισθησία της στα προβλήµατα που ο Νοµός Σερρών, λόγω ακριβώς αυτής της γειτνίασης
και της επικοινωνίας µε τη Βουλγαρία αντιµετωπίζει. Έχει δείξει,
λοιπόν, την ευαισθησία της στην ένταξη του Νοµού Σερρών στα
ανώτατα δυνατά επίπεδα στον επενδυτικό νόµο, σε σχέση µε τα
επίπεδα των περιφερειακών ενισχύσεων που προβλέπει 30% για
τις µεγάλες επιχειρήσεις, 40% για τις µεσαίες επιχειρήσεις και
50% για τις µικρές επιχειρήσεις. Είναι ο ανώτατος δυνατός βαθµός περιφερειακών επιχορηγήσεων, που προβλέπει ο νόµος.
Από κει και πέρα, επειδή ακριβώς καταλαβαίνουµε ότι το µεγάλο πρόβληµα των επιχειρήσεων σήµερα είναι η ρευστότητα,
έχει ήδη ανακοινώσει ο Υπουργός κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάποιες πολύ σηµαντικές αποφάσεις.
Πρώτον, την ενίσχυση από το Σύµφωνο Ρευστότητας µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του ελληνικού δηµοσίου ύψους 1.000.000.000 ευρώ για το 2011, που θα διοχετευτεί
µέσω των τραπεζών µε χαµηλότοκα δάνεια σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ενώ υπάρχει και πρόβλεψη για χορήγηση αντίστοιχου
ποσού και το 2012.
Δεύτερον, θα υπάρξει έµµεση ρευστότητα, µέσω της αξιοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εθνικό Αποθεµατικό
Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ ύψους 200.000.000 ευρώ, µε ενισχύσεις
ως 10.000 ευρώ σε περίπου 20.000 επιχειρήσεις πανελλαδικά.
Το πρόγραµµα αυτό υλοποιείται µέσα στον ερχόµενο Σεπτέµβριο. Επίσης, έχει ανακοινωθεί ότι µέσω του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων εξασφαλίζεται για τις εξαγωγικές
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επιχειρήσεις κεφάλαιο κίνησης µέχρι 200.000 ευρώ και µέχρι
τέσσερις µήνες για να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα ρευστότητας οι εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Και τρίτον, νέα εγγυοδοτικά προϊόντα µέσω του ΕΤΕΑΝ που
ανακοινώθηκαν. Θα σας τα δώσω και µε σχετικό έγγραφο για την
οικονοµία του χρόνου.
Υπενθυµίζω, επίσης, τα τρία ταµεία τα οποία δηµιουργήθηκαν
ως νέα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία µέσω του ΕΤΕΑΝ, δηλαδή
το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας, το Ταµείο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας και το Ενάλιο Ταµείο. Καθώς, επίσης, και το πρόγραµµα «JEREMIE», το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουν
προϋπολογιστεί µέσω αυτού να δοθούν δάνεια ύψους
460.000.000 ευρώ.
Τέλος, θέλω να πω σε σχέση µε τα προγράµµατα που ήδη τρέχουν ότι η µεταποίηση στις νέες συνθήκες, η οποία έχει ολοκληρωθεί και τώρα ήδη ξεκίνησε να δίνει προκαταβολές. Προβλέπεται ακόµα ότι για το Νοµό Σερρών έχουν εγκριθεί προς χρηµατοδότηση είκοσι τέσσερα επενδυτικά σχέδια µε συνολικό
ύψος δηµόσιας χρηµατοδότησης 2,4 εκατοµµύρια ευρώ. Ως
προς την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, που πάλι στο Νοµό Σερρών υπεβλήθησαν επτά επενδυτικές προτάσεις µε συνολικό ύψος δηµόσιας χρηµατοδότησης
522,8 εκατοµµύρια ευρώ.
Εδώ η εξωστρέφεια και η ανταγωνιστικότητα βρίσκονται σε
στάδιο που από το Σεπτέµβριο και µετά θα αρχίσουν να πληρώνουν χρήµατα. Ως προς την ένδυση, την υπόδηση και τις νέες
προοπτικές στο Νοµό Σερρών υποβλήθηκε µια επενδυτική πρόταση ύψους 750.000 ευρώ.
Τα προγράµµατα ενίσχυσης νέων και επιχειρηµατικότητας γυναικών, τα οποία ολοκληρώνονται και θα δώσουν τα χρήµατα που
υπάρχουν στην αγορά, όπως, επίσης, και η υλοποίηση των προγραµµάτων «CLUSTERS», της νέας καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας, που επιδοτεί σε ποσοστό 60% και η προθεσµία
υποβολής των προτάσεων αρχίζει από την 1/8/2011 και λήγει στις
30/9/2011.
Θέλω, επίσης, να σηµειώσω τη λειτουργία της επιχειρησιακής
µονάδας ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη, που λύνει όλα τα προβλήµατα επαφής µε το κέντρο, τα οποία είχαν οι επιχειρήσεις της
βορείου Ελλάδας στην ένταξη των επενδυτικών τους σχεδίων,
καθώς επίσης τη λειτουργία του ΓΕΜΗ και της Υπηρεσίας Ίδρυσης Μίας Στάσης, την άρση των τριάντα σηµείων που εµποδίζουν
την επιχειρηµατικότητα στη φιλική και επιχειρηµατική Ελλάδα.
Μέσα στο Σεπτέµβριο θα παρουσιαστεί το πλήρες σχέδιό της.
Ακόµη, να σηµειώσω το πρόσφατο νοµοσχέδιο για την απλοποίηση των τεχνικών επαγγελµάτων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Να ολοκληρώσουµε,
όµως, κύριε Υπουργέ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): …τη λειτουργία των επιχειρηµατικών πάρκων και επίσης τις αδειοδοτήσεις και τη σχετική
σελίδα, από την οποία όλος ο επιχειρηµατικός κόσµος από τη
µεγάλη δικτυακή πύλη startupgreece µπορεί να λαµβάνει όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται.
Νοµίζω ότι θα χρειαζόµασταν πολύ περισσότερο χρόνο, κύριε
Πολατίδη, για να µπορέσουµε πράγµατι να αναλύσουµε όλη την
πολιτική που επαρκώς στηρίζει σήµερα στις δύσκολες συνθήκες
την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως τον κ. Σωκράτη Ξυνίδη, Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως και το συνάδελφο κ.
Ηλία Πολατίδη για την επίκαιρη ερώτησή του.
Ακολουθεί η δεύτερη υπ’ αριθµόν 1114/25-7-2011 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Σταϊκούρα προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη δηµιουργία εµπορευµατικού
κέντρου στη Στυλίδα.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Σταϊκούρα θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ιωάννης Μαγκριώτης.
Ορίστε, κύριε Σταϊκούρα, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, για να
αναπτύξετε την ερώτησή σας.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, στη σηµερινή δυσµενή εγχώρια
και διεθνή οικονοµική συγκυρία η ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών αναµφίβολα καθίσταται επιβεβληµένη. Πρόκειται για
πρωτοβουλίες αναγκαίες για την ανάταξη της οικονοµίας, για την
ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, για την τόνωση της
απασχόλησης, πρωτοβουλίες που σταθερά και επίµονα ζητάει
και προτείνει η Νέα Δηµοκρατία.
Πρόκειται, όµως, για πρωτοβουλίες που απουσιάζουν από τις
κυβερνητικές επιλογές. Ο αξιότιµος Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας είπε ότι θέλει πολλή ώρα, για
να αναπτύξει τις πολιτικές για την επιχειρηµατικότητα. Δεν χρειάζεται πολλή ώρα. Μόνο ένας αριθµός: Εικοστή θέση απορροφητικότητας στο ΕΣΠΑ από πέµπτη, πριν από ενάµιση χρόνο.
Αυτό τα λέει όλα.
Πρόκειται, όµως, για πολιτικές που απουσιάζουν και από το
Νοµό Φθιώτιδας, νοµός που λόγω της γεωγραφικής του θέσης
δύναται να αποτελέσει αναπτυξιακό σταυροδρόµι, να καταστεί
δηλαδή σηµαντικός συγκοινωνιακός και εµπορικός κόµβος.
Με αυτήν τη λογική πριν από τρία χρόνια στο νόµο του 2008
για το γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου
ανάπτυξης προβλέπεται η δηµιουργία κατά προτεραιότητα και
µε τη συνδροµή του κράτους οργανωµένων υποδοµών, δηλαδή
εµπορευµατικών κέντρων για την εξυπηρέτηση συνδυασµένων
µεταφορών εµπορευµατοκιβωτίων και συναφών υπηρεσιών,
όπως είναι τα logistics, δηλαδή η εφοδιαστική και ελαφρά µεταποίηση.
Αυτές οι υποδοµές οφείλουν είτε να έχουν πρόσβαση σε δύο
τουλάχιστον βασικούς µεταφορικούς άξονες και να βρίσκονται
σε λειτουργική επαφή µε δυναµικά αστικά κέντρα είτε να δηµιουργούνται ως προέκταση θαλασσίων λιµένων στην ενδοχώρα,
µε απευθείας, όµως, σιδηροδροµική σύνδεση.
Σύµφωνα µε το ίδιο πλαίσιο του 2008, κρίνεται σκόπιµο οι νησιωτικοί και ηπειρωτικοί λιµένες, µεταξύ αυτών και της Στυλίδας,
να εφοδιαστούν µε ελαφρές υποδοµές στήριξης τυποποιηµένων
εσωτερικών και εµπορευµατικών υποδοµών.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η περιοχή της Φθιώτιδας µεταξύ Στυλίδας και Λαµίας συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για τη δηµιουργία εµπορευµατικού κέντρου. Δηλαδή διαθέτει τους αυτοκινητόδροµους ΠΑΘΕ και Ε-65, άσχετα
µε το αν «καρκινοβατούν» τα έργα µε αποκλειστική δική σας ευθύνη, τη σιδηροδροµική γραµµή Στυλίδας-Λαµίας –Λιανοκλαδίου, το λιµάνι της Στυλίδας και την αναγκαία έκταση για τη
δηµιουργία του κέντρου. Πέραν αυτών, υπάρχει προµελέτη σκοπιµότητας και βιωσιµότητας ενός τέτοιου κέντρου.
Κατόπιν τούτων, ερωτώ και καλώ την Κυβέρνηση να δροµολογήσει την υλοποίηση του συγκεκριµένου επενδυτικού έργου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Χρήστο Σταϊκούρα.
Ο Υφυπουργός κ. Ιωάννης Μαγκριώτης έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα συµφωνήσω µε τον αγαπητό συνάδελφο ότι η ανάπτυξη
εµπορευµατικών κέντρων είναι πολύ σηµαντική υποδοµή και ότι
θα προσφέρει σηµαντικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη γενικότερα της χώρας, αλλά και την οικονοµική δραστηριότητα της περιοχής.
Πρέπει, όµως, να τονίσω και να διευκρινίσω ότι επανακαθορίστηκε και επαναδιαµορφώθηκε ο νόµος-πλαίσιο για τα εµπορευµατικά κέντρα το 2005, καταργώντας το προηγούµενο πλαίσιο
της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Αυτό οδήγησε σε µια µεγάλη καθυστέρηση, γιατί ήδη είχαν σχεδιαστεί έξι εµπορευµατικά κέντρα
σε όλη τη χώρα και είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες για το σχεδιασµό, τη µελέτη και την αδειοδότησή τους.
Το 2010 –το τονίζω- βγήκε για πρώτη φορά από την Κυβέρνηση η ερµηνευτική εγκύκλιος που απαιτούσε ο ν.33/2005, δηλαδή έγινε ο επανακαθορισµός, αλλά δεν είχαν βγει οι αναγκαίες
υπουργικές αποφάσεις, για να ενεργοποιηθούν σε όλα τα χρόνια
της διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας.
Το εµπορευµατικό κέντρο, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα
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ολοκληρωµένο οργανικό σύνολο υποδοµών και διαρθρωµένων
υπηρεσιών, που υποστηρίζει την τοπική και περιφερειακή οικονοµία, µε τις υπηρεσίες που προσφέρει. Μελετάται, κατασκευάζεται, αναπτύσσεται και λειτουργεί από εταιρείες ειδικού σκοπού
εµπορευµατικού κέντρου, που είναι νοµικό πρόσωπο ανώνυµης
εταιρείας που αναλαµβάνει τη µελέτη, τη χρηµατοδότηση, την
ίδρυση, την κατασκευή και τη λειτουργία του εµπορευµατικού
κέντρου.
Για την ίδρυσή του πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο Υπουργείο
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων από την Εταιρεία Εµπορευµατικού Σκοπού. Για να υποβληθεί µια τέτοια αίτηση, θα πρέπει
να έχουν προηγηθεί όλες οι µελέτες, όπως και οι αδειοδοτήσεις,
να υπάρχει δηλαδή αδειοδότηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και µια σειρά από άλλες αδειοδοτήσεις, όπως το ισχύον θεσµικό πλαίσιο προσδιορίζει.
Το δηµόσιο από τη δική του πλευρά έχει τη δυνατότητα -εφάπαξ, όµως- να υποστηρίξει είτε µε εθνικούς πόρους είτε σε συνδυασµό µε κοινοτικούς πόρους την ανάπτυξη ενός εµπορευµατικού κέντρου. Το τονίζω αυτό µια φορά, διότι διαφορετικά
θεωρείται επέµβαση στον ανταγωνισµό και στην οικονοµία της
αγοράς και γι’ αυτό ακριβώς δεν επιτρέπεται.
Μέχρι στιγµής δεν έχει κατατεθεί καµµία αίτηση, για να κινηθούν και οι αντίστοιχες διαδικασίες από την πλευρά του Υπουργείου. Γι’ αυτό, λοιπόν, θα είναι καλό, επειδή γνωρίζω ότι οι
φορείς της περιοχής έχουν αυτό το ενδιαφέρον και επειδή η Στυλίδα έχει τα βασικά χαρακτηριστικά, όπως τα αναπτύξατε, να
υπάρξει αυτή η σχετική πρωτοβουλία. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, είµαστε σε µια εποχή, όπου δεν µπορούν να υπάρξουν υποκειµενικοί σχεδιασµοί έξω από τις πραγµατικές ανάγκες. Εάν
πράγµατι υπάρξει ενδιαφέρον, θα κινηθούν οι θεσµικά διαµορφωµένες µέχρι σήµερα –διαχρονικά θα έλεγα- διαδικασίες από
την πλευρά της πολιτείας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιωάννη Μαγκριώτη.
Το λόγο έχει για τρία λεπτά ο κ. Σταϊκούρας για τη δευτερολογία του.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς, να σας
ευχαριστήσω για το προφορικό ενδιαφέρον που επιδεικνύετε
σήµερα γενικώς για τα εµπορευµατικά κέντρα. Εύχοµαι αυτό –
έστω το γενικό- το ενδιαφέρον να είναι ειλικρινές και ουσιαστικό.
Δεν αναφέροµαι σε προσωπικό, αλλά σε κυβερνητικό επίπεδο.
Διότι η Κυβέρνησή σας στην ανάληψη και υλοποίηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, επενδυτικών δράσεων και αποκρατικοποιήσεων εµφανίζει εξαιρετικά χαµηλές –να µην πω σχεδόν
µηδενικές- επιδόσεις. Δεν απαντήσατε, όµως, καθόλου για το Εµπορευµατικό Κέντρο στη συγκεκριµένη περιοχή.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία σταθερά και
έγκαιρα, κοστολογηµένα και διορατικά, διατύπωσε από πέρυσι
την πρότασή της για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
του δηµοσίου, πρόταση που αρχικά αγνοήθηκε από την Κυβέρνηση, στη συνέχεια διαστρεβλώθηκε και σήµερα, τουλάχιστον
ποσοτικά, έχει υιοθετηθεί και τεθεί και από την Κυβέρνηση και
από τους εταίρους ως δανειακός όρος.
Η Νέα Δηµοκρατία πιστεύει ότι η ορθολογική διαχείριση και η
στοχευµένη αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας µπορεί να εξασφαλίσει σηµαντικά, σταθερά και σε µακροχρόνια βάση οικονοµικά οφέλη, έσοδα για το κράτος και να προσθέσει ανάπτυξη
στον τόπο, όπως είναι και στην υπό συζήτηση ερώτηση η δηµιουργία Εµπορευµατικού Εφοδιαστικού Κέντρου στη Φθιώτιδα.
Και εδώ, επειδή είπατε να µην κάνουµε υποκειµενικούς σχεδιασµούς, θα σας µιλήσω αντικειµενικά.
Στο µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής, το
οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα, στην πρώτη οµάδα τριάντα ένα ακινήτων διαχείρισης της ΚΕΔ, που µεταφέρονται προς αξιοποίηση
στο καινούργιο ταµείο αποκρατικοποιήσεων, συγκαταλέγεται και
µία έκταση 255 στρεµµάτων στην περιοχή της Μεγάλης Βρύσης
του Δήµου Λαµιαίων, όπως λέει το ίδιο το σχέδιο της Κυβέρνησης για εµπορική εφοδιαστική χρήση.
Δεν σας αρέσει αυτός ο χώρος; Η ίδια χρήση θα µπορούσε να
γίνει στην ίδια περιοχή σε µεγαλύτερη, αλλά όχι επίπεδη έκταση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

820 στρεµµάτων που ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως αυτή οριοθετείται στο τοπογραφικό διάγραµµα, το οποίο έχω στην κατοχή µου και το οποίο θα
καταθέσω για τα Πρακτικά. Το τοπογραφικό διάγραµµα δείχνει
ακριβώς και πού είναι αυτός ο χώρος και πού είναι αυτό που λέει
το µεσοπρόθεσµο και πόσο απέχει από αυτά που ορίζει ο νόµος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν τοπογραφικό διάγραµµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συνεπώς και οι δυο είναι προσβάσιµες περιοχές, απέχουν επτά
χιλιόµετρα από τη Λαµία, δέκα χιλιόµετρα από το λιµάνι της Στυλίδας, γειτνιάζουν µε τα βόρεια όρια της ΒΙΠΕ Λαµίας, βρίσκονται βορείως µόνο ένα χιλιόµετρο από τον ΠΑΘΕ και τη σιδηροδροµική γραµµή. Η αξιοποίηση αυτών των εκτάσεων για τη δηµιουργία οργανωµένων υποδοµών, όπως είπα, δηλαδή εµπορευµατικών κέντρων, µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη, να τονώσει
την απασχόληση και να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας,
αξιοποίηση για την οποία, όπως σωστά είπατε κύριε Υπουργέ,
υπάρχει σύµφωνη γνώµη των φορέων του νοµού, όπως είναι το
Εµπορευµατικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, η ΤΕΔΚ Φθιώτιδας, οι Δήµοι Λαµιαίων και Στυλίδας, το ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς, το Οικονοµικό Επιµελητήριο Στερεάς Ελλάδος, το Λιµενικό
Ταµείο Στυλίδας.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι ήρθε η ώρα η Κυβέρνηση να περάσει επιτέλους από τη θεωρία στην πράξη, από την ανυπαρξία
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, στο σχεδιασµό αλλά και στην υλοποίηση σχετικών πολιτικών, από την αβελτηρία στη δράση, για
να δουν κάποια στιγµή οι πολίτες φως στο τούνελ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Σταϊκούρα.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ιωάννης Μαγκριώτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα στη Βουλή να είναι πιο ζωντανός και πιο πρακτικός
ο διάλογος µε βάση τις απαντήσεις που δίνει ο εκπρόσωπος της
Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Γνωρίζετε ότι οι Έλληνες κατά τους προγόνους µας, δεν συνοµιλούν, διαπληκτίζονται.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Με αυτή την έννοια στην παρέµβασή του ο
αγαπητός συνάδελφος δεν συµπεριέλαβε αυτά που είπα εγώ στη
δική µου παρέµβαση. Ανέφερα τρία πολύ σηµαντικά θέµατα και
θα τα επαναλάβω, γιατί θεωρώ ότι ο στόχος είναι κοινός.
Τόνισα ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας το 2005 µε τον
ν.3333 επανακαθόρισε τις προϋποθέσεις για εµπορευµατικά κέντρα, καταργώντας τον προηγούµενο νόµο του ΠΑΣΟΚ που είχε
χωροθετήσει εµπορευµατικά κέντρα και είχε ξεκινήσει τη διαδικασία. Θεµιτό το ότι εκτίµησε πως πρέπει να υπάρξει ένα άλλο
πλαίσιο. Στα πεντέµισι όµως χρόνια δεν φρόντισε να κάνει τίποτα
στο θέµα αυτό, εκτός από αποτυχηµένες απόπειρες στο Θριάσιο. Δεν θα αναφέρω τι έκανε στη Θεσσαλονίκη. Κατήργησε τη
χωροθέτηση και ακόµη αναζητούµε λύσεις στο θέµα.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν άφησε πίσω της κανένα σχεδιασµό εκτός από το εθνικό χωροταξικό του 2008, µε το
οποίο αποτύπωσε σε όλη τη χώρα διάφορους στόχους. Δεν
άφησε, όµως, πίσω κανένα σχεδιασµό ειδικά για το εµπορευµατικό κέντρο της Στυλίδας και φυσικά δεν διασφάλισε πόρους. Νοµίζω ότι αυτό το γνωρίζετε.
Αυτό το αναφέρω και το τονίζω για τη διάσταση της κριτικής
που δώσατε. Εγώ ήθελα να αναδείξουµε σήµερα εδώ µαζί ότι
αυτός ο στόχος είναι εφικτός, υπάρχουν οι προϋποθέσεις και
πρέπει να τον κινήσουµε όλοι µαζί. Όµως, ο ν.3333/2005 -όπως
και η εγκύκλιος του 2010 που είναι προέκταση του νόµου- προσδιορίζει ποιοι συγκροτούν και διαµορφώνουν εµπορευµατικά κέντρα και ποιος είναι ο ρόλος της πολιτείας.
Αναφέρατε ότι υπάρχει µία µελέτη σκοπιµότητας τοπικού
φορέα. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου -που φαντάζοµαι
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ότι έχουν µια συνέχεια- αυτή τη µελέτη σκοπιµότητας δεν τη γνωρίζουν. Δεν ξέρω πότε έγινε, αν έγινε µέχρι το 2009 που ήσασταν
στην Κυβέρνηση ή αν έγινε στη συνέχεια. Ξέρετε όµως πολύ
καλά ότι µια µελέτη σκοπιµότητας έχει ένα γενικό χαρακτήρα.
Αυτό που επιβάλλει ο νόµος του 2005 είναι συγκεκριµένη πρωτοβουλία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από συγκεκριµένο σχήµα,
δηλαδή από συγκεκριµένες πλευρές. Δεν είµαστε στην παλιά
εποχή όπου το ίδιο το κράτος έχτιζε αντίστοιχες δηµόσιες υποδοµές, γιατί ο νόµος του 2005 ορθώς προσδιορίζει ότι πρέπει να
είναι συνέργεια του ιδιωτικού τοµέα και του παραγωγικού κόσµου και φυσικά να έρχεται το δηµόσιο να βοηθά.
Είµαστε έτοιµοι, λοιπόν. Θεωρούµε ότι η Στυλίδα –το είπα και
στην αρχική µου παρέµβαση και το επαναλαµβάνω- έχει αυτές
τις προϋποθέσεις όπως και η ευρύτερη περιοχή.
Η αναφορά που κάνατε για το πρόγραµµα της Κυβέρνησης για
την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, είναι ενδεικτική και κατατείνει προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως χρειάζονται να παρθούν και κάποιες αποφάσεις όσον αφορά τις χρήσεις γης.
Νοµίζω ότι µπορούµε µαζί να προχωρήσουµε γιατί υπάρχει ενδιαφέρον απ’ όλους µας -έχουν γίνει αρκετές παρεµβάσεις και
από συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ- και από την τοπική κοινωνία. Να
πάµε όλοι µαζί για να κτίσουµε αυτή την υποδοµή, µέσα όµως
από βήµατα ρεαλιστικά και πρακτικά, χωρίς να µείνουµε σε µία
διακήρυξη, είτε από την Κυβέρνηση είτε από την αντιπολίτευση,
απλώς για να καταναλώνουµε τον πολιτικό µας λόγο.
Θεωρώ ότι από την πλευρά της πολιτείας υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Η περιοχή αυτή συγκεντρώνει –γιατί έχει τις βασικές
υποδοµές, όπως είπατε- τα κριτήρια του θεσµικού πλαισίου που
έχει ορίσει η πολιτεία από το 2005 και µετά. Μπορούµε µαζί µε
τους τοπικούς φορείς να κινήσουµε αυτή τη διαδικασία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιωάννη Μαγκριώτη.
Η τέταρτη µε αριθµό 1119/25-7-2011 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Κυριάκου Βελόπουλου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη θέση της Κυβέρνησης για την τοποθέτηση του αγάλµατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Σκόπια, διαγράφεται λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Επίσης, η πέµπτη µε αριθµό 1121/25-7-2011 επίκαιρη ερώτηση
δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση δηµοσίων οργανισµών, διαγράφεται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 1112/25-7-2011 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αικατερίνης Μπατζελή προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε την αξιοποίηση των γεωθερµικών κοιτασµάτων στην
περιοχή της Φθιώτιδας.
Το λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Μπατζελή να αναπτύξει την ερώτησή της.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα σε αντιστοιχία µε την προηγούµενη συζήτηση σχετικά µε το εµπορευµατικό κέντρο Στυλίδας να πω ότι η Κυβέρνηση έχει περάσει ήδη ειδικό νοµοθέτηµα, που ορίζει τη
χωροταξία και τη δυνατότητα των νέων εµπορευµατικών κέντρων
και τη χρήση γης. Ήταν ένα µεγάλο πρόβληµα στην εφαρµογή
του αναπτυξιακού αυτού νόµου. Νοµίζω ότι κανένας σ’ αυτή την
Αίθουσα δεν µπορεί να είναι ενάντια ή να έχει διαφορετική πρόταση για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, όπως αυτή του εµπορευµατικού κέντρου Στυλίδας.
Στο πλαίσιο αυτών των αναπτυξιακών πολιτικών θεωρώ ότι εντάσσεται και η ερώτηση για τη γεωθερµία στο Νοµό Φθιώτιδος,
καθώς και σε άλλους νοµούς. Είναι µια διαδικασία η οποία έχει
αρχίσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πιστεύω, όµως, ακράδαντα ότι θα πρέπει να επιταχύνει τον τρόπο
παρουσίασης και υλοποίησης αλλά και χρήσης των γεωθερµικών
πεδίων για αναπτυξιακούς λόγους εφόσον η γεωθερµία δηµιουργεί αναδυόµενες αγορές στον τουρισµό, στην αγροτική οικονοµία αλλά και δίνει τη δυνατότητα για συνέργειες σε τοπικό
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επίπεδο.
Θα ήθελα να αναδείξω και να πω ότι το ενδιαφέρον για τη
Φθιώτιδα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό διότι πέρα του πεδίου του
Σπερχειού –Δαµάστα, Υπάτη, Καµµένα Βούρλα- µετά από µελέτες στο ΙΓΜΕ έχουν αναδειχθεί και στο Αρχάνι και στη Στυλίδα
γεωθερµικά πεδία µε διαφορετικές θερµοκρασίες, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για πολλές χρήσεις, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους αγρότες.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, πραγµατικά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον
να µας πείτε ποια ήταν τα αποτελέσµατα του διεθνούς διαγωνισµού, ο οποίος έγινε για περιοχές της βορείου Ελλάδος έτσι
ώστε πολύ γρήγορα αυτός ο διαγωνισµός να εφαρµοστεί συµπληρωµατικά και για τις άλλες περιοχές, κυρίως, όµως για το
Νοµό Φθιώτιδας. Εδώ σε αντιστοιχία και µε το εµπορευµατικό
κέντρο, κύριε Μανιάτη, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει πολύ µεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον σ’ αυτές τις περιοχές και «εµποδίζονται» από το τελικό νοµικό πλαίσιο για το γεωθερµικό πεδίο.
Φυσικά συζητώντας στην Ολοµέλεια και το νέο πολυνοµοσχέδιο
για τους υδρογονάνθρακες διασφαλίζεται πλέον και διά νόµου η
γεωθερµία µε όλες τις λεπτοµέρειες που διευκολύνουν την υλοποίησή της και που µας αφορούν.
Θεωρούµε λοιπόν ότι είναι πολύ ώριµο το οικονοµικό και ενεργειακό περιβάλλον για να προχωρήσουµε σε υπουργική απόφαση και σε διαγωνισµό που να αφορά το νοµό µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε την
κ. Μπατζελή.
Ο κ. Ιωάννης Μανιάτης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θέλω να ευχαριστήσω την κ.
Μπατζελή για το συνεχές ενδιαφέρον που επιδεικνύει για τη γεωθερµία και να πω ότι πραγµατικά είµαστε σε µία χρονική συγκυρία όπου µπορούµε να πούµε ότι έχουµε κάνει τα πρώτα
βήµατα.
Ξεκινώ λέγοντας ότι η γεωθερµία είναι εξαιρετικά παραµεληµένη στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι είναι η πιο «πράσινη» και
η πιο ενδιαφέρουσα µορφή ανανεώσιµης ενέργειας µε δεδοµένο
ότι είναι η µοναδική που µπορεί να αποτελέσει και µονάδα
βάσης. Σε αντίθεση µε τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά τα οποία
εξαρτώνται από τον καιρό, τον άνεµο ή τον ήλιο, άρα µόνο συµπληρωµατικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν, σε αντίθεση µ’
αυτές τις ΑΠΕ, η γεωθερµία µπορεί να είναι µονάδα βάσης, δηλαδή έχει µία πολύ µεγαλύτερη σπουδαιότητα στο βαθµό ακριβώς που δεν απαιτούνται µηχανισµοί για την αποθήκευση της
παραγόµενης ενέργειας.
Το επόµενο που θέλω να σηµειώσω είναι ότι η Ελλάδα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που µου έχουν δώσει, έχει σαράντα δύο εντοπισµένα γεωθερµικά πεδία χαµηλής, µέσης και υψηλής
ενθαλπίας, άρα είναι µία χώρα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για να
αναπτυχθεί η γεωθερµία.
Πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουµε ολοκληρώσει µία πρώτη διαδικασία για να µεταφέρουµε στη θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ
όλα τα δικαιώµατα της ΔΕΗ, αυτά που είχε σε Μήλο, Νίσυρο,
Λέσβο και Μέθανα όπου µπορούν να υπάρξουν επενδύσεις για
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έως και 600 εκατοµµύρια ευρώ
µε συνολική ισχύ έως και 300 MW. Μιλάµε πια για µεγάλες µονάδες.
Τέλος, θα σας πω ότι πρόσφατα, πριν από λίγες µέρες, είχα
τη χαρά να µε επισκεφθεί ο Δήµαρχος Ικαρίας. Ήταν µία από τις
λίγες περιπτώσεις. Ο δήµαρχος λοιπόν µου ζήτησε τη συµβολή
του Υπουργείου προκειµένου στην Ικαρία να αναπτύξουµε τη γεωθερµία και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο σε σχέση και µε τις
υπόλοιπες τοπικές κοινωνίες που υπάρχουν κάποιοι προβληµατισµοί.
Τι έχουµε κάνει µέσα στη χρονιά; Πρώτον, ακυρώσαµε το πλαφόν που υπήρχε για την εισαγωγή της γεωθερµίας στο ενεργειακό ισοζύγιο. Ήταν 20 MW µέχρι το 2014. Το αφήσαµε απολύτως
ελεύθερο.
Δεύτερον, στο νοµοσχέδιο για τους υδρογονάνθρακες που συζητάµε τώρα έχουµε ειδικό άρθρο που δίνει εξαιρετικά µεγαλύτερη ευελιξία στους περιφερειάρχες και τους γραµµατείς των
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αποκεντρωµένων αυτοδιοικήσεων προκειµένου να προκηρύξουν
άµεσα, εδώ και τώρα διαγωνισµούς για γεωθερµικά πεδία χαµηλών θερµοκρασιών.
Τρίτον, την προηγούµενη χρονιά µετά από συσκέψεις που κάναµε και µε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και µε την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι αντίστοιχοι έως τότε διορισµένοι
περιφερειάρχες έβγαλαν στον αέρα διαγωνισµούς για εφαρµογές αγροτικής χρήσης σε γεωθερµία χαµηλής θερµοκρασίας.
Άρα οι περιφέρειες έχουν πια και µια τεχνογνωσία.
Τέλος, πρέπει να σας πω ότι στις αρχές του χρόνου προκηρύξαµε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το διεθνή διαγωνισµό για τέσσερα γεωθερµικά πεδία υψηλής θερµοκρασίας. Είχαµε
εξαιρετικό εκδηλωθέν ενδιαφέρον. Έχουµε ήδη ουσιαστικά ολοκληρώσει και την εκδίκαση των ενστάσεων και είναι ζήτηµα ελαχίστων εβδοµάδων να ανακοινώσουµε τους αναδόχους για
επενδύσεις σ’ αυτά τα τέσσερα γεωθερµικά πεδία πάνω από 200
εκατοµµύρια ευρώ. Άρα είµαστε σ’ ένα καλό στάδιο.
Επιφυλάσσοµαι στη δευτερολογία µου να απαντήσω και για
την περιοχή που σας ενδιαφέρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Μανιάτη.
Η κ. Μπατζελή έχει το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς σας ευχαριστώ για τη γενική ενηµέρωση επί των εξελίξεων επί της γεωθερµικής ενέργειας, όµως πιστεύω ότι οι ρυθµοί θα πρέπει να
αυξηθούν γιατί όταν σχεδιάζουµε την ανάπτυξη µιας περιοχής
και γενικά της χώρας µας, οι υποδοµές και οι µορφές ενέργειας
βάσει των οποίων θα στηριχθούν τα νέα επιχειρησιακά σχέδια, η
νέα διαχείριση γης, το νέο χωροταξικό, πολεοδοµικό και τουριστικό σχέδιο, θα πρέπει να περιλαµβάνουν σίγουρα και τον
τρόπο µε τον οποίο συµπληρωµατικά θα λειτουργεί η ενέργεια.
Με την καλύτερη διάθεση που θα µπορούσα να έχω απέναντί
σας –και το γνωρίζετε αυτό- θεωρώ ότι γενικά για το γεωθερµικό
πρόβληµα υπάρχει µία καθυστέρηση η οποία πλήττει το Νοµό
Φθιώτιδας, διότι µε την εµπειρία που υπάρχει τόσο µε το διεθνή
διαγωνισµό αλλά και µε την υπουργική απόφαση θα µπορούσε
να έχει επιταχυνθεί έτσι ώστε να διευκρινιστεί µε απόλυτη σαφήνεια το ζήτηµα της γεωθερµίας στη Φθιώτιδα. Όταν µάλιστα
έχουµε την Υπάτη, τη Διαµάστα, τα Καµµένα Βούρλα, τη Στυλίδα,
το Αρχάνι, την Παλιοβράχα, περιοχές οι οποίες µπορούν να αναδειχθούν στο Νοµό Φθιώτιδας χρησιµοποιώντας τις πολλαπλές
χρήσεις του γεωθερµικού πεδίου.
Με την καλύτερη πάντα διάθεση απέναντί σας, πέραν της βοήθειας που πρέπει να δώσουµε στην περιφέρεια η οποία πρέπει
να προχωρήσει στη διενέργεια διαγωνισµού µε σκοπό την εκµίσθωση των δικαιωµάτων διαχείρισης του βεβαιωµένου γεωθερµικού πεδίου χαµηλής θερµοκρασίας –και αναφέροµαι κυρίως
στη Δαµάστα- αυτό θα γίνει σε συνεργασία µε το ΥΠΕΚΑ και
αυτό, διότι θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα και η µίσθωση δικαιώµατος έρευνα του οµώνυµου γεωθερµικού πεδίου για τη διερεύνηση του τρόπου αξιοποίησης. Γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι
το ΙΓΜΕ έχει κάνει µελέτες όπου αποδεικνύει τη χρήση της γεωθερµίας, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υλοποιηθούν αποφάσεις.
Τέλος, αναµένω µε πάρα πολύ µεγάλο ενδιαφέρον την υπουργική απόφαση για τη χρήση γεωθερµικού πεδίου χαµηλής θερµοκρασίας, κυρίως, για αγροτικές εκµεταλλεύσεις διότι ο τόπος
εκεί είναι έτοιµος για την παρουσίαση και τη λειτουργία θερµοκηπίων τα οποία είναι εντατικής µορφής, αλλά πράσινης ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος.
Εδώ, λοιπόν, µένουν άλυτα ζητήµατα όπως το δικαίωµα χρήσης γεωθερµικού πεδίου, το δικαίωµα της άδειας και πώς αποσύρεται ή αναδεικνύεται η νέα διανοµή ενέργειας την οποία
πρέπει να χρησιµοποιήσουν. Σχεδιάζουµε την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς να έχουµε σε µια κοµβική περιοχή στη
Φθιώτιδα τα «εργαλεία» που αφορούν, κυρίως, την ενέργεια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε την
κ. Μπατζελή.
Ο κ. Μανιάτης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέρ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θέλω να διευκρινίσω µε κάθε
σαφήνεια ότι από την πλευρά του Υπουργείου όχι µόνο δεν έχει
υπάρξει απολύτως καµµία καθυστέρηση, αλλά αντίθετα µία απόλυτη ακινησία µιας ολόκληρης εικοσαετίας τουλάχιστον την
έχουµε µετατρέψει σε µία απίστευτη κινητικότητα που τους τελευταίους δώδεκα µήνες έχει πολύ συγκεκριµένα και απτά αποτελέσµατα.
Για να είµαστε ξεκάθαροι µεταξύ µας, τα γεωθερµικά πεδία
µέσης και χαµηλής θερµοκρασίας δεν τα χειρίζεται το Υπουργείο, δεν τα προκηρύσσει, δεν είναι στην αρµοδιότητά του. Είναι
αποκλειστικά και µόνο στην αρµοδιότητα της αποκεντρωµένης
διοίκησης. Άρα –το λέω και για την κυρία συνάδελφο αλλά και
για άλλους συναδέλφους- σε όλες τις περιπτώσεις που θέλουµε
εφαρµογή γεωθερµίας σε αγροτικές χρήσεις, τα ερωτήµατα θα
πρέπει να απευθύνονται στον γραµµατέα της αποκεντρωµένης
διοίκησης, ο οποίος είναι και ο µοναδικός αρµόδιος να προκηρύξει και να εκµισθώσει τα αντίστοιχα πεδία.
Πρέπει να σας πω ότι σαν Υπουργείο τους προηγούµενους
µήνες την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου, τις αποκεντρωµένες περιφέρειες, τις βοηθήσαµε από πλευράς τεχνογνωσίας να προκηρύξουν τους διαγωνισµούς. Συνεχίζουµε να είµαστε απολύτως στη διάθεση των
αποκεντρωµένων διοικήσεων.
Υπάρχει ήδη όµως µια εµπειρία, µια τεχνογνωσία. Υπάρχουν
ήδη έτοιµα τεύχη δηµοπράτησης. Μπορεί πολύ εύκολα οποιαδήποτε αποκεντρωµένη αυτοδιοίκηση να προχωρήσει.
Να σας πω τι γίνεται για τα υπόλοιπα γεωθερµικά πεδία. Το
ΙΓΜΕ έχει υποβάλει προτάσεις για γεωθερµική έρευνα –να σας
πω τα νεότερα- στον Ακροπόταµο Καβάλας, στο Σουσάκι Κορινθίας και στη λεκάνη του Σπερχειού. Εµείς προτιθέµεθα σύντοµα
να προχωρήσουµε σε διεθνή διαγωνισµό που µέσα θα είναι και
ο Σπερχειός.
Εδώ όµως πρέπει να σας πω, κύριοι συνάδελφοι –και να
κλείσω µ’ αυτό- ότι έχουµε µια επιφυλακτικότητα ως προς το
εξής: Δε θέλουµε να προκηρύξουµε διαγωνισµό και να βγει άγονος. Αν βγει άγονος θα είναι ένα πολύ κακό παρελθόν για τη συγκεκριµένη περιοχή. Θέλουµε να εξαντλήσουµε τα ερευνητικά
δεδοµένα που έχουµε, ώστε βγαίνοντας στο διεθνή διαγωνισµό,
αυτό που προσφέρουµε ως πληροφόρηση στον υποψήφιο επενδυτή να είναι επαρκές, ώστε να έρθει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του και αντίστοιχα να αναλάβει τις δεσµεύσεις του προκειµένου να κάνει τις επενδύσεις.
Για να κλείσω, λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι έχω ήδη ζητήσει
εδώ και δυο µήνες τουλάχιστον από τις υπηρεσίες να µου ετοιµάσουν το δεύτερο γύρο προκηρύξεων. Στο δεύτερο γύρο θα
είναι η περιοχή που σας ενδιαφέρει.
Λέω όµως, ότι έχω ακόµη δυο µη λυµένα θέµατα. Πρώτον, αν
όλες οι περιοχές που θα βγάλω θα είναι αρκετά τεκµηριωµένες
επιστηµονικά, ώστε να προσελκύσουµε το ενδιαφέρον –και νοµίζω στην ευρύτερη περιοχή που σας ενδιαφέρει έχουµε αρκετά
καλή τεκµηρίωση- και δεύτερον, δεν είναι χρήσιµο να υπάρχει
µονοµέρεια στο ποιος παίρνει τις έρευνες αυτές. Είναι χρήσιµο
να έχουµε µια διασπορά τεχνογνωσίας και επίδειξη ενδιαφέροντος.
Πάντως σε κάθε περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, µας βοηθά πάρα
πολύ η κατάθεση επικαίρων ερωτήσεων, όπως αυτή της κ. Μπατζελή γιατί ενεργοποιεί και τις υπηρεσίες της αποκεντρωµένης
διοίκησης και τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου να πάµε
µε ταχύτερα βήµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Ωστόσο, είµαι υποχρεωµένος στην εξαιρετικά ιδιαίτερη επίκαιρη ερώτηση της κ. Μπατζελή να πω ότι µε τον επίλογό σας
βοηθάτε να επιλυθεί ο γραφειοκρατικός λαβύρινθος ενός τέτοιου τεράστιας ζωτικής, οικονοµικής σηµασίας ζητήµατος, θέµατος, προβλήµατος, όπως είπε η κ. Μπατζελή. Εν τοιαύτη
περιπτώσει πρέπει κάτι να γίνει κεντρικά.
Κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων
ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριοι συνάδελφοι,
εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: «Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών
Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις».
Στη χθεσινή συνεδρίαση ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της
αρχής. Στη σηµερινή συζήτηση θα συζητηθούν τα άρθρα 1-198
του νοµοσχεδίου και οι τροπολογίες ως µια ενότητα στο µαγικό
χρόνο των οκτώ λεπτών.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, κ. Αθανάσιος Χαντάβας, Βουλευτής Γρεβενών του ΠΑΣΟΚ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΝΤΑΒΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι ο χρόνος θα είναι µαγικός αν καταφέρουµε να αναφερθούµε σε 198 άρθρα που περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο που
χωρίζεται σε δυο ενότητες.
Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στη λειτουργία ενεργειακών
αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου και η δεύτερη µε 54
άρθρα στην έρευνα παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς υδρογονανθράκων.
Τα άρθρα 1 και 2 αναφέρονται στο σκοπό και στους ορισµούς.
Το άρθρο 3 αναφέρεται στο ότι η κρατική εποπτεία των αγορών ασκείται από το ΥΠΕΚΑ και από τη ΡΑΕ. Το ΥΠΕΚΑ στην
ουσία διατηρεί µόνο το µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό, την
έκδοση του κανονισµού εσωτερικής λειτουργίας και διαχείρισης
της ΡΑΕ και τους κώδικες προµήθειας και τους κανονισµούς
αδειών τόσο για το αέριο, όσο και για τον ηλεκτρισµό.
Τα άρθρα 4, 5 και 6 καθορίζουν τις εξουσίες της ΡΑΕ, που είναι
µια αρχή που υπόκειται µόνο σε κοινοβουλευτικό και δικαστικό
έλεγχο. Τα µέλη της ΡΑΕ είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί δεν
υπόκεινται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά ή άλλα διοικητικά όργανα. Πρόκειται, δηλαδή, πράγµατι για µια ανεξάρτητη
αρχή.
Το άρθρο 6 αναφέρεται στη διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και στον προϋπολογισµό της ΡΑΕ που εγκρίνεται από τη
Βουλή. Καθορίζεται ο τρόπος επιλογής των µελών, οι αµοιβές, η
πειθαρχική διαδικασία των µελών της ΡΑΕ.
Επίσης, καθορίζονται κάποιες από τις αρµοδιότητες στα
άρθρα 12-26 που είναι: Η ασφάλεια του ενεργειακού σχεδιασµού
της χώρας, η χορήγηση ή ανάκληση των πάσης φύσεως αδειών
σε όσους απασχολούνται µε ενεργειακές δραστηριότητες, η µεθοδολογία και ο υπολογισµός των τιµολογίων µη ανταγωνιστικών
δραστηριοτήτων, δηλαδή των διοδίων που θα πληρώνουν οι ανταγωνιζόµενοι στα δίκτυα, η πιστοποίηση, ο έλεγχος και η εποπτεία των διαχειριστών δικτύων, η αποµάκρυνση ή τοποθέτηση
των υπεύθυνων συµµόρφωσης των δικτύων και η συνεργασία µε
τις ανεξάρτητες αρχές των όµορων κρατών που συµµετέχουν
στην ενεργειακή αγορά και τέλος, η συνεργασία µε την Επιτροπή
Ανταγωνισµού για αντιµετώπιση παραβάσεων.
Επίσης, προβλέπονται και ποινές στους παραβάτες µε πρόστιµα 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών των εταιρειών που συµµετέχουν στην αγορά ή ακόµα και µε ποινή ανάκλησης της
άδειας.
Τα άρθρα 46-59 αναφέρονται στα δικαιώµατα των καταναλωτών, στις υποχρεώσεις των προµηθευτών και στη διαδικασία επίλυσης διαφορών. Με απόφαση του ΥΠΕΚΑ καθορίζεται η
διαδικασία ένταξης ενός πελάτη στην κατηγορία των ευάλωτων
καταναλωτών. Με προεδρικό διάταγµα ορίζονται οι υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας µε σκοπό την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών οι οποίες δαπάνες επιµερίζονται σε κάθε κατηγορία πελατών.
Τα άρθρα 60-73 αναφέρονται στην οργάνωση της αγοράς φυσικού αερίου και συγκεκριµένα καθορίζονται οι αρµοδιότητες
της ΡΑΕ, των διαχειριστών των συστηµάτων µεταφοράς φυσικού
αερίου, οι διαδικασίες πιστοποίησης των εγχώριων διαχειριστών,
αρµοδιότητες του ΔΕΣΦΑ κ.λπ..
Τα άρθρα 94-116 αναφέρονται στην οργάνωση της αγοράς
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ηλεκτρικής ενέργειας. Ορίζεται ότι καθήκοντα διαχειριστή του
ελληνικού συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αναλαµβάνει ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας, ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ο οποίος θα τελεί πάντοτε υπό τον
έλεγχο του δηµοσίου και θα αποτελεί θυγατρική εταιρεία της
ΔΕΗ Α.Ε., αλλά µε ανεξάρτητη διοίκηση.
Το άρθρο 111 προβλέπει ότι η ΡΑΕ µπορεί να διορίσει ακόµα
και τρίτο ανεξάρτητο διαχειριστή του συστήµατος σε περίπτωση
συστηµατικών παραβάσεων του ΑΔΜΗΕ. Προβλέπεται ότι µέσα
σε τρεις µήνες το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΗ θα προβεί σε
όλες τις ενέργειες, ούτως ώστε να µεταφερθούν και το προσωπικό και όλα τα συναφή στις νέες θυγατρικές εταιρείες.
Καθορίζονται ζητήµατα σχετικά µε τη στελέχωση του διοικητικού συµβουλίου του ΑΔΜΗΕ, του εποπτικού συµβουλίου και
του υπεύθυνου συµµόρφωσης. Επίσης, ρυθµίζονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού.
Τα άρθρα 117-143 περιλαµβάνουν τις αρµοδιότητες και τις
υποχρεώσεις του ΛΑΓΗΕ, διάφορες λεπτοµέρειες για την έκδοση κωδίκων, για τη σύσταση της συµβουλευτικής επιτροπής
η οποία θα παρακολουθεί ιδιαίτερα τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών σταθµών, για τη σύσταση του ΔΕΣΔΗΕ, του Διαχειριστή
του Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς
επίσης και διάφορα ζητήµατα που σχετίζονται µε το προσωπικό.
Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην έρευνα, παραγωγή και
δίκτυα µεταφοράς υδρογονανθράκων. Το άρθρο 145 καθορίζει
ότι µε προεδρικό διάταγµα δηµιουργείται η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων η ΕΔΕΥ Α.Ε. που λειτουργεί
σύµφωνα µε τους κανόνες ιδιωτικής οικονοµίας και η οποία θα
είναι αρµόδια για την αναζήτηση, έρευνα και εκµετάλλευση
υδρογονανθράκων. Καθορίζει λεπτοµέρειες για το µετοχικό κεφάλαιο και την έκδοση µόνο µιας µετοχής, δηλαδή θα είναι µόνο
το ελληνικό δηµόσιο ιδιοκτήτης της εταιρείας.
Στο άρθρο 146 ορίζεται ο σκοπός της ΕΔΕΥ.
Τα άρθρα 147 έως 150 καθορίζουν ότι το διοικητικό συµβούλιο
θα είναι επταµελές, θα προκύπτουν µετά από προκήρυξη του
ΥΠΕΚΑ, θα προωθείται πρόταση του ΥΠΕΚΑ στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής και τα τρία µελή, Πρόεδρος,
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος θα αποφασίζονται από
το Υπουργικό Συµβούλιο, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα από το
ΥΠΕΚΑ.
Τα άρθρα 151 έως 152 αναφέρονται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΔΕΥ, ότι θα αποτελείται
από είκοσι άτοµα επιστηµονικό προσωπικό και πέντε άτοµα αποσπασµένα από το δηµόσιο, τα αρχεία όλα θα είναι εµπιστευτικά,
απαγορεύεται κάθε δηµοσιοποίηση χωρίς έγκριση του ΥΠΕΚΑ.
Το άρθρο 156 καθορίζει λεπτοµερώς πως θα γίνεται η έρευνα
είτε στις θαλάσσιες περιοχές είτε στις χερσαίες µε διαδικασίες
της ΕΔΕΥ που χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες είτε µετά από διακήρυξη για τις περιοχές που εγκρίνονται από το ΥΠΕΚΑ είτε µετά
από αίτηση ενδιαφεροµένου για περιοχή που δεν περιλαµβάνεται
στη διακήρυξη και εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή ακολουθεί
διακήρυξη και η τρίτη κατηγορία είναι το «open door», ανοικτή,
µόνιµη πρόσκληση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ελπίζω στην κατανόησή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Να κάνετε, όµως,
λίγο πιο σβέλτη τη ροή του λόγου σας, διότι δεν θα προλάβουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΝΤΑΒΑΣ: Τα υπόλοιπα άρθρα αυτού του κεφαλαίου αναφέρονται στην ασφάλεια των εξεδρών και των πλωτών κατασκευών εκµετάλλευσης, πώς θα γίνεται η αστυνόµευση.
Το άρθρο 164 προβλέπει ότι το 20% του µισθώµατος ή µεριδίου παραγωγής, όταν γίνεται εκµετάλλευση, θα διατίθεται στο
πράσινο ταµείο, προβλέπονται ποινές σε όποιους προβαίνουν σε
έρευνα ή εκµετάλλευση υδρογονανθράκων χωρίς άδεια.
Τα άρθρα 165 έως 175 αναφέρονται στη διαδροµή και εγκατάσταση του αγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, λεπτοµέρειες, δηλαδή, είτε για απαλλοτριώσεις είτε για χρήσεις γης.
Το άρθρο 180 αναφέρεται στην προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισµού για ανάθεση δικαιωµάτων, εκµετάλλευση γεωθερµικού
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δυναµικού που θα διενεργεί αρµόδιος Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Το άρθρο 181 αναφέρεται στα µεταλλεία, λατοµεία που αναφέρθηκαν στη συζήτηση επί της αρχής.
Το άρθρο 183 περιλαµβάνει πάλι διατάξεις ότι παρατείνεται η
λειτουργία των λατοµείων µέχρι 31/12/2013 υπό τον όρο ότι διαθέτουν περιβαλλοντικούς όρους ή έχουν υποβάλλει πλήρη φάκελο περιβαλλοντικών όρων.
Το άρθρο 185 αναφέρεται στην επίταξη εδαφών για την εξόρυξη λιγνίτη, εφόσον καθυστερεί η διαδικασία απαλλοτριώσεων.
Το άρθρο 188 δίνει προτεραιότητα σύνδεσης στους σταθµούς
ηλεκτροπαραγωγής µε βιοαέριο.
Για το άρθρο 97, κύριε Υπουργέ θα θέλαµε κάποιες διευκρινίσεις. Ιδιαίτερα µετά τη δηµοσιότητα που πήρε αυτό το άρθρο,
θα θέλαµε να µάθουµε τι ακριβώς συµβαίνει. Θα περιµένω και
εγώ τις απαντήσεις του Υπουργού.
Η τροπολογία αφορά το Υπουργείο Παιδείας για όσους ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν µοριοδότηση ξένης γλώσσας. Θα
ορίζεται µια επιτροπή µε δύο εξεταστές, θα βαθµολογούν από
το µηδέν έως πέντε τους ενδιαφερόµενους, αυτοί που παίρνουν
κάτω από πέντε δεν θα µοριοδοτούνται. Ορίζουν και αυτούς τους
δύο εξεταστές που θα είναι το Υπουργείο Παιδείας για τα θέµατα
της δικής του αρµοδιότητας ή ο αντίστοιχος φορέας, όταν
αφορά άλλες αρµοδιότητες.
Και µια άλλη παράγραφος, όπου οι τοποθετούµενοι σε θέσεις
διευθυντών σχολικών µονάδων και ΣΕΚ, εφόσον επιθυµούν να
αναλάβουν καθήκοντα εντός της προθεσµίας που τάσσεται από
τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, αποκλείονται από τη
διαδικασία κατάρτισης πινάκων σχολικών συµβούλων µε απόφαση του οικείου συµβουλίου επιλογής.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πάρα πολύ, κύριε Χαντάβα, και για το χρόνο που τηρήσατε.
Το λόγο έχει κ. Σταύρος Καλαφάτης, Βουλευτής Θεσσαλονίκης, εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας για το νοµοσχέδιο «Για τη
Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων».
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να µιλήσει κανείς για
ένα τόσο µεγάλο νοµοσχέδιο επί των άρθρων. Να κάνω µια γενική µονάχα παρατήρηση ότι η Νέα Δηµοκρατία σ’ όλη αυτή τη
διαδικασία προσπάθησε να συµβάλει µε εποικοδοµητικό τρόπο
στην συζήτηση του νοµοσχεδίου. Και νοµίζω το κάναµε, µε τεκµηριωµένο και δηµιουργικό τρόπο υποβάλλαµε τις προτάσεις
µας. Θα θέλαµε πολλές από τις προτάσεις που είχαµε κάνει να
γίνουν αποδεκτές. Έγιναν κάποιες, αλλά νοµίζω ότι αφορούν πιο
επουσιώδεις αλλαγές.
Ωστόσο, θα κάνω µια αναφορά σε κάποια συγκεκριµένα
άρθρα, που κατά την άποψή µας έχουν ενδιαφέρον. Ξεκινώντας
από το άρθρο 6, για την παράγραφο 2, όπου προτείναµε να αντικατασταθεί η διάταξη της παραγράφου και να επανέλθει µέχρι
σήµερα η πρόβλεψη αυτή του άρθρου 6 του ν.2773/99. Βλέπουµε ότι έγινε µια παρέµβαση από την Κυβέρνηση, αλλά νοµίζουµε ότι δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τουλάχιστον θα
προτείναµε ο προϋπολογισµός ΡΑΕ να προσαρτάται αυτοτελώς
στον προϋπολογισµό ΥΠΕΚΑ, αν θέλουµε, πραγµατικά, να διασφαλίσουµε τη διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια της αρχής.
Σε σχέση µε το άρθρο 55, είχαµε προτείνει η θέσπιση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας να γίνει µε υπουργική απόφαση και όχι
µε προεδρικό διάταγµα και επιµένουµε σ’ αυτό.
Στο άρθρο 67 προτείνουµε να επανεξεταστεί η συγκεκριµένη
διάταξη, διότι ελέγχεται ως αντικοινοτική, επειδή υπό το πλαίσιο
της ελευθερωµένης αγοράς δεν νοείται η πρόβλεψη ότι ο
«ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» τελεί πάντοτε υπό άµεσο ή έµµεσο έλεγχο του δηµοσίου.
Στο άρθρο 93 καταλαβαίνουµε ότι θέλει να την περιβάλει τη
διάταξη η Κυβέρνηση µε µια φιλοεπενδυτική προσπάθεια, µε µια
φιλοεπενδυτική χροιά. Θα µπορούσε, όµως, να επιλέξει και τη
διεθνή διαγωνιστική διαδικασία, όπου και µέσα από εκεί θα µπο-
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ρούσε να διασφαλίσει και την τοπική ανάπτυξη και την εξασφάλιση θέσεων εργασίας, πράγµα που είναι σηµαντικό ζητούµενο
και για εµάς και αποτυπώνεται αυτό και υπό τη δραστηριότητα
του βουλευτικού έµψυχου δυναµικού µας, κυρίως στην περιφέρεια.
Στο άρθρο 97 παράγραφος 4 προτείνεται η επανεξέταση του
97 παράγραφος 1 και µετά ουσιαστικά µιλάµε για την απόρριψη
του συγκεκριµένου µοντέλου και έχουµε αναφερθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό στην πρόταση µας για ένα διαφορετικό µοντέλο διαχωρισµού. Ωστόσο κάναµε κάποιες παρατηρήσεις για να
βοηθήσουµε την Κυβέρνηση ακόµα και στην επιλογή ενός διαφορετικού µοντέλου να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Αυτό συµβαίνει και στο άρθρο 97 παράγραφος 1, που κάναµε ορισµένες
παρατηρήσεις και στο 97 παράγραφος 4 που προτείναµε την
επανεξέταση της διάταξης που αφορά στην πιστοποίηση της
ΑΔΜΗΕ και αυτό γιατί µέχρι την πιστοποίησή της η ΑΔΜΗΕ θα
λειτουργεί ως ΕΣΜΗΕ, κατ’ ουσίαν στο µεταξύ χρονικό διάστηµα
θα έχουµε ένα διαχειριστή που θα ενεργεί ως διαφορετικό νοµικό πρόσωπο από αυτό που προβλέπεται στο νόµο.
Και στο άρθρο 97 παράγραφος 5 κάναµε παρατηρήσεις και
προτείναµε να επανεξεταστεί η συγκεκριµένη διάταξη διότι ελέγχεται ως αντικοινοτική, επειδή υπό το πλαίσιο της απελευθερωµένης αγοράς δεν νοείται η πρόβλεψη ότι η ΑΔΜΗΕ τελεί
πάντοτε υπό άµεσο ή έµµεσο έλεγχο του δηµοσίου.
Στο άρθρο 98 κάναµε, επίσης, παρατηρήσεις για την απάλειψη
της ρύθµισης ως αντικοινοτικής και στο 99, που είπαµε ότι οι αρµοδιότητες των περιπτώσεων γ’ και δ’ -δεν τις περιγράφω- πρέπει να µεταφερθούν στο «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.».
Στο άρθρο 105 προτείναµε τη συνολική επανεξέταση της συγκεκριµένης διάταξης, η οποία δεν εξασφαλίζει ουσιαστική ανεξαρτησία του προσωπικού και της διοίκησης της «ΑΔΜΗΕ ΑΕ»,
γεγονός που οφείλεται στην εξ αρχής λανθασµένη επιλογή του
µοντέλου ΙΤΟ όσον αφορά στο διαχειριστή συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Στο άρθρο 106 πάλι ζητήσαµε τη συνολική επανεξέταση.
Και στο άρθρο 106 παράγραφος 2 και στο άρθρο 107 παράγραφος 5 προτείναµε ο υπεύθυνος συµµόρφωσης να µην είναι
εξαρτηµένος από το εποπτικό συµβούλιο το οποίο ελέγχεται από
τη «ΔΕΗ ΑΕ», αλλά να διορίζεται από τη ΡΑΕ.
Στο άρθρο 111 σηµειώσαµε και πιστεύουµε ότι απλώς είναι
ανεφάρµοστο στην πράξη και ελέγχεται και για την κοινοτική του
νοµιµότητα.
Στο άρθρο 121 προτείναµε να απαλειφθεί η διάταξη σύστασης
συµβουλευτικής επιτροπής του ΑΔΜΗΕ, διότι ούτε αναγκαία
είναι κατά την άποψη µας, αλλά ούτε και προβλέπεται από την
οδηγία τέτοια επιτροπή, αρκεί η ΡΑΕ να κάνει σωστά τη δουλειά
της.
Στο άρθρο 134 προτείνεται στη συγκεκριµένη διάταξη να
υπάρχει ρητή πρόβλεψη του ανοίγµατος της αγοράς προµήθειας
και εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στα µη διασυνδεδεµένα
νησιά.
Στο άρθρο 145 κάνατε κάποιες ρυθµίσεις.
Το άρθρο 146 είναι κυρίαρχο στα ζητήµατα που αφορούν την
έρευνα των υδρογονανθράκων. Κάναµε πολλές παρατηρήσεις
και στην παράγραφο β’ και στη βι’. Στο άρθρο 146 παράγραφος
1, πιστεύουµε ότι η ασφάλεια δικαίου επιβάλλει το ζήτηµα των
παλαιών συµβάσεων να τεθεί υπό µορφή µεταβατικών διατάξεων
χωρίς αµφιβολία για το κύρος τους. Αν κάποιος πρέπει να ελέγξει παλιές συµβάσεις, είναι το αρµόδιο δικαστήριο. Στην παράγραφο β’ σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις, η ΕΔΕΥ θα λειτουργεί και
ως Ελεγκτική Αρχή. Αυτό είπαµε ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί
στο νόµο. Αυτό δεν έχει γίνει. Στην παράγραφο γ’ επίσης στο
άρθρο 146, δίνεται η δυνατότητα στη ΕΔΕΥ, στο νέο φορέα να
προβεί σε κανονική πετρελαϊκή έρευνα. Πρέπει να διευκρινιστεί
εντός του νόµου –και δεν έχει γίνει αυτό- αν ο φορέας αυτός θα
έχει στην αρµοδιότητά του δυνατότητα για αυτόνοµη πετρελαϊκή
έρευνα και ακόµη περισσότερο για το αν θα λειτουργεί ως κρατική εταιρεία εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων. Στην παράγραφο δ’ πάλι στο ίδιο άρθρο, σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, η
«ΕΔΕΥ Α.Ε.» πέρα του εισηγητικού και µερικώς ελεγκτικού
ρόλου, που θα έχει σύµφωνα µε το νόµο, διαδραµατίζει και ρόλο
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διαπραγµατευτή για λογαριασµό του δηµοσίου για όλα τα θέµατα που αφορούν τους υδρογονάνθρακες και την παραχώρηση
δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης.
Επιπρόσθετα, το σχέδιο νόµου αναφέρει ότι η εισήγηση στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
γίνεται µετά την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων. Συνεπώς
–αυτό για εµάς είναι σηµαντικό- για συµφωνίες που αφορούν την
αξιοποίηση του εθνικού πλούτου της χώρας και είναι ύψους εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ, προβλέπεται απλώς και µόνο η
υπογραφή των συµβάσεων και έγκριση του αρµόδιου Υπουργείου. Πρέπει να προβλεφθεί –το έχουµε πει µετά επιτάσεως- η
όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη προάσπιση του δηµοσίου
συµφέροντος, η θεσµική θωράκιση του φορέα και ακόµη η προστασία του Υπουργού, του Προέδρου και των µελών του διοικητικού συµβουλίου του φορέα.
Συνεπώς, κυρίως για λόγους διαφάνειας, θα πρέπει η «ΕΔΕΥ
Α.Ε.» σε σχέση µε τις συµβάσεις που αφορούν την παραχώρηση
δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, να
τυγχάνουν της έγκρισης Υπουργικού Συµβουλίου και στη συνέχεια, οι συµβάσεις αυτές να κυρώνονται από τη Βουλή. Με αυτόν
τον τρόπο, καίριας εθνικής σηµασίας συµβάσεις που αφορούν
την αξιοποίηση πλούτου της χώρας θα θωρακίζονται σε πληρέστερο βαθµό.
Όσον αφορά τα ζητήµατα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο ια, επίσης στο ίδιο άρθρο, θα έπρεπε να συµπεριληφθούν
σε ένα γενικότερο νόµο –κατά την άποψή µας- υδρογονανθράκων, όπως ο ν. 2289/95 και να µην είναι η «ΕΔΕΥ Α.Ε.» αυτή που
θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και κατάρτιση κανονισµών
ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος µέσα από προτάσεις των Υπουργών.
Στο άρθρο 147 είχαµε προτείνει µια αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
Στο άρθρο 148 φαίνεται από τη διάθεση του νοµοθέτη ότι θα
είναι εκ παραλλήλου προπαρασκευαστικός του διεθνή διαγωνισµού, ελεγκτικός, διαπραγµατευτικός και ερευνητικός. Συνεπώς,
είναι σηµαντικός ο τρόπος µε τον οποίο στελεχώνεται ο φορέας,
ο οποίος, όµως, σύµφωνα µε το άρθρο αυτό φαίνεται να είναι
ιδιαίτερα προβληµατικός και έχει πολλά ερωτηµατικά που δεν
απαντώνται.
Στο άρθρο 156 ο καθορισµός του προς έρευνα χερσαίου ή θαλάσσιου χώρου δεν χρειάζεται να δεσµεύεται από νόµο, αλλά
µπορεί να καθορίζεται µε υπουργική απόφαση -κατά την άποψή
µας- ύστερα από πρόταση του φορέα υδρογονανθράκων.
Στο άρθρο 160 υπάρχει ειδική αναφορά στην παράγραφο 1,
για τις περιπτώσεις µεταβίβασης συµβατικών δικαιωµάτων. Η µεταβίβαση αυτή, ωστόσο, µπορεί να κρύβει παγίδες κατά την
άποψή µας. Το άρθρο αυτό θα πρέπει να απαλειφθεί. Αυτό το
έχουµε διατυπώσει και στην επιτροπή. Το άρθρο αυτό πρέπει να
επαναδιατυπωθεί σε διαφορετική εντελώς βάση.
Στο άρθρο 178 νοµίζω ότι έχει λυθεί το θέµα.
Στο άρθρο 180 του νέου νόµου επιχειρείται µία τροποποίηση
του ν. 3175/2003 και του ν. 3734/2009. Συνοπτικά, η τροποποίηση
επικεντρώνεται στη δυνατότητα µίσθωσης του δικαιώµατος διαχείρισης και του δικαιώµατος έρευνας όχι µόνο επί του συνόλου
του γεωθερµικού πεδίου, αλλά και των τµηµάτων αυτού. Έχουµε
επισηµάνει, όµως, αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι ο ν. 3734/2009 προέβλεπε τη δυνατότητα κατάτµησης
εφόσον, όµως, έχει προηγηθεί διαγωνισµός για τη µίσθωση του
συνόλου του γεωθερµικού πεδίου. Αν µετά από δύο φορές ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, τότε και µόνο να µην επιτρέπεται η κατάτµηση. Μ’ αυτόν τον τρόπο κάναµε θελκτικά µεγάλα
γεωθερµικά πεδία για να έρθει ένας µεγάλος επενδυτής να επενδύσει. Μετά, βεβαίως, αφού αποκλειόταν εκ των πραγµάτων
αυτή η δυνατότητα, δινόταν η δυνατότητα για την κατάτµηση των
τµηµάτων.
Για το άρθρο 182 και το άρθρο 183 έχουµε διατυπώσει, επίσης, την άποψή µας. Εµµένουµε σε αυτήν την άποψη. Πιστεύουµε ότι αυτό το καθεστώς των παρατάσεων στις ατοµικές
εργασίες θα πρέπει κάποια στιγµή να το διευθετήσουµε οριστικά. Αντιλαµβανόµαστε ότι υπάρχει µία ανάγκη για τα επόµενα
χρόνια. Ζητήσαµε, όµως –και αυτό, νοµίζω, µπορεί να γίνει- κύριε
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Υπουργέ, να αποτυπωθεί σαφώς µέσα στο συγκεκριµένο νοµοθέτηµα η βούληση της Κυβέρνησης να έρθει µε µία συγκεκριµένη, ολοκληρωµένη νοµοθετική ρύθµιση µέσα στους επόµενους
έξι ή δώδεκα µήνες και να µπορέσει µε αυτόν τον τρόπο, να δοθεί
µια οριστική λύση σε ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα που µας απασχολεί.
Τέλος, το άρθρο 197 ενσωµατώθηκε στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, κατά τη δεύτερη ανάγνωση. Πιστεύουµε ότι χρειάζονται
περισσότερες διευκρινίσεις, όσον αφορά θέµατα που αφορούν
και τη λειτουργία της αγοράς, αλλά και τους ίδιους τους καταναλωτές.
Κλείνοντας, θα πρέπει να πω για ακόµη µία φορά ότι η Νέα Δηµοκρατία στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και αντιλαµβάνεται ότι ο ενεργειακός πυλώνας και η ενεργειακή αναπτυξιακή
πολιτική πρέπει να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας µιας
εθνικής στρατηγικής. Μ’ αυτό το σκεπτικό, τοποθετήθηκε κατά
τη διάρκεια αυτής της συζήτησης σε ένα πολύ σοβαρό νοµοσχέδιο που, όµως –επαναλαµβάνω για ακόµη µία φορά, κλείνοντας
την εισήγησή µου, κύριε Πρόεδρε- θα µπορούσε να µην είχε ένα
τέτοιο –συγγνώµη για την έκφραση- «συρραπτικό» χαρακτήρα,
αλλά θα µπορούσε να έχει ένα πιο στρατηγικό χαρακτήρα.
Είναι εµφανές ότι από το περιεχόµενο των άρθρων και των
ενοτήτων, έτσι όπως τις συζητήσαµε αυτές τις µέρες, ότι υπάρχουν δύο-τρία διαφορετικά ζητήµατα πολύ σοβαρά, το καθένα
ξεχωριστό, τα οποία όµως θα µπορούσαν να αποτελέσουν πολύ
πιο δηµιουργική πηγή κοινοβουλευτικής συζήτησης, αν η Κυβέρνηση δεν λειτουργούσε πρόχειρα και αποσπασµατικά και αν
έφερνε τα συγκεκριµένα νοµοθετήµατα, όπως το νοµοθέτηµα
για τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, που είναι πολύ σηµαντικό και στο οποίο δεν αναφέρθηκα καθόλου, ακριβώς γιατί
είναι µια ενεργειακή στρατηγική που αφορά τη διπλωµατία των
αγωγών που ενθαρρύνθηκε και έτρεξε από τη Νέα Δηµοκρατία.
Βεβαίως, στον τοµέα αυτό συµφωνούµε απόλυτα.
Μ’ αυτό σκεπτικό, λοιπόν, θα θέλαµε να υπάρξει µία πιο ολοκληρωµένη στρατηγική στα θέµατα ενέργειας, κάτι το οποίο δουλεύουµε. Εµείς, όµως, από την πλευρά µας και σε πολιτικό και
σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, θα συµβάλλουµε µε κάθε τρόπο
στη διαµόρφωση µιας τέτοιας ολοκληρωµένης προοδευτικής,
δυναµικής στρατηγικής ανάπτυξης στο χώρο της ενέργειας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως τον κ. Σταύρο Καλαφάτη για το µαραθώνιο επίτευγµα της
κάλυψης του σχεδίου νόµου.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος, ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναφερθήκαµε τις δύο προηγούµενες µέρες εκτενώς στη
στρατηγική επιλογή, όχι µόνο της σηµερινής Κυβέρνησης, αλλά
στις επιλογές που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες διαχρονικά
στην υπόθεση της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, µια
υλοποίηση ευρωενωσιακής πολιτικής, στις συνέπειες και στις
επιπτώσεις που θα έχει απέναντι στον ενεργειακό σχεδιασµό στη
χώρα µας, στην ενεργειακή επάρκεια και στην ικανοποίηση των
λαϊκών αναγκών συνολικότερα, αλλά και σε ζητήµατα που αφορούν την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας µας και
ιδιαίτερα των υδρογονανθράκων και στο µεγάλο παιχνίδι που γίνεται µε τον ανταγωνισµό.
Θα επιµείνω σε κάποια βασικά συµπεράσµατα που τουλάχιστον οι τοποθετήσεις και του κύριου Υπουργού και του κυρίου
Υφυπουργού όχι µόνο δεν µας έπεισαν, αλλά ούτε καν προσπάθησαν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, οι οποίες είχαν δηµιουργηθεί.
Πρώτο ζήτηµα, η απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας και
του φυσικού αερίου, αυτών των δύο αγορών. Αυτές οι επιλογές
είναι σαφείς. Δεν σχετίζονται µε την κρίση, ούτε βεβαίως µε τον
πόνο του πολιτικού προσωπικού, της αστικής τάξης για να υπάρχει φθηνό ρεύµα στον ελληνικό λαό, αλλά µε τις στρατηγικές επιλογές και την ικανοποίηση των αναγκών του κεφαλαίου, άµεσα
αυτών που θέλουν να εµπλακούν ή εµπλέκονται τόσο µε την πα-
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ραγωγή, την εµπορία, τη διανοµή και τη µεταφορά των διαφορών
πηγών και µορφών ενέργειας.
Οι συνέπειες ποιες θα είναι; Τις έχουµε ήδη δει, γιατί άλλωστε
αυτό το οποίο συζητάµε σήµερα είναι το τρίτο πακέτο. Τις συνέπειες τις έχουµε ήδη δει και στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ακριβώς δεν έχουµε να κάνουµε
µε µία ιδιοµορφία, µε ορισµένα παράδοξα και ιδιαιτερότητες της
ελληνικής αγοράς. Οι συνέπειες, λοιπόν, είναι σαφείς.
Η επιλογή του µείγµατος γίνεται µε βάση τις ανάγκες των κεφαλαιοκρατών και όχι µε βάση της επιλογές, οι οποίες είναι συµφέρουσες για την εγχώρια οικονοµία, αλλά και για τα λαϊκά
στρώµατα. Για παράδειγµα, είδαµε να αυξάνεται η αξιοποίηση
των καυσίµων τα οποία είναι εισαγωγής και να αυξάνεται η ενεργειακή εξάρτηση. Σε ποιες πηγές θα δοθεί προτεραιότητα, πάλι
εξαρτάται από τις επιλογές των κεφαλαιοκρατών. Άρα, λοιπόν,
παραγωγή, µείγµα, σχεδιασµός έχουν να κάνουν µε τις ανάγκες
των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων και να διασφαλίζουν την
κερδοφορία τους.
Ταυτόχρονα, τι έχουµε; Έχουµε µια ραγδαία επιδείνωση στη
θέση των εργαζοµένων στο χώρο της ενέργειας, µε µείωση του
αριθµού, µε ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, µε επιδείνωση
των συνθηκών εργασίας τους και βεβαίως ένα πολύ ακριβό
ρεύµα για τον ελληνικό λαό.
Σήµερα, µε αυτό το νοµοθέτηµα προχωρείτε τον πλήρη διαχωρισµό ανάµεσα στην παραγωγή, τη µεταφορά και τη διανοµή.
Και αυτό δεν είναι ένα τεχνικό ζήτηµα, αλλά ακριβώς βαδίζει στην
παραπάνω λογική. Δηλαδή, το πού θα αναπτυχθούν τα δίκτυα
έχει να κάνει, όχι µε την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, αλλά
µε τις προτεραιότητες και τις ιεραρχήσεις που έχουν οι κεφαλαιοκράτες.
Γι’ αυτό ακριβώς και δηµιουργείτε διάφορους δαιδαλώδεις µηχανισµούς, για να υπάρχει και διάχυση ευθυνών. Έτσι, δηµιουργείται µια πολύ δυνατή, πολύ αναβαθµισµένη ΡΑΕ, η οποία
ουσιαστικά θα εποπτεύει συνολικά την αγορά, καθορίζοντας
όµως το όλο πλαίσιο δράσης µε βάση αυτές τις ανάγκες. Και εδώ
αναδεικνύεται η σύγκρουση συµφερόντων. Πολύ γρήγορα, πριν
αλέκτωρ λαλήσει τρεις, έχουµε και υπαρκτά παραδείγµατα.
Ποια είναι, λοιπόν, η σύγκρουση συµφερόντων που θέλει να
λύσει η Κυβέρνηση; Είναι ανάµεσα στους ιδιώτες επιχειρηµατικούς οµίλους οι οποίοι θέλουν να µπουν στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας και της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ, η οποία είναι
καθετοποιηµένη επιχείρηση, έχει τον έλεγχο των δικτύων και της
µεταφοράς και θέλουν απ’ αυτήν τη διαδικασία να αλλάξει η κατάσταση.
Όµως, όλο αυτό το παιχνίδι –γιατί η Κυβέρνηση βεβαίως επιδιώκει στρατηγικό επενδυτή περαιτέρω για την ιδιωτικοποίηση
της ΔΕΗ, που έρχεται σε βάρος όλων αυτών των συµφερόντων
της αποδυνάµωσης- προσπαθεί η Κυβέρνηση µε ένα µεταβατικό
τρόπο να το λύσει, δηµιουργώντας τις θυγατρικές εταιρείες ως
ενδιάµεσο µεταβατικό στάδιο για τη µεταφορά και τη διανοµή
ηλεκτρικού ρεύµατος. Άρα, λοιπόν, απαντά µε αυτόν τον τρόπο,
ενώ η Νέα Δηµοκρατία πιέζει στην πλήρη, συνολική και χωρίς
καµµία δέσµευση απελευθέρωση.
Δεύτερη µεγάλη αντίφαση. Υπάρχουν σηµερινά και χθεσινά
δηµοσιεύµατα –δεν ξέρω αν τα παρατηρήσατε- που αναφέρονται
στο άρθρο 197 από µια ανεξάρτητη αδέσµευτη απογευµατινή
εφηµερίδα, όπως αυτοαποκαλείται. Εδώ µε τι έχει να κάνει το
άρθρο 197; Έχει να κάνει µε το παιχνίδι το οποίο γίνεται ανάµεσα
σε ανταγωνιστικά συµφέροντα, ανάµεσα στους παρόχους-παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από το φυσικό αέριο και σε αυτούς οι οποίοι είναι από τα φωτοβολταϊκά και τις ανεµογεννήτριες. Έχουµε µια σύγκρουση συµφερόντων αιµατηρή για το
ποιος θα πάρει το µεγαλύτερο πακέτο. Ο καθένας διαλέγει στρατόπεδο, είτε είναι όµιλος ιδιωτικός, είτε είναι δηµοσιογράφος,
είτε είναι κόµµατα και Κυβέρνηση.
Φαίνεται, µε τη συγκεκριµένη διάταξη και ρύθµιση, να δίνεται
ένα προβάδισµα στους παραγωγούς φυσικού αερίου. Ποιο είναι
το πρόβληµα από αυτή τη διαπάλη που γίνεται; Το πρόβληµα
είναι ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται, ακόµα και τα δηµοσιεύµατα,
για την λαϊκή ανάγκη. Δηλαδή, εδώ το µοναδικό ζήτηµα που πρέπει να βάλουµε ποιο είναι; Να καταργηθεί το τέλος για τις ΑΕΠ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να πληρώνει τέλος για τις ΑΕΠ.
Αυτή είναι η µήτρα του σκανδάλου, αυτή είναι η διαπάλη εν πολλοίς.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι να καταργηθούν οι εγγυηµένες τιµές
που παρέχει το κράτος στους παραγωγούς ρεύµατος. Από πού
και ως πού τους δίνουµε εγγυηµένες τιµές; Τους δίνουµε τεράστιες επιδοτήσεις για να δηµιουργήσουν την όποια επένδυσή
τους από τα χρήµατα του ελληνικού λαού και ταυτόχρονα εγγυόµαστε ως κράτος, ως δηµόσιο, την τιµή ρεύµατος που θα έχει
για είκοσι και τριάντα χρόνια παραγωγής.
Καταργήστε τα αυτά. Στον ελεύθερο ανταγωνισµό δεν είστε;
Στην απελευθέρωση της αγοράς δεν είστε; Γιατί υπάρχει αυτή η
κρατική παρέµβαση για τη διασφάλιση των συµφερόντων των κεφαλαιοκρατών; Καταργήστε, λοιπόν, τη µήτρα του σκανδάλου
από την οποία έχουν βγει τα µαχαίρια και λιανίζουν τον λαό και
τα δυο µαχαίρια από κοινού, είτε είναι των παραγωγών φυσικού
αερίου είτε των παραγωγών φωτοβολταϊκών και ανεµογεννητριών, που θα τσακίσουν την τσέπη του κόσµου και πάρτε θέση.
Ενώ, λοιπόν, λέτε ότι είστε υπέρ της απελευθέρωσης της αγοράς, µε αυτές τις ρυθµίσεις κάνετε σαφέστατη κρατική παρέµβαση.
Ποιο είναι το συµπέρασµα που βγαίνει; Το συµπέρασµα είναι
ότι δεν µπορεί η απελευθερωµένη αγορά να συµβαδίζει µε τον
ενεργειακό σχεδιασµό και µε τις όποιες ρυθµιστικές αρχές βάζετε που να ικανοποιούν τις λαϊκές ανάγκες. Γιατί ο προσανατολισµός σας είναι να ικανοποιήσετε τις ανάγκες της αγοράς και
του κεφαλαίου. Αυτά τα δυο πράγµατα είναι ασύµβατα, συγκρούονται. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο δεν µπορούµε να ψηφίσουµε κανένα άρθρο των συγκεκριµένων κεφαλαίων που
αφορούν στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
και φυσικού αερίου.
Το τρίτο ζήτηµα αφορά τους υδρογονάνθρακες. Βγήκε χθες
ο κύριος Υπουργός στην τοποθέτηση την οποία έκανε, η οποία
τεχνικά ήταν σωστή, και ανέφερε το εξής ζήτηµα. Δεν υπάρχει,
λέει, καµµία κρατική επιχείρηση που να ασχολείται µε την έρευνα
και την εξόρυξη. Μήπως κάνετε λάθος, κύριε Υπουργέ; Η γενική
γραµµατέας µας ανέφερε το παράδειγµα της Κούβας, αλλά εκεί
θα θεωρήσετε ότι υπάρχει άλλο κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα.
Όµως, η Βραζιλία και η πετρελαϊκή επιχείρηση της Βραζιλίας,
µια από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο, τι
είναι; Του Ιράκ τι είναι; Της Κίνας τι είναι; Της Βενεζουέλας τι
είναι; Δεν είναι αυτές κρατικές επιχειρήσεις που κάνουν και
έρευνα και εξόρυξη; Γιατί, λοιπόν, λέτε ότι δεν υπάρχει καµµία;
Είναι από τις µεγαλύτερες εταιρείες από τις νέες, ανερχόµενες,
παγκόσµιες, καπιταλιστικές δυνάµεις και κρατικοί µονοπωλιακοί
όµιλοι στον τοµέα της εξόρυξης υδρογονανθράκων.
Όµως, εσείς δεν αξιοποιείτε την τεχνογνωσία που υπάρχει και
µε τον «Πρίνο» και µε τα ΕΛΠΕ που υπάρχει και καταργείτε το
ΙΓΜΕ, για να δηµιουργήσετε µια ανώνυµη εταιρεία η οποία θα
δίνει το σύνολο των αδειών για έρευνα και εξόρυξη σε πολυεθνικές εταιρείες. Και επειδή γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό το
πράγµα είναι άµεσα συνυφασµένο µε το κέρδος το οποίο θα
έχουν, τι κάνετε; Βάζετε το εξής ζήτηµα και εδώ υπάρχει ένα
ερώτηµα. Δεσµεύετε αυτές τις εταιρείες να πωλούν το πετρέλαιο
που θα εξάγουν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα µόνο σε περίπτωση πολέµου. Σε περίπτωση ειρήνης, πού θα το πουλούν;
Όπου θέλουν. Μόνο σε περίπτωση πολέµου µπορεί η ελληνική
Κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, να ελέγχει αυτά τα κοιτάσµατα
και την παραγωγή. Όµως, σε περίπτωση ειρήνης ή οικονοµικής
κρίσης, τι θα γίνει; Αυτό µειώνει την ενεργειακή εξάρτηση που
λέγατε;
Λέτε ότι τα όποια χρήµατα θα πάρετε από τη φορολογία,
αυτήν την πενιχρή φορολογία, θα µπουν στο πράσινο ταµείο. Το
πράσινο ταµείο ποιον θα εξυπηρετεί; Τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της πράσινης οικονοµίας. Δηλαδή,
τα παίρνετε από τη µια τσέπη των κεφαλαιοκρατών και τα δίνετε
στην άλλη τσέπη τους. Στον ελληνικό λαό τι µένει, λοιπόν; Είπατε
ότι θα πάνε στο πράσινο ταµείο. Όµως, το πράσινο ταµείο χρηµατοδοτεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της
λεγόµενης πράσινης τεχνολογίας, οικονοµίας. Άρα, λοιπόν,
υπάρχουν αυτές οι αντιφάσεις που είναι φανερές.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΖ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αντίστοιχο είναι το ζήτηµα και µε τα λατοµεία. Και εκεί δεν αντιµετωπίζετε το θέµα.
Θέλω να τελειώσω µε το θέµα των αγωγών. Προσπαθήσατε
κάπως να διασκεδάσετε τα πράγµατα, ότι δεν είστε στρατευµένοι µε την ικανοποίηση των ευρωατλαντικών σχεδιασµών στην
περιοχή.
Εµείς σας είπαµε, πρώτα από όλα, για το διαχωρισµό τον
οποίο κάνετε. Δίνετε προτεραιότητα στον «ITGI», τον αγωγό φυσικού αερίου, και έχετε πετάξει στο καλάθι των αχρήστων τον
«SOUTH STREAM» που είναι ανταγωνιστικό σχέδιο.
Δεύτερον, ό,τι και να λέτε, ο «ITGI» εντάσσεται µέσα στο νότιο
δίκτυο του γνωστού «ΝABUCCO» των αµερικανικών σχεδίων.
Αναπτύσσετε τις σχέσεις ακόµη περισσότερο µε το Ισραήλ και
πετάτε στο καλάθι των αχρήστων τον «SOUTH STREAM».
Το τρίτο ζήτηµα έχει να κάνει µε τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Δεν δώσατε καµµία πειστική απάντηση για την καθυστέρησή του. Μας έκανε, µάλιστα, εντύπωση η τοποθέτηση
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού που δηµιουργεί ερωτήµατα
για τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Αλήθεια, η καθυστέρηση της δηµιουργίας είναι σε βάρος των αµερικανικών συµφερόντων, αγαπητέ Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού; Οι προεκλογικές δηλώσεις του κ. Παπανδρέου κατά του Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη είναι µια αντιαµερικανική στάση; Είδε πολλές πιέσεις, για παράδειγµα, της
αµερικανικής εταιρείας «CHEVRON», για να δηµιουργηθεί ο αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη; Ή η όποια πιθανή συµµετοχή
καζάκικου πετρελαίου αναιρεί το γεγονός του ρωσικού ελέγχου
στον αγωγό;
Άρα, λοιπόν, εδώ είναι φανερό τι συµφέροντα εξυπηρετούνται
πίσω από την καθυστέρηση και τη στάση της Βουλγαρίας που
έχει ως πρόσχηµα η Κυβέρνηση. Εµείς λέµε καθαρά ότι δεν πρέπει να παίξουµε στο παιχνίδι των ενδοϊµπεριαλιστικών ανταγωνισµών που δηµιουργούν τροµακτικά προβλήµατα για την περιοχή.
Η Κυβέρνηση διαλέγει στρατόπεδο. Εµείς λέµε ότι οι αγωγοί
έπρεπε να είχαν άλλο σχεδιασµό, άλλες προτεραιότητες και ταυτόχρονα µια διαφοροποίηση της λογικής.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος θα καταψηφίσει όλα, µηδενός εξαιρουµένου, τα άρθρα του νοµοσχεδίου που αφορούν το
συγκεκριµένο πακέτο, ακόµα και αυτά τα οποία προβλέπονται
προς όφελος των καταναλωτών, γιατί µε την απελευθέρωση δεν
θα µπορούν τα λαϊκά νοικοκυριά να έχουν ηλεκτρικό ρεύµα. Αυτή
είναι η λογική του «να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι».
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Καραθανασόπουλο, ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας.
Ο κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος, Βουλευτής Αχαΐας του
ΛΑΟΣ και ειδικός αγορητής, έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω την τοποθέτησή µου µε την απάντηση την οφειλόµενη προς το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Εµείς ψηφίζουµε το άρθρο 165, που αναφέρεται στην ίδρυση του αγωγού
Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη. Και µου κάνει τροµερή εντύπωση να δεχόµεθα πυρά επειδή υπερασπιζόµαστε την πραγµατοποίηση αυτού του αγωγού και το Κοµµουνιστικό Κόµµα,
υποτίθεται το θέλει, αλλά επειδή δεν θέλει να συµµετέχει στις
ενδοϊµπεριαλιστικές αντιθέσεις, δεν θέλει να γίνει ο αγωγός.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ποιος το λέει αυτό;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, καταψηφίζετε το
άρθρο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Χθες έλεγε ο κ. Ροντούλης περί αµερικανικών συµφερόντων.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όλα τα καταψηφίζετε, είπατε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είπαµε. Ο κ. Ροντού-
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λης έλεγε …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Ροντούλης εξήγησε …
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Σοβαρολογείς;
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Γιατί διακόπτετε;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν καταψηφίζει
κάποιος το άρθρο και δεν θέλει να γίνει ο αγωγός, κατά συνέπεια
είναι ενάντια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς πήραµε θέση για
τον αγωγό.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ αυτά καταλαβαίνω στην απλή ελληνική λογική.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Και ψηφίσαµε λευκό στη
σύµβαση για τον αγωγό.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ καταψηφίζετε,
όµως, το ξεµπλοκάρισµα της πραγµατοποίησης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ξέρεις πολύ καλά ότι
ψηφίσαµε λευκό στη σύµβαση για τον αγωγό. Είσαι ψεύτης!
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Σταµάτα τα ψέµατα!
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μη γράφετε τίποτα
από όσα περιλαµβάνονται στη διακοπή του συναδέλφου. Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς εξηγήσαµε …
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν θα ησυχάσετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Να ανακαλέσετε εσείς
και µη διακόπτετε.
Συνεχίστε, κύριε Χρυσανθακόπουλε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς είµαστε σαφείς.
Όταν ο κ. Μπράιζα παρενέβαινε ενάντια στον αγωγό, εµείς πήραµε καθαρή θέση απέναντι στην αµερικάνικη εµπλοκή. Και είµαστε σαφέστατοι ότι ο αγωγός αυτός πρέπει να γίνει. Είναι
προς το συµφέρον της χώρας και του ελληνικού λαού. Εξήγησε
ο κ. Ροντούλης χθες µε σαφήνεια, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση
θέλει και αυτόν τον αγωγό. Ότι είναι το συµφέρον της Ευρώπης
και κοιτάξτε στα Πρακτικά την ανάλυση πλήρως που εξηγεί τις
συγκρούσεις που γίνονται και τι σηµαίνει για την Ευρωπαϊκή
Ένωση η αποδοχή αυτού του αγωγού, για να µην εγκλωβιστεί
µονοµερώς προς τα σχέδια της Τουρκίας, η οποία δεν είναι και
σταθερός εταίρος µε τα ευρωπαϊκά συµφέροντα.
Ήταν ξεκάθαρη η ανάλυση, ξεκάθαρες οι θέσεις µας και πάνω
σε αυτήν την κατεύθυνση, εµείς επειδή έχουµε διαλεκτική και δεν
είµαστε της στείρας άρνησης, η οποία οδηγεί και σε αντιφάσεις
στο τέλος. Λέµε µε σαφήνεια ότι ψηφίζουµε και γι’ αυτόν τον
αγωγό και για την Ιταλία-Ελλάδα και για τον άλλο αγωγό, Βουλγαρίας-Ελλάδας, για το φυσικό αέριο. Είµαστε σαφέστατοι στο
συγκεκριµένο ζήτηµα και όποιος θέλει να συγκρούεται µε τον ιµπεριαλισµό, πρέπει να δίνει τη µάχη εκ του συστάδην και όχι εκ
του αορίστου. Διότι ο κακός ιµπεριαλισµός είναι παντού. Και εγώ
θα ξεκαθαρίσω στον κύριο Υπουργό το εξής: Κύριε Υπουργέ, ξέρετε πόσες χιλιάδες νοικοκυριά αυτήν τη στιγµή βρίσκονται στην
άθλια θέση να τους κόβεται το ηλεκτρικό ρεύµα, να µην µπορούν
να πληρώσουν τους λογαριασµούς; Αυτό σε σχέση µε την προστασία τους ως καταναλωτές, απασχολεί την Κυβέρνηση; Είναι
κάτι το οποίο εµπράκτως θα ληφθούν µέτρα απέναντί τους και
να συµπεριλάβουν σε αυτούς ιδιαίτερες κατηγορίες αγροτών της
πιο φτωχής περιφέρειας δυτικής Ελλάδας, από Ηλεία και Αχαΐα
στον παραγωγικό κάµπο που επειδή πληρώνουν υψηλό κόστος
για το ηλεκτρικό ρεύµα για τις γεωτρήσεις τους αντιµετωπίζουν
σοβαρά θέµατα επιβίωσης και αυτήν τη στιγµή δεν µπορούν να
καλλιεργήσουν; Δεν έχουν τα χρήµατα να πληρώσουν το λογαριασµό και δεν µπορούν να αντλήσουν το λογαριασµό, για να ποτίσουν το χωράφι τους.
Και σήµερα είχα επικοινωνία πρωί – πρωί µε τον Προϊστάµενο
της ΔΕΗ της Περιφέρειας του Δήµου Δύµης γι’ αυτό το θέµα,
για να ενηµερωθώ τι γίνεται. Οι άνθρωποι είναι σε απελπισία και
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η Κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει εµπράκτως και να δοθεί εντολή να µην κοπεί το ρεύµα. Είµαστε στη φάση της παραγωγικής
ολοκλήρωσης και σε κάποιες περιπτώσεις της πρώιµης σποράς
που έχει γίνει εκεί πέρα στα βατοχώραφα.
Θέλω να σας πω ότι για το άρθρο 159, που αναφέρεται στο
ευφυές σύστηµα σε σχέση µε τις µετρήσεις της κατανάλωσης,
εµείς έχουµε µία ερώτηση να σας απευθύνουµε και θα παρακαλούσα να µε διακόψετε σε αυτό. Αφορά και τη χρήση κάρτας µε
µονάδες κατανάλωσης του καταναλωτή, όπως εφαρµόζεται στο
αγγλικό σύστηµα αυτό το ευφυές σύστηµα µέτρησης; Δηλαδή,
θα έχουµε κάρτες, οι οποίες, όπως και στα κινητά µε µονάδες
επικοινωνίας θα χρησιµοποιούνται από την υπηρεσία; Το διαψεύδετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Απλώς να διευκρινίσω ότι αυτή
η νέα τεχνολογία των λεγόµενων smart grids, τα έξυπνα δίκτυα,
είναι µία παγκόσµια τεχνολογία στην οποία υπάρχει µάλιστα κι
ένας ανταγωνισµός ποιος θα µπει πρώτος. Σε επίπεδο Ευρώπης,
όλα τα κράτη-µέλη διεκδικούν κονδύλια προκειµένου να υπάρξουν αυτοί οι έξυπνοι µετρητές, οι οποίοι στην πραγµατικότητα
εξυπηρετούν το νοικοκυριό να κάνει εξοικονόµηση ενέργειας.
Είναι ένα απολύτως –πέρα από οτιδήποτε άλλο- χρήσιµο για το
νοικοκυριό εργαλείο, διότι έχει σε real time χρόνο απεικόνιση της
κατανάλωσής του, άρα µπορεί να ξέρει πότε θα χρησιµοποιήσει
ηλεκτρική ενέργεια. Δεν έχει απολύτως καµµία σχέση µε πρόσωπο, µε άνθρωπο. Έχει µε κτήριο, ας το πούµε έτσι.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς δεχόµαστε να
γίνουν τα πάντα για την ενεργειακή εξοικονόµηση και πρέπει οι
οδηγίες να δοθούν και στους καταναλωτές και βοήθεια και όλα
αυτά τα οποία χρειάζονται. Μη φθάσουµε στην κάρτα του καταναλωτή που θα έχει ο Έλληνας ένα ψυγείο, το οποίο θα σταµατά
να δουλεύει γιατί τελείωσαν οι µονάδες του και το γάλα του παιδιού του πρωί δεν θα είναι σωστό για κατανάλωση. Θα κινδυνεύει
η υγεία της οικογένειάς του στη συνέχεια. Ένα απλό παράδειγµα
έδωσα. Μη φθάσουµε σε αυτήν την απόληξη. Αφού διαβεβαιώσατε ότι δεν θα κατευθυνθεί προς τα εκεί, εµείς επιχαίρουµε.
Πρέπει να πω, επίσης, ότι ειδικά στις αναφορές των δικτύων
φυσικού αερίου µε το ΕΣΠΑ, όπου παραµένει υπό κρατικό
έλεγχο, εµείς επιµένουµε για την ισχυρή εκεί συµµετοχή, γιατί
θεωρούµε ότι το µέλλον µας είναι το φυσικό αέριο. Το εξηγήσαµε στην πρωτολογία και νοµίζω ότι το κατανοεί πλέον όλο και
περισσότερος κόσµος ότι ο σχεδιασµός µας πρέπει να έχει και
το µακροπρόθεσµο στόχο αυτών των ενεργειακών δικτύων εσωτερικής κατανάλωσης απεγκλωβισµού από την εξάρτηση εισαγωγής ενέργειας.
Ήθελα να πω, επίσης, ότι εµείς επιµένουµε αυτή η εταιρεία η
οποία συστήνεται να έχει την ταχύτητα την οποία οφείλει στη λειτουργία της. Να έχει άµεση συγκρότηση, άµεση δηµοσιοποίηση
των ευρύτερων χώρων έρευνας και ταχύτατη εξαγωγή συµπερασµάτων.
Η χώρα µας σε αυτόν τον τοµέα είναι αδύνατον από µόνη της
να ανταποκριθεί. Γι’ αυτό και δεν κατανοούµε µερικούς που λένε
ένας κρατικός φορέας έρευνας, όταν ξέρουµε το κόστος των γεωτρήσεων, όταν ξέρουµε το κόστος της έρευνας. Εµείς δεν µπορούµε να επιµισθώσουµε εύκολα το αντλιονορβηγικό πλοίο, το
οποίο κάνει τις σεισµικές, αλλά το να συνεργαστούµε µαζί του,
να µας δώσει τα συµπεράσµατα, να µας δώσει τα πορίσµατά του
και αυτά να τα πουλήσουµε στη συνέχεια σαν βάση δεδοµένων,
για να γίνουν οι εκχωρήσεις εξόρυξης, νοµίζω ότι αυτό είναι θεµιτό.
Η Κυβέρνηση θα κριθεί στην τελική της φάση, ακριβώς από το
αποτέλεσµα της δραστηριότητας αυτού του κρατικού ταµείου,
το οποίο θα κινήσει τις διαδικασίες. Και αν το ταµείο κωλυσιεργεί, η χώρα θα χάνει. Και ο Υπουργός, οι Υφυπουργοί, το επιτελείο όλο το βασικότερο αντικείµενο στο οποίο θα αξιολογηθεί
θετικά ή αρνητικά είναι αυτό.
Θα ήθελα, επίσης, να υπενθυµίσω την παρέµβασή µας σε
σχέση µε τα λατοµεία και να αναφερθώ πάλι στο άρθρο 183,
όπου ζητήσαµε αυστηροποίηση της παράτασης σε λατοµικές
επιχειρήσεις µέσα σε λατοµικές ζώνες ή λατοµεία µεµονωµένα,
σε σχέση µε τις υποχρεώσεις τους που έχουν αφήσει εκκρεµείς
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απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν νοείται παράταση λειτουργίας σε αυτούς οι οποίοι είναι έτοιµοι να κλείσουν την επιχείρησή τους και να τη διαλύσουν χωρίς να έχουν πληρώσει τα
χρέη τους απέναντι στην αυτοδιοίκηση.
Προϋπόθεση για να παραλάβουν την έγκριση παράτασης λειτουργίας οι ατοµικές επιχειρήσεις είναι να έχουν εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις τους, κύριε Υπουργέ. Το είχα ζητήσει και είχα
δώσει και έγγραφη ενηµέρωση.
Θα δώσουµε στη συνέχεια την κατ’ άρθρον τοποθέτησή µας
σε ένα-ένα τα άρθρα. Να κλείσουµε µόνο µε µία αποτροπή.
Έχετε το πιο σηµαντικό Υπουργείο, κατά τη γνώµη µας, για να
διαχειριστείτε το πιο σηµαντικό θέµα το οποίο κρίνει πολλά τόσο
για την ποιότητα ζωής των Ελλήνων, για την κάλυψη των οικονοµικών ελλειµµάτων, για την ενεργειακή µας αυτάρκεια σαν χώρα
και επ’ αυτού θα ήθελα να ξέρετε ότι η ψήφος που δώσαµε θετικά επί της αρχής σε ηµιτελές βήµα είναι υπό διαρκή αίρεση από
την ολοκλήρωση αυτών των στόχων, γι’ αυτό θα ασκούµε συνεχώς κριτική εποικοδοµητική και πιεστική, για να έρθουµε σε θετικά αποτελέσµατα.
Όσον αφορά αυτούς οι οποίοι έχασαν τον δρόµο και κραυγάζουν απέναντι στον κακό ιµπεριαλισµό, επειδή η Ελλάδα θα γίνει,
κατά τη γνώµη µας, µεγάλη ενεργειακή δύναµη, ελπίζουµε να µη
µας καταγγείλουν ως ιµπεριαλιστική χώρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χρυσανθακόπουλο.
Το λόγο έχει τώρα η κ Ηρώ Διώτη, ειδική αγορήτρια του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
Ορίστε, κυρία Διώτη.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη
µας για την άτακτη υποχώρησή σας όσον αφορά την τροπολογία
για το τέµενος. Έχουµε πει πάρα πολλές φορές ότι άσχετες τροπολογίες δεν πρέπει να περνάνε σε άσχετα νοµοσχέδια, αλλά
εδώ δεν πρόκειται περί αυτού, γιατί κατεβάζετε και άλλη άσχετη
τροπολογία, όπως είναι η τροπολογία για το Υπουργείο Παιδείας.
Ο ΛΑΟΣ γνωρίζετε καλά ότι κρύφτηκε πίσω από ένα τυπικό ζήτηµα περί τροπολογιών, αλλά η ένταση που εσκεµµένα δηµιούργησε έχει να κάνει µε την ουσία της τροπολογίας, όπως όλοι
γνωρίζουµε, διότι το έχουν πει πάρα πολλές φορές και το λένε
και στην ανακοίνωσή τους. Το θέµα, όµως, δεν είναι τι κάνει ο
ΛΑΟΣ, αλλά τι κάνετε εσείς. Δεν πρέπει να χαϊδεύετε, κύριε
Υπουργέ, τέτοιες απόψεις, γιατί είναι επικίνδυνες και δίνουν στην
κοινωνία λάθος µηνύµατα.
Τώρα, σε σχέση µε το νοµοσχέδιο θα ήθελα να ξεκινήσω µε
όλα αυτά τα δηµοσιεύµατα που εδώ και δυο µέρες έχουν κατακλύσει τον Τύπο και να αναφερθώ διευκρινιστικά για τις αλλαγές
στο άρθρο 197.
Θα ήθελα να σας κάνω µία διευκρινιστική ερώτηση προτού τοποθετηθώ και συγκεκριµένα και περιµένω την απάντησή σας.
Μπορεί µία µονάδα συµπαραγωγής να είναι µόνο εν µέρει υψηλής απόδοσης; Τµήµα, δηλαδή της µονάδας µπορεί να χαρακτηρίζεται ΣΙΦΙΑ ενώ το σύνολο της µονάδας δεν είναι; Για
παράδειγµα, η ΑΛΟΥΜΙΝΑ στον Κορινθιακό είναι CIF σύµφωνα
και µε µία απάντηση του ΥΠΕΚΑ σε ερώτηση που είχαµε κάνει
ως ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί παρ’ όλα αυτά µέρος της ενέργειας να χαρακτηριστεί ότι προέρχεται από ΣΙΦΙΑ. Θα ήθελα µία απάντηση,
αν έχετε την καλοσύνη, στην τοποθέτησή σας.
Τώρα να εισέλθω στο νοµοσχέδιο. Σε ό,τι αφορά την πρώτη
ενότητα, για το κοµµάτι της απελευθέρωσης ενέργειας, θα
ήθελα να αναφερθώ µόνο στο άρθρο 52 για την προστασία των
ευάλωτων καταναλωτών που είναι ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί αφορά την ενεργειακή πενία. Η καταπολέµηση της ενεργειακής φτώχειας συνδέεται µε τους ευάλωτους
χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας για τους οποίους θα
προβλέπονται µειωµένα τιµολόγια και άλλα µέτρα.
Προκύπτει, λοιπόν, µία σειρά από σηµαντικές παρατηρήσεις
ως προς το συγκεκριµένο θέµα. Πρώτον, για µία ακόµη φορά παρατηρούµε το πρόβληµα που προκύπτει από την έλλειψη εκθέσεων που να πλαισιώνουν τις διαδικασίες συζήτησης και ψήφι-
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σης νοµοθετικών πρωτοβουλιών. Είχαµε την ευκαιρία να είµαστε
αρκετά αναλυτικοί στην επιτροπή.
Δεύτερον, τα µέτρα που προτείνετε για την προστασία των
ευάλωτων πελατών πρέπει να είναι αποτελεσµατικά και να µην
περιορίζονται σε µικρές εκπτώσεις σε σύγκριση µε τα κανονικά
τιµολόγια. Μην ξεχνάµε ότι βάσει πρόσφατης ποσοτικής ανάλυσης των ερευνητών του Πανεπιστηµίου Πατρών, υπολογίζεται ότι
η αύξηση 10% στις τιµές των ενεργειακών προϊόντων στην Ελλάδα, οδηγεί περίπου εβδοµήντα χιλιάδες ανθρώπους κάτω από
το όριο της φτώχειας.
Η χρήση για τις κοινωνικά ευάλωτες οµάδες µετρητών µε δυνατότητα προπληρωµής, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 52, είναι κατά τη γνώµη µας κατακριτέα. Η εµπειρία του
Ηνωµένου Βασιλείου έχει αποδείξει ότι οι εταιρείες χρεώνουν
κατά µέσο όρο 25% περισσότερο τους καταναλωτές, που χρησιµοποιούν αυτές τις συσκευές. Δηλαδή, οι φτωχοί πληρώνουν
περισσότερο, κάτι που θέτει ένα σοβαρό ηθικό ζήτηµα. Πώς µπορούµε να επιτρέψουµε τα φτωχά στρώµατα να πληρώνουν τόσο
περισσότερο ένα αγαθό πρώτης ανάγκης; Θα πρέπει ως εκ τούτου να µην επιτραπεί, να αντιµετωπίσουµε τη διακοπή παροχών
ηλεκτρικού ρεύµατος που αποτελεί σύµπτωµα της ενεργειακής
πενίας µε τον αυτοπεριορισµό των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων
µέσω της χρήσης µετρητών µε δυνατότητα προπληρωµής.
Τέλος, το είπαµε και στην επιτροπή, το ζήτηµα της ενεργειακής φτώχειας προϋποθέτει µία σοβαρή παρακολούθηση εκ µέρους της πολιτείας και της κοινωνίας συνολικότερα. Πολλές
ευρωπαϊκές χώρες έχουν δηµιουργήσει ειδικές δοµές τόσο για
την παρακολούθηση όσο και την πρακτική αντιµετώπισης του ζητήµατος, όπως είναι η Γαλλία µε το Παρατηρητήριο της ενεργειακής επισφάλειας.
Τώρα, κάποια σχόλια για την Ενότητα Β’ και τους υδρογονάνθρακες. Στο άρθρο 145, κύριε Υπουργέ, συστήνεται µία εταιρεία
συµφερόντων δηµοσίου, η ΕΔΕΥ και όχι ένας δηµόσιος φορέας,
που όπως λέει και το άρθρο είναι ανώνυµη εταιρεία και λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες ιδιωτικής οικονοµίας. Ανάµεσα
στους σκοπούς της εταιρείας, όπως ορίζονται από το άρθρο 146,
είναι η διαχείριση των δικαιωµάτων του ελληνικού δηµοσίου, η
ανάθεση των ερευνών, η διαπραγµάτευση των όρων των συµβάσεων για την παραχώρηση των δικαιωµάτων στην εκµετάλλευση
των υδρογονανθράκων, καθώς και η υπογραφή και η υποβολή
για έγκριση στον Υπουργό.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, για πόση αδιαφάνεια µιλάµε και υπερσυγκεντρωτισµό σε ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα που εν δυνάµει
µπορεί να επηρεάσει µεγάλες περιοχές ή και όλη τη χώρα. Κανένα άλλο όργανο δεν ενηµερώνεται, δεν συζητάει, δεν έχει
γνώµη πλην µίας Α.Ε. και ενός Υπουργού. Το ίδιο και µε τα στοιχεία που συγκεντρώνει για τα πολύ σοβαρά αυτά θέµατα, όπως
προβλέπουν και τα άρθρα 146 και 153, έχει την αποκλειστικότητα
για πρόσβαση και διαχείριση των στοιχείων, στοιχεία που θα
έπρεπε να είναι εις γνώση των φορέων, εις γνώση της Βουλής,
εις γνώση τελικά του ιδιοκτήτη που είναι η ελληνική κοινωνία.
Επίσης, και οι αποφάσεις για έρευνα και εξορύξεις σε συγκεκριµένες περιοχές της χώρας θα έπρεπε να ακολουθούν διαφανείς
και δηµοκρατικούς δρόµους.
Στα άρθρα του δεύτερου κεφαλαίου, 154 µε 164, που αφορούν τις τροποποιήσεις του ν. 2289/1995 προβλέπεται ακόµη,
όπως µας λέει η παράγραφος 10 του άρθρου 156, να ζητάει η
εταιρεία ποια περιοχή θεωρεί σηµαντική, ανεξάρτητα εάν είναι
στη διακήρυξη που γίνεται για τις περιοχές µε βάση την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου.
Εδώ να σχολιάσουµε ότι στο νόµο δεν υπάρχει καµµία αναφορά για το εάν θα είναι χερσαίες ή θαλάσσιες οι περιοχές ερευνών. Αναφέρονται και οι δύο περιπτώσεις, παρ’ όλο που στην
επιτροπή ειπώθηκε ότι θα είναι µόνο θαλάσσιες και µακριά από
τις ακτές.
Αντιθέτως, η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του παλαιού νόµου,
αντικαθίσταται µε την παράγραφο 4 του άρθρου 156 του παρόντος, που λέει ότι οι περιοχές που προσδιορίζονται και διατίθενται
για έρευνα, αλλά και για εκµετάλλευση και επίσης λέει ότι προσδιορίζονται από γεωγραφικούς παράλληλους ή µεσηµβρινούς
και κατά περίπτωση από τις οριογραµµές της χερσαίας µεθορίου
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και των ηπειρωτικών και νησιωτικών ακτών ή από γραµµές που
πλησιάζουν αυτές τις οριογραµµές.
Επίσης, έχουµε µερικά σηµαντικά ζητήµατα ανάµεσα σε άλλα,
όπως η αύξηση των ορίων των προς παραχώρηση περιοχών έως
τέσσερις χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόµετρα στην ξηρά και είκοσι
χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόµετρα στη θάλασσα, παράταση της
περιόδου εκµετάλλευσης ως και δύο πενταετίες –αυτή είναι η
φωτογραφική διάταξη για τον Πρίνο-, µείωση της φορολογίας
των εταιρειών από 40% στο 20%, όπως αναφέρεται στο άρθρο
161 και γενικά ευνοϊκές ρυθµίσεις για τις εταιρείες που θα εκµεταλλεύονται το πετρέλαιο.
Συγκεκριµένα, στο άρθρο 161 όχι µόνο µειώνεται η φορολογία, αλλά διευκρινίζεται πως ο ανάδοχος υπόκειται σε ειδικό
φόρο εισοδήµατος µε συντελεστή 20%, καθώς και σε περιφερειακό χώρο µε συντελεστή 5% χωρίς καµµία πρόσθετη τακτική ή
έκτακτη εισφορά, τέλος ή άλλη επιβάρυνση οποιασδήποτε
φύσης υπέρ του δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Διασφαλίζεται στις εταιρείες πως κανείς ποτέ δεν θα τους ζητήσει επιπλέον
χρήµατα σε αντίθεση, βέβαια, µε τους πολίτες που συνεχώς αδειάζουν τις τσέπες τους από τα επιπλέον µέτρα που παίρνονται
κάθε λίγο.
Όπως βλέπω στο άρθρο 164 συνεχίζεται το καθεστώς αοριστίας ως προς τους κανονισµούς ασφάλειας των εγκαταστάσεων, της υγείας των εργαζοµένων σε αυτές και της προστασίας
του περιβάλλοντος. Απουσιάζουν παντελώς οι ποινές και απλώς
ζητείται από τον ανάδοχο να λάβει διορθωτικά µέτρα εντός εύλογης χρονικής περιόδου και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε
ζηµιά προς το περιβάλλον.
Επίσης, στο άρθρο 164 στην παράγραφο 6 έχουµε και µία αλλαγή όπου χρήµατα από τις συµβάσεις µε τις εταιρείες πάνε στο
πράσινο ταµείο για χρηµατοδότηση προγραµµάτων προστασίας
του περιβάλλοντος που έχουν σχέση µε εκµετάλλευση ή χρήση
ενεργειακών πηγών, όπως έλεγε στην αρχή και τώρα προστίθεται
ότι το προϊόν του λογαριασµού διατίθεται για χρηµατοδότηση
προγραµµάτων για την αντιµετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης
που τυχόν προκαλείται από δραστηριότητες σε έρευνες και παραγωγή υδρογονανθράκων.
Δηλαδή, ρωτώ: Το πράσινο ταµείο θα πληρώνει την αποκατάσταση σε περίπτωση ατυχήµατος, κάτι που θα έπρεπε να κάνει
ο ανάδοχος του έργου, δηλαδή η εκάστοτε εταιρεία;
Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη: Επαναλαµβάνω τη διαφωνία
µας για τον αγωγό. Εξηγήσαµε και χθες την άποψή µας επ’
αυτού. Διαφωνούµε µε την απόκρυψη ουσιαστικά της διαδροµής, η οποία θα βγει σαν λαγός από το καπέλο του Υπουργού
την τελευταία στιγµή. Διαφωνούµε και µε το χαρακτηρισµό του
έργου ως εθνικής σηµασίας, έτσι όπως περιγράφεται στο άρθρο
165 για λόγους που έχουµε περιγράψει. Ο λόγος για τον οποίο
επιλέγεται αυτός ο χαρακτηρισµός είναι για να µπορέσει να παρακαµφθεί η νοµοθεσία, περιβαλλοντική, πολεοδοµική και άλλη.
Κατόπιν, από το άρθρο 166 έως το άρθρο 175 υπάρχει σειρά
άρθρων που στερούν κάθε δικαίωµα στον Έλληνα πολίτη επί της
ιδιοκτησίας του για την οποία τόσο κόπτεσθε και παραδίδουν
κάθε δικαίωµα στην εταιρεία που θα φτιάξει και θα εκµεταλλεύεται τον αγωγό.
Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για τις οποίες η αποζηµίωση
που θα δίνεται στην ιδιοκτησία των πολιτών θα είναι µόνο το 25%
της αγοραίας αξίας για την οποία θα αποφασίζει ο εκάστοτε γενικός γραµµατέας της αποκεντρωµένης διοίκησης.
Επίσης, παραχωρήσεις δασών και δασικών εκτάσεων δωρεάν,
δηµοσίων εκτάσεων, δηµοτικών εκτάσεων, αιγιαλών, βουνών, ποταµών, παρεκκλίσεις από κάθε πολεοδοµική νοµοθεσία και άλλη
υπέρ της εταιρείας συν τη χρήση του λιµανιού της Αλεξανδρούπολης, το οποίο να θυµίσουµε ότι υποτίθεται πως δεν θα παραχωρούνταν και οι πρώτες δηλώσεις επί Υπουργίας κ. Σαλαγκούδη ήταν ότι ο αγωγός περνάει µακριά από κατοικηµένες περιοχές, ότι θα ακολουθηθούν όλες εκείνες οι διαδικασίες που
απαιτούνται για το σεβασµό του περιβάλλοντος και ότι δεν θα
θιγεί καθόλου το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης, ενώ οι πλατφόρµες µεταφόρτωσης του αργού πετρελαίου θα δηµιουργηθούν
σε βάθος οκτώ µε εννέα χιλιόµετρα µέσα στη θάλασσα.
Φυσικά, τίποτα απ’ αυτά δεν ισχύει. Επίσης, δεν ισχύει για την
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TRANS-BALKAN ούτε η νοµοθεσία περί απαγόρευσης δικαιοπραξιών στην παραµεθόριο, σύµφωνα µε το άρθρο 174 του νόµου.
Βεβαίως, καταλαβαίνουµε τα επιχειρήµατα για διευκόλυνση
επενδύσεων, αν δεχθούµε ότι κάποιος θεωρεί επένδυση –δεν καταλαβαίνουµε υπέρ ποιου- αλλά εδώ πρόκειται για γη και ύδωρ,
αγαπητοί συνάδελφοι. Οι νόµοι υπάρχουν µάλλον µόνο για να
δυσκολεύουν τη ζωή των πολιτών. Στην κίνηση των συµφερόντων
του κεφαλαίου δεν υπάρχουν νόµοι. Αντίστοιχη κριτική γίνεται
και για τη χάραξη των άλλων αγωγών που περνούν από την
Ήπειρο, των αγωγών του «Ποσειδώνα».
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, για τα άρθρα που αφορούν τα µεταλλεία και λατοµεία. Έχουµε πει ότι ήδη θεωρούµε απαράδεκτες
αυτές τις ρυθµίσεις. Είναι ενδεικτικό πώς αντιλαµβάνεται το
Υπουργείο αυτά τα ζητήµατα. Αναφερθήκαµε και στην επιτροπή
για τις συνταγµατικές παραχωρήσεις δασών στις εταιρείες, για
εναπόθεση τοξικών και άλλων αποβλήτων της µεταλλουργικής
δραστηριότητας µε το άρθρο 181, το οποίο προσθέτει µία παράγραφο στο ν. 998/1979. Είναι εξοργιστικό µε τέτοια άνεση να
παραχωρείται δηµόσια περιουσία και µάλιστα δάση και δασικές
εκτάσεις προς χρήση τζάµπα σε ιδιωτικά συµφέροντα.
Σαν να µην έφθανε αυτό, προστίθεται άλλη µια παράγραφος
που λέει για εκµετάλλευση µεταλλείων και λατοµείων κ.λπ., διάνοιξη οδών προσπέλασης, ανέγερση εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκµετάλλευσης αυτών εντός δασών ή
δασικών εκτάσεων επιτρέπονται ελευθέρως, εφόσον χορηγήθηκε η κατά την προηγούµενη παράγραφο έγκριση έρευνας. Δηλαδή, όλες οι εξαιρέσεις που είχε ο ν. 998/1979 στη συνέχεια του
άρθρου καταργούνται σχεδόν φωτογραφικά και σαν κατά παραγγελία, διότι ο ν. 998/1979 προέβλεπε ότι εξαιρούνται αυτών
των δραστηριοτήτων, ακόµη και σε περίπτωση που δοθεί άδεια
έρευνας.
Όλα αυτά τα καταργείτε και επιτρέπετε ελεύθερα τη χρήση
από τις εταιρείες αυτές σε οποιαδήποτε δάση και δασικές εκτάσεις. Νοµίζω ότι αυτό που είπαµε χθες για τον τίτλο του βιβλίου
«Ω, τι ωραίο πλιάτσικο!», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι
αρκετός τίτλος για την περίπτωσή µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αποπνέει µια κυνική προσέγγιση για το τι σηµαίνει «διευκολύνω ιδιωτικές επενδύσεις, εκποιώ δηµόσια αγαθά και δεν ενδιαφέροµαι καθόλου
για τις επιπτώσεις στην κοινωνία σε συνθήκες κρίσης ούτε για
τις περιοχές που θίγονται, τους κατοίκους που αντιδρούν και τις
τοπικές οικονοµίες που βλάπτονται».
Όλο το νοµοθέτηµα είναι σαν να έχουν βάλει εκπροσώπους
τους οι εταιρείες να νοµοθετήσουν, ενώ δουλειά της Κυβέρνησης είναι να προστατεύει τα συµφέροντα των Ελλήνων πολιτών
και το φυσικό µας πλούτο. Καταψηφίζουµε, λοιπόν, όλα τα
άρθρα.
Αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω µόνο µια λέξη
για την τροπολογία που αφορά τους σχολικούς συµβούλους και
την ξένη γλώσσα. Επιλεκτικά θέλω να πω –γιατί δεν αναδείχθηκε
από τους άλλους συναδέλφους- ότι έρχονται µέσω της διαδικασίας επιλογής στελεχών εκπαίδευσης και κακώς που δεν είναι
κάποιος εκπρόσωπος του Υπουργείου εδώ, αγνοώντας προκλητικά ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 24 προηγούνται οι τοποθετήσεις σχολικών συµβούλων, θεσµοθετώντας τους
λάθος χειρισµούς τους.
Απευθυνόµαστε στο Υπουργείο Παιδείας –δυστυχώς, κανένας
δεν είναι εδώ- κατακαλόκαιρο και µε την εκπαιδευτική κοινότητα
στην πλειοψηφία της απούσα, λόγω θερινών διακοπών. Η ΔΟΕ,
η ΟΛΜΕ και η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συµβούλων είχαν
προλάβει να αντιδράσουν. Όµως, πιθανόν να µην πρόλαβαν καν
να ενηµερωθούν ότι οι εξελίξεις έρχονται πιο σύντοµα απ’ ό,τι
φαντάζονταν.
Δυο λόγια µόνο να πω για τη ξένη γλώσσα. Τίθεται θέµα διαβλητότητας της προφορικής εξέτασης και πλέον ανοίγει παράθυρο στο να προσβληθούν οι φετινές αποφάσεις από απορριφθέντες υποψηφίους διευθυντές, που µε την τροπολογία θα κέρδιζαν επιπλέον µόρια ξένης γλώσσας.
Καλούµε, φυσικά, το Υπουργείο Παιδείας, αν και δεν είναι κανένας εδώ, να αποσύρει αυτήν την τροπολογία, γιατί µόνο του
το Υπουργείο έχει παραβιάσει το ν. 3848, γιατί παγώνει τις δια-
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δικασίες τοποθέτησης νέων σχολικών διευθυντών, παρατείνοντας τη θητεία των υφιστάµενων.
Σας ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Διώτη.
Επειδή στο νοµοσχέδιο συµπεριλαµβάνονται και διατάξεις
άλλων Υπουργείων, κάποιος από την Κυβέρνηση να επιµεληθεί,
ώστε να ενηµερωθεί εν προκειµένω το Υπουργείο Παιδείας για
τις θέσεις που διατυπώνονται.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα έρθει η κ. Χριστοφιλοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει. Ευχαριστώ,
κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε.
Με ενδιαφέρει να λάβει γνώση το Υπουργείο Παιδείας για θέµατα που είναι ενσωµατωµένα στα άρθρα και να ξέρει τις θέσεις
των συναδέλφων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα τώρα στον κατάλογο των εγγεγραµµένων οµιλητών επί των άρθρων.
Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ της Β’ Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρακαλείται να προσέλθει στο Βήµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα εδώ επί των άρθρων ένα πολυνοµοσχέδιο µείζονος σηµασίας, το οποίο ουσιαστικά συγχωνεύει
δύο πολύ σηµαντικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Αφ’ ενός ανοίγει το δρόµο για την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου και αφ’ ετέρου εισάγει την αναζήτηση, την έρευνα, την εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων στη
χώρα µας και δίνει λύσεις σε πολυάριθµα προβλήµατα, που
έχουν σχέση µε την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την περασµένη εβδοµάδα στη
Σύνοδο Κορυφής η χώρα µας πήρε µια βαθιά ανάσα, µια βαθιά
ανάσα που δεν µας επιτρέπει να εφησυχάσουµε, όµως µας δίνει
τη δυνατότητα να αντιµετωπίσουµε σε βάθος χρόνου το πρόβληµα του χρέους, γεγονός που µας επιτρέπει να επικεντρωθούµε παράλληλα στο πώς θα θεραπεύσοµε όλες τις χρόνιες
παθογένειες του ελληνικού κράτους και να εστιάσουµε στη χάραξη ολοκληρωµένου σχεδιασµού σε επιµέρους τοµείς.
Ο τοµέας της ενέργειας θα πρέπει να τοποθετηθεί στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασµού ως κινητήριος µοχλός ανάπτυξης.
Μέχρι σήµερα η έλλειψη ολοκληρωµένου σχεδιασµού στον
τοµέα της ενέργειας µας κατέστησε µια από τις πλέον εξαρτηµένες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση από εισαγόµενους υδρογονάνθρακες και λιθάνθρακα σε βαθµό που άγγιζε σύµφωνα µε
τα στοιχεία της EUROSTAT το 72% το 2008, όταν ο κοινοτικός
µέσος όρος των 27 ήταν 54%. Βέβαια, η ενεργειακή εξάρτηση
δεν είναι µια αφηρηµένη έννοια, αλλά έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την οικονοµία και τις παραµέτρους της, όπως είναι τα
ελλείµµατα, ο πληθωρισµός, η ανεργία, το εξωτερικό χρέος.
Πρέπει να σκύψουµε µε προσοχή, λοιπόν, στο ενεργειακό
κλάδο που µπορεί σήµερα να αποτελέσει το επενδυτικό και αναπτυξιακό οξυγόνο, να φέρει νέες θέσεις εργασίας, να οδηγήσει
σε εισροή κεφαλαίων για νέες επενδύσεις και να ενδυναµώσει
την ελληνική επιχειρηµατικότητα.
Όπως είπα, το παρόν σχέδιο νόµου, αποτελούµενο από δύο
ενότητες, συγχωνεύει δύο βασικές σηµαντικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες και συνιστά µια στέρεη βάση για την ενίσχυση του
τοµέα της ενέργειας.
Όπως είδαµε και στη συζήτηση επί της αρχής, στην πρώτη
ενότητα ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τη λειτουργία ενεργειακών αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου και εναρµονίζεται το Εθνικό Δίκαιο στις απαιτήσεις των οδηγιών 72 και 73 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα µε τα άρθρο 2 έως 24 ενισχύονται οι εγγυήσεις
ανεξαρτησίας και αµεροληψίας της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, που αποκτά διακριτή νοµική προσωπικότητα, διοικητική
και οικονοµική αυτοτέλεια, ενώ της ανατίθενται αποφασιστικές
αρµοδιότητες για την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού, την
αδειοδοτική διαδικασία, την παρακολούθηση και εποπτεία της
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αγοράς ενέργειας, την προστασία των καταναλωτών και άλλες
αρµοδιότητες.
Με το παρόν σχέδιο νόµου αποκτούµε, λοιπόν, µια ανεξάρτητη, αµερόληπτη και ισχυρή ρυθµιστική αρχή, που θα µπορεί
πλέον να στηρίξει ουσιαστικά την απελευθέρωση της αγοράς.
Στο δεύτερο µέρος της πρώτης ενότητας µπαίνουν για πρώτη
φορά πολύ σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν την προστασία
των καταναλωτών. Ειδικότερα µε το άρθρο 48 επιβάλλονται υποχρεώσεις στους προµηθευτές που οφείλουν να παρέχουν σαφείς
και κατανοητές πληροφορίες, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών και δη των ευάλωτων καταναλωτών, οι
οποίοι σύµφωνα µε διάταξη του άρθρου 52 δικαιούνται, ανάλογα
µε την κατηγορία στην οποία εµπίπτουν, µειωµένα τιµολόγια, ευκολίες πληρωµής, καθώς και απαγόρευση διακοπής τροφοδοσίας σε κρίσιµες περιόδους.
Όσον αφορά τη δεύτερη ενότητα του πολυνοµοσχεδίου που
αφορά την αναζήτηση και έρευνα και την εκµετάλλευση υδρογονανθράκων, θα πρέπει πρωτίστως να πούµε ότι η Ελλάδα θεωρείται σήµερα από τους ειδικούς µια ανεξερεύνητη χώρα. Είναι
δύσκολο να το συλλάβει κανείς αυτό, αλλά πραγµατικά δεν θα
ήταν υπερβολή να πω ότι δεν ξέρουµε τι ορυκτό πλούτο διαθέτει
η χώρα µας. Ενδεικτικό της αδράνειας είναι το γεγονός ότι βάσει
των ερευνών, η χώρα µας κατατάσσεται στην 75η θέση µεταξύ
των εκατό δεκαπέντε χωρών από άποψη δραστηριοτήτων έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, τη στιγµή µάλιστα που
η Αλβανία, η Ιταλία και η Κροατία έχουν αντίστοιχα συστήµατα
που ενισχύουν το ενδεχόµενο ύπαρξης σηµαντικών κοιτασµάτων
στη χώρα µας.
Είναι, λοιπόν, εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ξεκινάει
έστω και µε πολυετή καθυστέρηση αυτή η πρωτοβουλία, η οποία
αναµένεται να έχει πολύ σηµαντικά οφέλη για τη χώρα µας. Είναι
σηµαντικό ότι δηµιουργείται ένας κρατικός φορέας για να αναλάβει όλη τη διαχείριση του ορυκτού πλούτου της χώρας.
Στα άρθρα 165 έως 175 καθορίζονται οι διαδικασίες για την
κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, που περιλαµβάνουν διατάξεις σχετικά µε τις απαλλοτριώσεις ακινήτων,
τις αποζηµιώσεις των δικαιούχων, πολεοδοµικές ρυθµίσεις και
άλλα.
Επιπλέον, στα άρθρα 176 έως 177 καθορίζονται οι διαδικασίες
για την κατασκευή καινούργιων αγωγών φυσικού αερίου που θα
συνδέουν τη χώρα µας µε τη Βουλγαρία και την Ιταλία.
Είναι πολύ ενθαρρυντικό, επίσης, το γεγονός ότι µε το άρθρο
180 προβλέπεται πιο ευέλικτη διαδικασία για την εκµετάλλευση
της γεωθερµίας. Να υπενθυµίσω ότι σε άλλες χώρες, όπως τη
γειτονική µας Ιταλία, εδώ και πάνω από εκατό χρόνια χρησιµοποιούν τη γεωθερµία για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος.
Πολλά νησιά θα µπορούσαν µε αυτό τον τρόπο να αποδεσµευτούν τελείως από το πετρέλαιο. Αντί της καθαρής γεωθερµικής
ενέργειας δαπανώνται σήµερα στη χώρα µας δισεκατοµµύρια
για την εισαγωγή πετρελαίου.
Θεωρώ πολύ σηµαντικό να επιδείξουµε ιδιαίτερη προσοχή ως
προς τη διαχείριση του εν λόγω ζητήµατος, να µη δηµιουργήσουµε την εντύπωση ότι θα ανακαλύψουµε υδρογονάνθρακες
και µε αυτούς θα πληρώσουµε τα χρέη µας και θα λύσουµε το
πρόβληµα της χώρας. Οι λύσεις που πρέπει να επιζητούµε σήµερα, δεν περιλαµβάνουν από µηχανής θεούς, αλλά σκληρό
έργο όλων µας και αλλαγή νοοτροπίας. Οφείλουµε βεβαίως να
εκµεταλλευτούµε και µάλιστα το συντοµότερο δυνατό, οτιδήποτε
έρχεται να ενισχύσει την προσπάθεια που πραγµατοποιούµε.
Το νοµοσχέδιο αυτό διαµορφώνει το θεσµικό πλαίσιο και αποτελεί µια στέρεη βάση για την ορθή απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς, την έρευνα και την παραγωγή υδρογονανθράκων
και την επίλυση µιας σειράς ζητηµάτων µείζονος σηµασίας, που
αφορούν την ενέργεια και το περιβάλλον.
Για τους λόγους αυτούς υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αρβανιτίδη.
Το λόγο έχει ο κ. Σταύρος Καλογιάννης, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας από το Νοµό Ιωαννίνων.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα σχέδιο νόµου που
περιλαµβάνει διακόσια άρθρα για σηµαντικά ζητήµατα, όπως
είναι η αγορά ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, θέµατα έρευνας
και παραγωγής υδρογονανθράκων, λειτουργίας των λατοµείων
και πολλά άλλα, σε ένα εξαιρετικά πιεστικό από άποψη χρόνου
πλαίσιο.
Με το σχέδιο νόµου προσαρµόζεται ουσιαστικά η εθνική µας
νοµοθεσία µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, που εντάσσονται στο ρυθµιστικό πλαίσιο της 3ης Ενεργειακής Δέσµης.
Θα κάνω ορισµένες παρατηρήσεις σε συγκεκριµένα κεφάλαια
του νοµοσχεδίου.
Σε ό,τι αφορά τη ΡΑΕ: µε το νοµοσχέδιο ενισχύεται πολύ ο
ρόλος και οι αρµοδιότητες της ΡΑΕ. Αυτό είναι ένα θέµα που
χρειάζεται επανεξέταση. Η τρόικα δεν εµπιστεύεται προφανώς
τη σηµερινή διοίκηση και πιέζει συνεχώς για νέες ανεξάρτητες
αρχές, µε µεγαλύτερες αρµοδιότητες. Είναι ενδεικτικό ότι µε
άλλο νοµοσχέδιο, που συζητείται στην αρµόδια επιτροπή, δηµιουργείται νέα αρχή για τις δηµόσιες συµβάσεις.
Η ΡΑΕ ενισχύεται τόσο που θα αποφασίζει πλέον και για θέµατα που έχουν να κάνουν µε την προώθηση του ανταγωνισµού
στη λειτουργία της αγοράς ενέργειας. Αναφέροµαι στο άρθρο
23.
Στο άρθρο 26 επιχειρείται να καθοριστούν τα όρια των αρµοδιοτήτων µεταξύ ΡΑΕ και Επιτροπής Ανταγωνισµού, αλλά θα δηµιουργηθούν σοβαρά προβλήµατα, καθώς οι διαφορές είναι
δυσδιάκριτες.
Μια παρατήρηση στο άρθρο 43 για τα µέλη και το προσωπικό
της ΡΑΕ. Μπορούν αλήθεια τα µέλη της ΡΑΕ, που είναι πλήρους
απασχόλησης, να αναλαµβάνουν και διδακτικά καθήκοντα σε ΑΕΙ
ή ΤΕΙ ή να απασχολούνται µερικώς ακόµη και σε άλλες ρυθµιστικές αρχές; Είναι δυνατόν το γραφείο του Προέδρου της ΡΑΕ
να έχει πέντε ειδικούς συνεργάτες όταν ένας Υπουργός έχει
µόλις δύο; Εκτιµώ ότι οι ρυθµίσεις είναι προκλητικές και πρέπει
να καταργηθούν.
Για τον αγωγό πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη: το
σχέδιο νόµου αναφέρεται σε βασικούς πυλώνες της ενεργειακής
διπλωµατίας των αγωγών. Πρόκειται για µια στρατηγική που είχε
προωθήσει η Νέα Δηµοκρατία προς εξασφάλιση οικονοµικών,
αναπτυξιακών και εθνικών ωφεληµάτων για τη χώρα. Περιελάµβανε µεταξύ άλλων: Πρώτον, τη συµφωνία κατασκευής του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Δεύτερον, την ολοκλήρωση
της κατασκευής του ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αερίου.
Τρίτον, τη διακρατική συµφωνία για τον ελληνοϊταλικό αγωγό φυσικού αερίου µε τη συµµετοχή της Τουρκίας. Τέταρτον, τη συµφωνία που αφορά τον ελληνικό κλάδο του αγωγού «SOUTH STREAM».
Ο αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη είναι έργο µείζονος
εθνικής σηµασίας. Γι’ αυτούς τους λόγους άλλωστε αποτέλεσε
µια από τις στρατηγικές επιλογές των κυβερνήσεων Καραµανλή.
Η κατασκευή του προβλέπεται από διακρατική συµφωνία και έχει
κυρωθεί από την πλευρά µας µε το ν.3558/2007. Παρά τον επανειληµµένο κοινοβουλευτικό έλεγχο από την πλευρά της Νέας
Δηµοκρατίας, η Κυβέρνηση καθυστέρησε αδικαιολόγητα την
προώθηση του αγωγού, καθώς δεν πιστεύει σ’ αυτό το πολύ σηµαντικό έργο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε
καταθέσει ένα απλό δισέλιδο ως προσχέδιο νόµου για τον
αγωγό τον Μάρτιο του 2010. Και τον Ιούλιο του 2010 –ακριβώς
πριν ένα χρόνο- έγινε µία απλή ενηµέρωση των µελών της επιτροπής της Βουλής από την τότε Υπουργό ΥΠΕΚΑ. Προφανώς
ήταν άλλες οι προτεραιότητες της προηγούµενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.
Εµείς κρατήσαµε ζωντανό το έργο, µε τις πιέσεις µας. Όµως,
έχει χαθεί εξαιρετικά πολύτιµο χρονικό διάστηµα δύο ετών µε
αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης. Υπενθυµίζω ότι το φθινόπωρο του 2009 δεν άλλαξε η κυβέρνηση µόνο στην Ελλάδα, άλλαξε και η κυβέρνηση στη Βουλγαρία. Η νέα βουλγαρική
κυβέρνηση είναι αντίθετη µε το έργο, επικαλούµενη δήθεν περιβαλλοντικούς λόγους. Τους ίδιους δηλαδή λόγους που επικαλούνταν προεκλογικά και ο σηµερινός Πρωθυπουργός και
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ζητούσε την επαναδιαπραγµάτευση του έργου. Είναι εύκολο να
βγάλει κανείς τα συµπεράσµατά του.
Σε ό,τι αφορά τον αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδος-Ιταλίας,
έχουµε κατ’ επανάληψη τονίσει ότι ο αγωγός έχει εθνική σηµασία. Παρά τις απίστευτες παλινωδίες της Κυβέρνησης και στο
θέµα αυτό –υπενθυµίζω τους προεκλογικούς λεονταρισµούς
τους ΠΑΣΟΚ περί µη χωροθέτησης του αγωγού και των συνοδών
εγκαταστάσεών του στη Θεσπρωτία για περιβαλλοντικούς δήθεν
λόγους- είναι στη σωστή κατεύθυνση οι ρυθµίσεις που αφορούν
τον αγωγό.
Στο άρθρο 179 προβλέπεται ότι εντός ενός έτους από την
έναρξη λειτουργίας του αγωγού, η ΔΕΠΑ θα λειτουργήσει νέα
επιχείρηση παροχής αερίου, υπό µορφή Α.Ε., στην Ήπειρο.
Κατ’ αρχάς ζητάµε από το Υπουργείο ένα χρονοδιάγραµµα για
την έναρξη λειτουργίας του αγωγού Ελλάδος-Ιταλίας. Δεύτερον,
δεδοµένου ότι δεν υπάρχει καµµία αναφορά σε χρονοδιαγράµµατα στο νοµοσχέδιο, το γεγονός αυτό µας κάνει εξαιρετικά επιφυλακτικούς για τη λειτουργία της ΕΠΑ Ηπείρου και δυτικής
Μακεδονίας. Όµως, δεν θα πρέπει σε καµµία περίπτωση να µείνουν οι ρυθµίσεις αυτές απλές εξαγγελίες.
Σε ό,τι αφορά τις µεταλλευτικές και λατοµικές εργασίες εντός
δασών, ό,τι και να πούµε για τα σχετικά άρθρα 181 και 183 του
νοµοσχεδίου είναι λίγο. Αναρωτιέµαι πραγµατικά πώς είναι δυνατόν να ισχυρίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι επιτρέπεται η απόθεση καταλοίπων της µεταλλουργικής επεξεργασίας
στα δάση και ότι µάλιστα, µε τη ρύθµιση αυτή επιτυγχάνεται ο
περιορισµός των επεµβάσεων εντός των δασών. Όλα έχουν ένα
όριο.
Οι προτεινόµενες παρατάσεις στη λειτουργία λατοµείων αδρανών υλικών δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτές όταν µάλιστα υποτίθεται ότι στο επόµενο διάστηµα το Υπουργείο Περιβάλλοντος
θα φέρει νέο σχέδιο νόµου που θα αντιµετωπίζει τα προβλήµατα
του κλάδου συνολικά.
Πρότασή µας είναι το Υπουργείο να εντάξει τα σχετικά µε τα
λατοµεία, στο νέο σχέδιο νόµου, του οποίου ασφαλώς οι ρυθµίσεις θα πρέπει να είναι απολύτως συµβατές µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σταύρο Καλογιάννη.
Παρακαλείται ο κ. Γεώργιος Βλάχος, Βουλευτής Νοµού Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας, να λάβει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σ’ ένα πολύ σύνθετο και αρκετά εξειδικευµένο νοµοσχέδιο που
έχει φέρει η Κυβέρνηση προσπαθούµε να συζητήσουµε πολλά
θέµατα τα οποία δεν ξέρω πόση συνάφεια έχουν µεταξύ τους.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που περιλαµβάνει πολλά και θα µπορούσε
να είναι πολλά επιµέρους νοµοσχέδια, ούτως ώστε να γίνει και
καλύτερη κουβέντα και να υπάρξει µεγαλύτερη εξειδίκευση.
Κύριε Πρόεδρε, µιας και µιλάµε επί των άρθρων, πήρα το λόγο
για δύο-τρία απλά θέµατα. Το πρώτο είναι σχετικά µε την πολιτική των αγωγών έτσι όπως εµείς την κατανοήσαµε από την κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή, µία επιλογή εθνικής σηµασίας.
Παρ’ ότι η κυβέρνηση Καραµανλή δεν υπάρχει πια, όπως και
εκείνη που υπέγραψε τότε µαζί µε τον Πρόεδρο Πούτιν τη συµφωνία στη Βουλγαρία, σήµερα θα έλεγα ότι η όποια αναφορά γίνεται στους αγωγούς µάλλον γίνεται από τύψεις. Δεν µιλώ για
τον κύριο Υφυπουργό γιατί αυτές είναι αποφάσεις προφανώς
του Πρωθυπουργού. Ερχόµαστε να κάνουµε «µνηµόσυνο» για
µια πολιτική που έχει τελειώσει, για µια πολιτική που είναι
«νεκρή» και κάποιοι επέλεξαν να είναι η πολιτική των αγωγών
«νεκρή».
Ας µιλήσουµε πολύ καθαρά. Σήµερα στη µεν Βουλγαρία ψάχνονται για περιβαλλοντικούς όρους, για προστασία του περιβάλλοντος λες και σ’ αυτήν τη στρατηγικής σηµασίας επιλογή
των αγωγών δεν είχαν µελετηθεί οι περιβαλλοντικοί όροι και ήλθε
η καινούργια κυβέρνηση να τους µελετήσει. Εµείς σαν χώρα κρυβόµαστε πίσω από τους περιβαλλοντικούς όρους που συζητάει
η Βουλγαρία.
Φέρνετε, λοιπόν, σήµερα στο νοµοσχέδιο πολεοδοµικές ρυθ-
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µίσεις. Για ποιο πράγµα; Πού; Είναι «ζωντανός» ακόµα ο αγωγός
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη; Αυτή η πολιτική υπάρχει, είναι
υπαρκτή; Θα έλεγα ότι συζητώντας για τα πολεοδοµικά, λέει κανείς: «Μα, εµείς συνεχίζουµε». Ε, όχι, δεν συνεχίζουµε και αυτό
πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Πρέπει να ξέρει ο ελληνικός
λαός ότι αυτήν την πολιτική κάποιοι την απέτρεψαν, δεν την πίστεψαν και όταν ήταν στην αντιπολίτευση θα έλεγα ότι τη χτύπησαν. Μιλούσαν τότε για επαναδιαπραγµάτευση της συµφωνίας. Σε κάθε περίπτωση σαν αντιπολίτευση άφηναν το στίγµα
τους, το στίγµα της διαφωνίας απέναντι σ’ αυτήν την πολιτική
την οποία εµείς υπηρετήσαµε. Όπως είπα, ήταν στρατηγικής σηµασίας στην επιλογή του Κώστα Καραµανλή και της κυβέρνησής
του γιατί έκανε την Ελλάδα ενεργειακό κόµβο τη στιγµή που δεν
έχουµε ουσιαστικά παραγωγή ενέργειας. Έκανε την Ελλάδα ισότιµο συνοµιλητή µε τη Ρωσία. Ο Πρόεδρος Πούτιν έκατσε στο
ίδιο τραπέζι µε τον Καραµανλή και µε το Βούλγαρο Πρωθυπουργό και συζήτησαν ισότιµα. Αυτό ήταν µεγάλη επιτυχία.
Αυτό το σχέδιο, λοιπόν, δεν υπάρχει σήµερα. Εγώ θα έλεγα
ότι είναι πρόκληση σ’ αυτό το σχέδιο –δεν ξέρω από ποια πολιτική ηγεσία ετοιµάστηκε- να µας λένε ότι «ξέρετε, υπάρχει ο αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη», ότι µπορεί και να γίνει. Αυτή
η πολιτική είναι «νεκρή» και η σηµερινή Κυβέρνηση επέλεξε να
«νεκρώσει» αυτήν την πολιτική. Έκανε άλλες επιλογές µε τις
οποίες εµείς διαφωνούµε. Διαφωνούµε µε την κατάργηση αυτής
της συµφωνίας.
Το δεύτερο, που θα ήθελα να πω έχει να κάνει µε τα λατοµεία.
Είµαι σε µια περιοχή, στην περιοχή Αττικής, όπου λειτουργούν
πολλά λατοµεία, θα έλεγα τα περισσότερα µ’ ένα ηµι-νόµιµο καθεστώς σε µία Αττική που φιλοξένησε Ολυµπιακούς Αγώνες, άρα
έγιναν πολλά έργα, άρα χρειάστηκαν πάρα πολλά αδρανή υλικά
τα οποία προµηθεύτηκαν οι εταιρείες από τα λατοµεία της Αττικής.
Βεβαίως στην περιφέρεια του Νοµού Αττικής σύµφωνα µε την
τελευταία απογραφή είχαµε πληθυσµιακή έκρηξη και η Περιφέρεια Αττικής γίνεται πληθυσµιακά η δεύτερη περιφέρεια µετά την
απέραντη Β’ Αθηνών, την περιοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι µέσα σε οικισµούς δεν µπορούν να λειτουργούν λατοµεία. Εδώ πρέπει να βρεθεί η «χρυσή» ισορροπία και
αδρανή να µη λείψουν από την Αττική και την ευρύτερη περιοχή
και η ενόχληση να µην παρατείνεται πια στις κατοικηµένες περιοχές.
Εδώ, λοιπόν, µε το να δίνουµε παράταση για τρία χρόνια αφήνοντας όλο το άλλο θεσµικό καθεστώς στο πουθενά, µε πλήρη
ασάφεια, δεν κάνουµε απολύτως τίποτα διότι ναι µεν θα προµηθευτούν µε υλικά διάφορα έργα της Αττικής, όµως εκείνο που
ζητάµε είναι να ξεκαθαρίσει η Κυβέρνηση ποια θα είναι η προοπτική αυτής της λειτουργίας.
Εγώ, προσωπικά, δεν είµαι αντίθετος κατ’ αρχάς µε τη παράταση για τρία χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα πολύ συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα λειτουργίας αυτών των λατοµείων, κατ’
αρχάς τι θα κάνουν αυτά τα τρία χρόνια, µε ποιο ρυθµό θα πάει
η αποκατάσταση των λατοµείων. Θα έχουµε εξόρυξη; Σε ποιο
σηµείο; Ποια λατοµεία;
Το κυριότερο: Εδώ κινδυνεύουµε να πάθουµε το εξής, σε λίγο
να εισάγουµε αδρανή από γειτονικές χώρες. Εµείς σ’ αυτήν τη
χώρα δεν θέλουµε να παράγουµε τίποτα. Εισάγουµε ήδη. Αν, εν
πάση περιπτώσει, αυτό γίνεται περιφερειακά, κύριε Υπουργέ,
διαφωνούµε, αλλά κατανοητό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Γίνεται στα νησιά του Αιγαίου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Σε λίγο όµως δεν θα γίνεται µόνο στα
νησιά του Αιγαίου, θα γίνεται στον κεντρικό κορµό της χώρας,
θα φέρνουµε αδρανή από γειτονικές χώρες γιατί σ’ αυτήν τη
χώρα δεν θέλουµε να παράγεται τίποτα, δεν θέλουµε να έχουµε
αδρανή, δεν θέλουµε να παράγουµε ενέργεια, δεν θέλουµε τίποτα. Αυτή η χώρα όµως κάτι πρέπει να κάνει για να ζήσει και
αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους.
Εδώ, λοιπόν, βάζουµε δίληµµα σ’ αυτούς τους ανθρώπους που
έχουν τα λατοµεία και έχουν µια επένδυση και τους λέµε «ξέρετε,
σταµατάτε». Το ερώτηµα που θέτουν είναι: «Πού να µεταφέρω
την επιχείρησή µου;». Η πολιτεία κρύβεται –είναι διαχρονικό το
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πρόβληµα βεβαίως- γιατί εδώ και δεκαετίες δεν έχει ορίσει νέες
λατοµικές περιοχές προκειµένου να εγκατασταθούν αυτές οι επιχειρήσεις και να συνεχιστούν η οµαλή εξόρυξη αδρανών και η
προµήθεια της αγοράς.
Γι’ αυτό θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, ότι επείγει να φέρετε ένα
νοµοσχέδιο που, απ’ όσο ξέρω, στο Υπουργείο Ανάπτυξης επί
ηµερών µας ήταν έτοιµο και είχε να κάνει µε τη λατοµική πολιτική. Πιθανόν να θέλει συµπληρώσεις, πιθανόν να θέλει βελτιώσεις. Κατ’ αρχάς τα συζητάµε όλα στη Βουλή. Πρέπει όµως να
τα φέρετε αυτά. Πρέπει να καθοριστούν το συντοµότερο δυνατόν λατοµικές περιοχές, να γίνει εγκατάσταση των νέων λατοµείων. Δεν µπορεί η Ελλάδα να µη θέλει πουθενά λατοµείο. Δεν
µπορεί να µην είναι εφικτή αυτή η εγκατάσταση, γιατί αν δεν είναι
εφικτή η εγκατάσταση πουθενά στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι
θα έχουµε άλλου είδους πρόβληµα.
Θα πρέπει, λοιπόν, αυτό να τελειώσει µε την ολοκληρωµένη
πολιτική που πρέπει να φέρετε και όχι αποσπασµατικά µε την παράταση λειτουργίας για τρία χρόνια. Δίνει λύσεις αλλά δεν δίνει
µακροπρόθεσµα λύσεις στο µεγάλο πρόβληµα που έχει κυρίως
η Αττική, βεβαίως και η υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά εγώ µιλάω για
την Περιφέρεια Αττικής όπου το πρόβληµα είναι πια έντονο. Σ’
αυτό θα ήθελα κάποια στιγµή ή σ’ αυτήν τη συνεδρίαση ή σ’ ένα
άλλο νοµοσχέδιο να µας φέρετε πολύ ξεκάθαρα την πολιτική σας
για να εκφράσουµε κι εµείς πολύ συγκεκριµένες παρατηρήσεις,
να συµφωνήσουµε ή να διαφωνήσουµε.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει όλοι µαζί να δώσουµε λύση σ’ αυτό
το πρόβληµα όπου διαχρονικά όλες οι πολιτικές ηγεσίες κρύφτηκαν γιατί καµµία δεν θέλει να το αντιµετωπίσει, όµως αυτό δεν
µπορεί να συνεχίζεται µε τις παρατάσεις. Όλα τα λατοµεία στην
Αττική λειτουργούν µε παρατάσεις επί παρατάσεων. Κανείς δεν
ξέρει µε ποιο καθεστώς λειτουργούν, αλλά αυτό δεν µπορεί να
συνεχιστεί. Κοιτώντας από το αεροπλάνο βλέπει κανείς ότι κόβονται βουνά και δεν ξέρουµε πώς λειτουργούν. Πρέπει να λειτουργήσουν τα λατοµεία, όµως πρέπει να υπάρχει αποκατάσταση τοπίου µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και συγκεκριµένη µεταφορά αυτών των εγκαταστάσεων σε κάποια άλλα µέρη
της χώρας που θα επιλέξετε και θα προτείνετε για να γίνουν λατοµικές περιοχές.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βλάχο.
Κύριε Υπουργέ, θα κάνετε την παρέµβασή σας τώρα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θέλω να πω κάτι στον κ. Βλάχο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Με αφορµή την παρέµβαση του
συναδέλφου -είναι έτσι όπως τα λέει και όλοι οι συνάδελφοι της
Αττικής το ίδιο λένε- εγώ δεσµεύοµαι ότι στο συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα µε την παρουσία των συναδέλφων της
περιφέρειας και των άλλων φορέων θα κάνουµε µία σύσκεψη ειδικά για τα λατοµεία της Αττικής, έτσι ώστε να δούµε πώς µπορούµε να ενώσουµε δυνάµεις στην ίδια κατεύθυνση που θέλουµε
να προχωρήσουµε όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Παρακαλείται ο κ. Κωνσταντίνος Γείτονας, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ στη Β’ Αθηνών, να λάβει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
για να πάρω το νήµα από τον προηγούµενο οµιλητή και µετά την
παρέµβαση του κυρίου Υπουργού θέλω να θυµίσω, επειδή θέλω
να αναφερθώ και εγώ στο άρθρο 183 για την παράταση, ότι στην
εισηγητική έκθεση λέτε ότι θα πρέπει να αλλάξει το νοµικό πλαίσιο για τις λατοµικές περιοχές. Άρα, αφήνετε ανοιχτό το θέµα.
Εγώ µάλιστα θα ρωτούσα αν έχετε σκεφτεί σε ποιες κατευθύνσεις θα αλλάξει. Όπως έχει γίνει µέχρι τώρα, βάσει του
ν.1428/84, δίνουµε συνεχείς παρατάσεις. Διαιωνίζουµε µια κατάσταση µεσοβέζικη. Ούτε οι λατοµικές επιχειρήσεις ξέρουν τι θα
γίνει αύριο, ούτε η διάσταση «περιβάλλον» καλύπτεται. Άρα, νοµίζω ότι είναι καιρός να λύσουµε οριστικά αυτό το θέµα.
Θυµάµαι ότι και πριν τους Ολυµπιακούς Αγώνες είχε γίνει πάλι
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µια συζήτηση για το τι θα γίνει στην Αττική µε τα αδρανή που
χρειαζόµαστε για τα έργα. Δόθηκαν τότε παρατάσεις. Συµφώνησαν όλοι. Τώρα βλέπω άλλη παράταση και για τις λατοµικές περιοχές, αλλά και για τα λατοµεία. Η κατάσταση δεν είναι απ’
αυτές για τις οποίες µπορούµε να είµαστε υπερήφανοι ως πολιτικό σύστηµα, γι’ αυτό πρέπει να το αντιµετωπίσετε, κύριε
Υπουργέ. Άκουσα για την Αττική, αλλά να προχωρήσετε αυτήν
την πρωτοβουλία για να βρούµε µια ρεαλιστική οριστική ρύθµιση
η οποία πάλι δεν θα µας οδηγεί σε αλλεπάλληλες παρατάσεις
που ουσιαστικά ευτελίζουν το πολιτικό σύστηµα.
Κύριε Πρόεδρε, όπως είχα πει και επί της αρχής, µε την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου ουσιαστικά υλοποιούµε ένα βήµα από το σχεδιασµό και τις
συντονισµένες δράσεις Κυβέρνησης για επάνοδο της χώρας σε
τροχιά ανάπτυξης. Είναι ανάγκη να επιστρέψουµε το ταχύτερο
στη χώρα σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης –και άκουσα ως καλή
προοπτική από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα γίνει αυτό το
2012- και πιστεύω ότι µετά τις αποφάσεις και τις Συνόδου Κορυφής που περιέχουν και το σκέλος της κινητοποίησης ευρωπαϊκών
πόρων για την ανάπτυξη ότι οι προοπτικές είναι καλύτερες.
Ο τοµέας της ενέργειας είναι πολύ σηµαντικός και οι επενδύσεις στον τοµέα αυτό –όπως, παραδείγµατος χάριν, για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, που φαίνεται να είναι ελκυστικέςµπορούν, πραγµατικά, να αποτελέσουν µοχλό σ’ αυτήν τη φάση
για να δώσουµε την αναπτυξιακή ώθηση που χρειάζεται ο τόπος.
Όσον αφορά στα άρθρα και πέραν των όσων είπα επί της
αρχής και των όσων είπα για το άρθρο 183 ξεκινώντας την οµιλία
µου αυτή. Για το πρώτο µέρος εξακολουθώ να πιστεύω και τονίζω ότι καλώς ενισχύεται η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας γιατί από
την ώρα που µπαίνουν στο πεδίο της ενέργειας ιδιώτες και σταµατάει το κρατικό µονοπώλιο της ΔΕΗ χρειαζόµαστε έναν ισχυρό
ρυθµιστικό παράγοντα για προστασία του δηµοσίου συµφέροντος. Άρα, εγώ είµαι αναφανδόν υπέρ αυτής της ρύθµισης.
Για τους υδρογονάνθρακες δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Είχα
µια παρατήρηση για την παράγραφο 1 του άρθρου 150 σε σχέση
µε τις συµβάσεις εκείνες που εξαιρούντο. Διορθώθηκε νοµίζω,
κύριε Υπουργέ. Υπήρχε εκεί µια ασάφεια. Η παράγραφος 1 του
άρθρου 150 ανέφερε αρχικά ότι όλες οι συµβάσεις ακολουθούν
µια διαδικασία και υπάγονται στις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου. Εξαιρούσε κάποιες συµβάσεις και υπήρχε µια ασάφεια
που νοµίζω ότι τη διορθώσατε και βελτιώθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση.
Με τα άρθρα 154-164 τροποποιούνται οι διατάξεις του
ν.2289/95 που όριζε τα της αναζήτησης για εκµετάλλευση υδρογονανθράκων, έτσι ώστε το νοµικό πλαίσιο να επικαιροποιηθεί
και να γίνει πιο ελκυστικό. Εδώ κάπου, κύριε Υπουργέ –και οι εν
συνεχεία τοποθετήσεις µου έχουν σχέση µε αυτήν τη περιβαλλοντική διάσταση- θα πρέπει να προσέξουµε το θέµα του περιβάλλοντος. Διατηρώ επιφυλάξεις για την παράγραφο 3 του 156
µε την οποία απαλείφεται η πρόβλεψη της παραγράφου 3 του
άρθρου 2 του ν.2289/95 για την επιβολή µε κοινή υπουργική απόφαση πρόσθετων υποχρεώσεων ή ιδιαιτέρων απαιτήσεων για την
άσκηση δικαιωµάτων αναζήτησης έρευνας και εκµετάλλευσης
υδρογονανθράκων. Μεταξύ των άλλων το προέβλεπε και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό σηµαίνει τώρα υποβάθµιση, υποτίµηση της διάστασης «περιβάλλον» και θα πρέπει
ιδιαίτερα να το προσέξουµε. Γι’ αυτό και επανέρχοµαι σε δυο επιπλέον παρατηρήσεις που έχουν σχέση µε την περιβαλλοντική
διάσταση.
Όσον αφορά στο 181 προβλέπεται η δυνατότητα απόθεσης
καταλοίπων µεταλλουργικής δραστηριότητας εν όλων ή εν µέρει
σε χώρους εντός δασών ή δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στη
ζώνη οριστικής παραχώρησης µεταλλευτικού χώρου. Το διαβάζω
ακριβώς όπως είναι. Ασφαλώς ξεκινάτε µε το σωστό. Αυτά θα
πρέπει να πάνε πρώτα σε χώρους ανενεργών λατοµείων που
έχουν τελειώσει οι δραστηριότητες. Λέτε όµως µετά «και οπουδήποτε». Το «οπουδήποτε» παρ’ όλο που προβλέπετε βάσει περιβαλλοντικής µελέτης µπορεί να µας οδηγήσει σε καταστρατήγηση. Θα πρέπει να το δείτε. Είτε µε την σχετική εγκύκλιο
εφαρµογής του νόµου είτε µε άλλες υπουργικές αποφάσεις,
γιατί φοβάµαι ότι θα γίνει εύκολα η κατάχρηση.
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Όσον αφορά στο άρθρο 183 για την παράταση λειτουργίας
των λατοµείων αναφέρθηκα προηγουµένως.
Κλείνω µε το άρθρο 189. Το είπα και επί της αρχής, κύριε
Υπουργέ. Με προβληµατίζει ιδιαίτερα η καθιερούµενη τακτική,
γίνεται και σ’ αυτό το άρθρο της θεσµοθέτησης πολεοδοµικών
και χωροταξικών ρυθµίσεων κατ’ εξαίρεση των πάγιων κανόνων
σχεδιασµού και έγκρισης αυτών των σχεδίων. Έχουµε και πρέπει
να έχουµε πάγιους κανόνες για το χωροταξικό και πολεοδοµικό
σχεδιασµό, για τις διαδικασίες αυτές, για τις µελέτες και για την
έγκρισή τους.
Προχωρήσατε βέβαια στην τροποποίηση της παραγράφου 1
και είναι µια σαφής βελτίωση. Ωστόσο αυτό που έχει σηµασία και
σ’ αυτό που πρέπει να δώσει έµφαση η Κυβέρνηση είναι να προχωρήσουµε στην ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασµού της
χώρας. Και είχα την ευκαιρία και χθες στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ενώπιόν σας και ενώπιον του Υπουργού ΠΕΚΑ να κάνω
ορισµένες προτάσεις σε σχέση µ’ αυτό. Με αφορµή αυτό το σχόλιο θέλω να επανέλθω και στην Ολοµέλεια στην πρότασή µου να
δώσουµε προτεραιότητα στον εκσυγχρονισµό και την απλούστευση των νοµοθετικών διατάξεων για περιβαλλοντική αδειοδότηση και για το χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό. Οι
διατάξεις αυτές χρειάζονται επικαιροποίηση και απλούστευση.
Είναι αναγκαίο, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
σε µια εποχή αναπτυξιακού συναγερµού, όπως είναι αυτή που
διανύουµε, να έχουµε απλά και αποτελεσµατικά εργαλεία –γι’
αυτό µιλάω για απλοποίηση και επικαιροποίηση- που θα µας επιτρέπουν να προχωρούµε σε επενδύσεις χωρίς εµπόδια, αλλά ταυτόχρονα να είναι οι επενδύσεις και σε αρµονία µε το περιβάλλον.
(Χειροκροτήµατα από τη πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κωνσταντίνο Γείτονα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 29 Ιουλίου 2011.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 129 παράγραφοι 2 και 3, 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 1134/26-7-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευτύχιου Δαµιανάκη προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάµου Χανίων.
2.- Η µε αριθµό 1125/26-7-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεράσιµου Γιακουµάτου προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε
την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΙΚΑ.
3.- Η µε αριθµό 1139/26-7-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Θεόδωρου
Ιγνατιάδη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Χαλκιδικής (ΓΝΧ).
4.- Η µε αριθµό 1135/26-7-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Παύλου Μαρκάκη
προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την αποκατάσταση της ζηµιάς στο λιµένα Σκιάθου.
5.- Η µε αριθµό 1124/76/26-7-2011 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 1130/26-7-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αντωνίας Αντωνίου προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας της Παιδιατρικής
Κλινικής του Νοσοκοµείου Λαµίας.
2.- Η µε αριθµό 1126/26-7-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σίµου Κεδίκογλου προς τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την
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υλοποίηση των έργων στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας.
3.- Η µε αριθµό 1136/26-7-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρου Χρυσανθακόπουλου προς τους Υπουργούς Πολιτισµού και
Τουρισµού και Επικρατείας, σχετικά µε τη σχέση του πολιτικού
συστήµατος και των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.
4.- Η µε αριθµό 1131/26-7-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη θέση του
Υπουργείου για την τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας από τα
φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών «Interlingua».
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, Βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Πήρα το λόγο για να υποστηρίξω δυο τροπολογίες που έχουµε
καταθέσει µε άλλους συναδέλφους και η πρώτη απ’ αυτές αναφέρεται στο θέµα που έθιξε και ο κ. Γείτονας και ο κ. Βλάχος και
πολλοί άλλοι συνάδελφοι σε σχέση µε τα λατοµεία, τις λατοµικές
περιοχές αλλά και τα µεταλλεία.
Αποδέχοµαι την ανάγκη να υπάρχει κάλυψη σε απαραίτητα
υλικά προκειµένου να µην υπάρχει κίνητρο για εισαγωγές, αλλά
ασφαλώς πιστεύω κανείς δεν αποδέχεται την άποψη ή τη λογική
ότι φτιάχνεται τώρα µια ρύθµιση η οποία µπορεί να είναι ατελής,
αλλά κάποια στιγµή θα έρθει ένα νοµοσχέδιο που θα κάνει ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του συγκεκριµένου θέµατος.
Πιστεύω ακράδαντα ότι το συγκεκριµένο θέµα το οποίο ρυθµίζουµε –δηλαδή, µια αταξία που υπάρχει- θα πρέπει να είναι
ολοκληρωµένο, αλλιώς να µην το ψηφίσουµε καθόλου. Για να
ψηφιστεί αυτή η διάταξη εκτιµώ ότι πρέπει να συµπληρωθεί για
να µπορούµε να απαντήσουµε πειστικά σ’ αυτούς που θα µας
ρωτάνε, γιατί κάθε φορά προχωράµε µε κάποιες παρατάσεις ή
χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Και λέω γιατί, πρώτα απ’ όλα, δεν µπαίνει µια προϋπόθεση
αυτοί οι οποίοι θα ενταχθούν σ’ αυτήν τη ρύθµιση να έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις προς το κράτος και τους
ΟΤΑ. Υποχρεούνται να έχουν εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις; Πρέπει να µπει αυτό. Συµβαίνει ακριβώς, το αντίθετο στις
περισσότερες περιπτώσεις.
Δεύτερον, δεν πρέπει να δούµε εάν έχουν τηρήσει τους όρους
της τελευταίας µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων; Ασφαλώς
και πρέπει να το δούµε. Πρέπει να µπει.
Δεν πρέπει να δούµε τι γίνεται µετά που θα γίνει αυτή η ρύθµιση γι’ αυτούς που θα παραµείνουν εκτός ρύθµισης παρανόµως
λειτουργούντες; Ασφαλώς και πρέπει να το δούµε ρητά. Και βέβαια να πούµε ότι κάνουµε αυτήν τη ρύθµιση και για τους εργαζόµενους, οι οποίοι δεν πρέπει να χάσουν τη δουλειά τους. Άρα,
θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τη διατήρηση του προσωπικού που υπήρχε τουλάχιστον το τελευταίο εξάµηνο της λειτουργίας τους.
Είπα και στην επιτροπή ότι από την εµπειρία µου στο Υπουργείο Εργασίας, σε επιχειρήσεις οι οποίες είχαν επιδοτηθεί, είχαν
ενταχθεί σε αναπτυξιακούς νόµους, σε κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχαν εισπράξει επιδοτήσεις και χρηµατοδοτήσεις ότι θα µπαίναµε στο θέµα της διατήρησης του προσωπικού έλεγαν: «Μα δεν αναφέρεται ρητώς. Δεν µπορούµε να το
ελέγξουµε». Να αναφερθεί, λοιπόν, ρητώς.
Βέβαια, έρχοµαι στο θέµα του «πράσινου» τέλους. Είναι πολύ
καλή η πρωτοβουλία του Υπουργείου να θεσπίσει το «πράσινο»
τέλος, που θα αφορά αποκλειστικά την ανάπλαση και την αντιστάθµιση των αρνητικών επιπτώσεων στα δηµοτικά διαµερίσµατα όπου είναι εγκατεστηµένα αυτά τα λατοµεία.
Εγώ, όµως, προτείνω εδώ και τώρα, σήµερα δηλαδή, µε τη ψήφιση του νόµου να δούµε το «πράσινο» τέλος 1% που προτείνει
το Υπουργείο και να είναι σε γενική ισχύ για όλα τα µεταλλεία
και για όλα τα λατοµεία αδρανών υλικών και µαρµάρων της
χώρας. Και βέβαια γι’ αυτά τα οποία κάνουµε ρύθµιση, σ’ αυτά
τα οποία διευθετούµε το πρόβληµα το οποίο έχουν, να προβλεφθεί η συν 3% επιπλέον, καταβολή «πράσινου» τέλους. Μια τέτοια ολοκληρωµένη ρύθµιση µας δίνει όλα εκείνα τα στοιχεία να
απαντήσουµε σ’ όποιον µας ρωτήσει για τη συγκεκριµένη ρύθµιση ότι, εν πάση περιπτώσει, κάνουµε αυτήν την παράταση,
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αλλά µε όρους, προϋποθέσεις και ασφαλώς µε το ανάλογο τίµηµα για το περιβάλλον.
Έτσι, λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει το Υπουργείο να κάνει αποδεκτή αυτήν την τροπολογία, προκειµένου η ρύθµιση την οποία
φέρνει να είναι ολοκληρωµένη, όσο µπορεί να είναι ολοκληρωµένη µια τέτοια ρύθµιση, µέχρι να έρθει το όποιο νοµοσχέδιο,
και όποτε θέλει ας έρθει.
Η δεύτερη τροπολογία, που έχω καταθέσει µαζί µε δύο άλλους
συναδέλφους, αφορά το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων στα
νησιά. Είναι προϊόν της συνεργασίας µε τους φορείς και τους ίδιους τους καταναλωτές, οι οποίοι σήµερα ιδιαίτερα σε περιοχές
που δεν είναι αστικές δεν εξυπηρετούνται, διότι µόνο στις αστικές περιοχές µε το εντελώς ελεύθερο καθεστώς, λόγω του ότι
υπάρχει οικονοµικό αντικείµενο, λειτουργούν πρατήρια. Ενώ το
πρόγραµµα διανυκτέρευσης ή διηµέρευσης κατά τις αργίες, καθιστά υποχρεωτική τη λειτουργία των συγκεκριµένων πρατηρίων
που αναφέρονται στο πρόγραµµα, προκειµένου να εξυπηρετούνται όλοι οι καταναλωτές, όλοι όσοι θέλουν να προµηθευτούν καύσιµα.
Έτσι, λοιπόν, µε αυτήν την τροπολογία που υπογράφω µαζί µε
τον Μιχάλη Καρχιµάκη και τον Ευτύχη Δαµιανάκη από τη Κρήτη
–και αφορά τη Κρήτη µόνο, η οποία µε το ν.3587 είχε απενταχθεί
από την υπόλοιπη ρύθµιση- ζητάµε να επανέλθει η ρύθµιση πριν
το ν.3587. Είναι µια επαναφορά σ’ ένα καθεστώς, το οποίο είχε
λειτουργήσει αποτελεσµατικά και απορρυθµίστηκε εις βάρος
των καταναλωτών µε τη ρύθµιση, η οποία έγινε το 2007.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κεγκέρογλου.
Παρακαλείται η κ. Μαρία Μίχου, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πιερίας, να λάβει το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από τα
αποτελέσµατα της έκτακτης Συνόδου Κορυφής για βιώσιµη διαχείριση του δηµόσιου χρέους και όχι µόνο, µετά από πολύ σηµαντική προσπάθεια του Πρωθυπουργού, αλλά και των αρµόδιων
Υπουργών, αποδεικνύεται για κάθε καλόπιστο παρατηρητή ότι
έξω πάµε, πραγµατικά, καλά.
Οφείλουµε, όµως, πάνω απ’ όλα να καταβάλουµε κάθε δυνατή
προσπάθεια, ώστε να πάµε καλύτερα, πλέον στο εσωτερικό, να
γίνουν οι µεταρρυθµίσεις στη Δηµόσια Διοίκηση, στο φορολογικό σύστηµα και στο παραγωγικό µοντέλο της χώρας µας, να
ληφθούν όλες εκείνες οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά συµβάλλουν και
στην αναπτυξιακή πορεία του κράτους.
Πιστεύω ότι το παρόν σχέδιο νόµου το οποίο, κατά την άποψη
µου, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, υλοποιεί και τους δύο παραπάνω
στόχους, οι οποίοι συνδέονται µε τη δυνατότητα πρόσβασης σε
φτηνή ενέργεια, αλλά και φιλική προς το περιβάλλον. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, γιατί οι ανθρώπινες δραστηριότητες είτε είναι
οικιακές είτε είναι επαγγελµατικές απαιτούν κατανάλωση ενέργειας. Κατά συνέπεια, η παραγωγή της ενέργειας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία των
σύγχρονων κοινωνιών. Από την άλλη πλευρά η ενεργειακή αυτάρκεια των κρατών αποτελεί σηµαντικό δείκτη ισχύος. Δεν είναι
άλλωστε λίγες οι περιπτώσεις που οι ενεργειακές αντιπαραθέσεις έχουν γίνει αιτία ακόµη και για αιµατηρές πολεµικές συγκρούσεις.
Για τους παραπάνω λόγους θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει αναλάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες, που στοχεύουν στην
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, την απελευθέρωση της
αγοράς ενέργειας, αλλά και τη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων.
Αντίθετα, στη χώρα µας µέχρι σήµερα δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα βήµατα προόδου προς αυτήν την κατεύθυνση, µε αποτέλεσµα το 70% των ενεργειακών µας αναγκών να καλύπτεται
από εισαγωγές τρίτων χωρών.
Τα στοιχεία του 2009, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το ενεργειακό µείγµα της χώρας µας είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά. Η
εγχώρια παραγωγή του πετρελαίου είναι στη χώρα µας 1%. Το
66% των καυσίµων, όµως, που καταναλώνουµε είναι πετρελαι-
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οειδή. Επίσης, το 81% της συνολικής µας παραγωγής αφορά
στερεά καύσιµα, τα οποία ουσιαστικά δεν καταναλώνουµε, µόνο
1% του συνόλου από αυτά. Ουσιαστικά, η αναντιστοιχία που ανέφερα µας δείχνει ότι υπάρχει ριζική ανάγκη αλλαγών στον ενεργειακό χάρτη της χώρας µας και αυτό επιχειρεί να κάνει το παρόν
σχέδιο νόµου, θέτοντας αυστηρούς κανόνες ανταγωνισµού,
αλλά και σηµαντικές εγγυήσεις διαφάνειας.
Μια πρώτη σοβαρή αλλαγή προς αυτήν την κατεύθυνση έγινε
µε τον ν.3851/2010, ένα νόµο που, παρά τα προβλήµατα που εµφάνισε στην εφαρµογή του, έδωσε όµως, σηµαντικά κίνητρα για
επενδύσεις, για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σε αγρότες, επιχειρηµατίες, αλλά και οικιακούς χρήστες.
Τα στοιχεία, όµως, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι
απαιτείται άµεση αύξηση της παραγωγής του πετρελαίου, µια
παραγωγή που θα φέρει σηµαντικά έσοδα στον κρατικό προϋπολογισµό, αλλά και νέες θέσεις εργασίας. Γι’ αυτό θεωρώ εξαιρετικά σηµαντικές τις προβλέψεις των άρθρων 145 έως 164 για την
αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου παραχώρησης των δικαιωµάτων έρευνας για τους υδρογονάνθρακες.
Κύριε Υπουργέ, στο σηµείο αυτό θέλω να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στο φυσικό αέριο, καθώς είναι ένα θέµα που απασχολεί
συνολικά την Ελλάδα, αλλά και την Πιερία εδώ και πολλά χρόνια.
Πρόκειται για ένα καύσιµο, το οποίο είναι αρκετά πιο οικονοµικό
από το πετρέλαιο, το οποίο διαθέτει παράλληλα και σηµαντικά
πλεονεκτήµατα, κυρίως στον τοµέα της βιοµηχανικής παραγωγής.
Ορισµένα από αυτά είναι: Πρώτον, η συνεχής ροής του καυσίµου εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης
και αποδεσµεύει κεφάλαια που σ’ άλλες περιπτώσεις απαιτούνται για τη διατήρηση των αποθεµάτων και των αποθηκευτικών
χώρων. Δεύτερον, έχει µειωµένες εκποµπές ρύπων σε σχέση µ’
άλλα καύσιµα, έτσι η χρήση συµβάλλει στην προσπάθεια για καθαρότερο περιβάλλον και την καταπολέµηση του φαινοµένου
του θερµοκηπίου. Τρίτον, έχει µειωµένο λειτουργικό κόστος διαχείρισης του καυσίµου και της συντήρησής του. Και τέταρτον,
έχει αυξηµένη ενεργειακή απόδοση.
Δυστυχώς, όµως, µέχρι σήµερα οι πολίτες και οι επιχειρηµατίες της Πιερίας δεν µπορούν να το χρησιµοποιήσουν αν και
υπήρχαν δεσµεύσεις από την προηγούµενη κυβέρνηση ότι το
έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί µέσα στο 2009.
Για το λόγο αυτό είχα καταθέσει και ερώτηση στις 2 Μαρτίου
2010 στη Βουλή, ζητώντας ενηµέρωση για το σχεδιασµό του
Υπουργείου στο θέµα αυτό. Από την απάντηση που έλαβα λίγες
µέρες αργότερα προκύπτει ότι στην Πιερία αυτήν τη στιγµή
έχουν κατασκευαστεί είκοσι πεντέµισι χιλιόµετρα δικτύου µέσης
και χαµηλής πίεσης για βιοµηχανική και οικιακή χρήση και σύνδεση µε το Νοσοκοµείο της Κατερίνης. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει
συσταθεί ακόµη εταιρεία παροχής αερίου και όπως αναφέρεται
στην απάντησή σας, αυτό θα γινόταν εντός του 2011 µετά από
διεθνείς διαγωνισµούς γι’ αυτόν το σκοπό.
Επειδή όµως, από το παρόν σχέδιο νόµου και συγκεκριµένα
από τα άρθρα 60 έως 93 που αφορούν την αγορά του φυσικού
αερίου προκύπτει ότι κάποια τέτοια εξέλιξη άµεσα στην κεντρική
Μακεδονία –και αν κάνω λάθος παρακαλώ διορθώστε µε- θα
ήθελα να µε ενηµερώσετε γι’ αυτό το σχεδιασµό που έχετε αναλάβει για τη Μακεδονία και ιδιαίτερα την κεντρική Μακεδονία.
Ακόµα, κύριε Υπουργέ, ένα άλλο θέµα στο οποίο θέλω να κάνω
ιδιαίτερη αναφορά είναι η εκµετάλλευση καθαρών, εναλλακτικών
µορφών ενέργειας όπως είναι η γεωθερµία. Μακροχρόνιες έρευνες του ΙΓΜΕ έχουν δείξει ότι στην Πιερία υπάρχουν γεωθερµικά
ρευστά που µπορούν να χρησιµοποιούνται ακόµη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η πιο διαδεδοµένη χρήση της γεωθερµίας αφορά τον αγροτικό τοµέα βέβαια. Συγκεκριµένα,
βοηθάει τους αγρότες να πετύχουν µε χαµηλό κόστος τις βέλτιστες συνθήκες παραγωγής σε θερµοκήπια, κτηνοτροφικές µονάδες και υδατοκαλλιέργειες. Κατά συνέπεια, µε λιγότερα
χρήµατα πετυχαίνουν µεγαλύτερη και ποιοτικότερη παραγωγή
και αυξάνεται σηµαντικά το εισόδηµα. Όλοι αντιλαµβανόµαστε
ότι σε µια κρίσιµη οικονοµική συγκυρία την οποία βιώνουµε, σε
κάθε περιοχή όπου παράγεται σηµαντικό αγροτικό προϊόν, όπως
είναι η περιοχή της Πιερίας, αυτό αποκτά ιδιαίτερη σηµασία.
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Για το λόγο αυτό θεωρώ πολύ σηµαντικές τις αλλαγές του άρθρου 180 που κάνουν πιο ευέλικτη τη διαδικασία εκµίσθωσης δικαιωµάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερµικού δυναµικού. Η
άµεση προσέλκυση επενδύσεων, σαφώς αντιλαµβανόµαστε όλοι
ότι θα καθορίσει σε σηµαντικό βαθµό το όφελος που θα προκύψει για τον Έλληνα παραγωγό που στηρίζεται σηµαντικά στην
ελληνική παραγωγική βάση.
Μάλιστα, για την εκµετάλλευση των γεωθερµικών πεδίων της
Πιερίας συνάντησα την περασµένη Δευτέρα το Γενικό Γραµµατέα αποκεντρωµένης διοίκησης τον κ. Σώκο, ο οποίος είναι πρόθυµος να συµβάλει για το σχεδιασµό στοχευόµενων παρεµβάσεων στο νοµό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Μίχου.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας στο
Νοµό Καβάλας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ο χρόνος είναι
λίγος και έχουµε συζήτηση επί των άρθρων. Εποµένως, έχω περιθώριο για δυο, τρεις πολύ ειδικές παρεµβάσεις.
Η πρώτη παρατήρηση, αφορά το άρθρο 93. Έχουµε εδώ την
περίπτωση του επενδυτικού σχεδίου κατασκευής αποθήκης φυσικού αερίου σε ένα φυσικό χώρο, αυτό του εξαντληθέντος υποθαλασσίου κοιτάσµατος φυσικού αερίου στην περιοχή της
Καβάλας που µε ενδιαφέρει και ειδικά, όπως καταλαβαίνετε. Το
άρθρο 93, πραγµατικά, ανοίγει το δρόµο γι’ αυτήν την επένδυση,
η διατύπωσή του όµως πρέπει να οµολογήσω ότι µας δηµιουργεί
κάποιες επιφυλάξεις. Εξηγώ τι εννοώ.
Εδώ µπαίνει σωστά η προϋπόθεση χρήσης της προηγούµενης
παραχώρησης χρήσης ή εκµετάλλευσης ως χώρου αποθήκευσης, καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις παραχώρησης χρήσης µέσω µιας κοινής υπουργικής απόφασης Υπουργών
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Βέβαια, µπαίνει και το ζήτηµα της αξιολόγησης, της αίτησης χορήγησης σε υπόγειους φυσικούς χώρους, σε ήδη
χορηγηθείσα άδεια εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων από τον
ήδη αδειούχο ενώ η άδεια εκµετάλλευσης είναι ήδη σε ισχύ και
θεσπίζεται η διαδικασία αξιολόγησης βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης όπως προανέφερα.
Να µην παρεξηγηθούµε. Εµείς θέλουµε να ευδοκιµήσει αυτή
η επένδυση. Είµαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Διότι είναι βασικής, ζωτικότατης σηµασίας πρώτον, για τη βιωσιµότητα της «ΚΑΒΑΛΑ
OIL» που είναι η µοναδική αµιγώς ελληνική εταιρεία παραγωγής
πετρελαίου. Είναι αµιγώς ελληνική σε υποδοµές, σε τεχνογνωσία
και σε εξειδικευµένο προσωπικό.
Δεύτερον, για την ευδοκίµηση µελλοντικών επενδυτικών σχεδιασµών και κινήσεων από τη µητρική της εταιρεία. Τρίτον, για
την τόνωση και της τοπικής οικονοµίας ευρύτερα. Εποµένως, θέλουµε να γίνει η επένδυση και θέλουµε να γίνει γρήγορα, θέλουµε να γίνει χθες. Αυτό το φωνάζω από το Φεβρουάριο στην
αρµόδια επιτροπή στις συζητήσεις που έγιναν, όταν κυβερνητικοί
συνάδελφοί µου έλεγαν άλλα, διότι τότε συµψήφιζαν µικροζηµίες
και µικροκέρδη όπως λέει ο ποιητής στη βάση τοπικών µικροπολιτικών συµφερόντων. Η σκέψη τους δεν προέρχονταν από την
ανάγκη διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος και εξασφάλισης εγγυήσεων διαφάνειας, όπως θα έπρεπε να ισχύει.
Άλλωστε, πρέπει να υπενθυµίσω ότι η είσοδος της µητρικής
εταιρείας «ΚΑΒΑΛΑ OIL» στο θέµα της εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στην περιοχή µας, συντελέστηκε, ενθαρρύνθηκε και
τελικά έλαβε χώρα επί κυβερνήσεως της Νέας Δηµοκρατίας και
έτσι διασφαλίστηκε η βιωσιµότητα της «ΚΑΒΑΛΑ OIL» και στάθηκε στα πόδια της κυριολεκτικά αυτή η εταιρεία. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάµε.
Εδώ, όµως, θα πρέπει να κάνω λόγο και για ένα λάθος χειρισµό, κύριε Υπουργέ, που έχετε κάνει µε τη διατύπωση αυτού του
άρθρου 93. Έχετε στην ουσία βάλει στη µέση το µεσοπρόθεσµο.
Γιατί βάλατε αυτό το ζήτηµα απλής αλλαγής χρήσης από εκµετάλλευση σε αποθήκευση στις πρόνοιες του µεσοπρόθεσµου;
Γιατί προϋπολογίσατε έσοδα από αυτήν την εκχώρηση, εκποίηση
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δικαιώµατος στα έσοδα του µεσοπρόθεσµου; Ποιος θεωρητικός
συνέλαβε αυτήν την ιδέα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν συνέπειες από αυτήν την ένταξη της αλλαγής χρήσης της άδειας εκµετάλλευσης σε άδεια αποθήκευσης φυσικού αερίου για το έργο
που θα γίνει στο µεσοπρόθεσµο. Υπάρχουν συνέπειες ελέγχου
πρώτα απ’ όλα. Υπάρχουν συνέπειες τυπικότητας διαδικασίας.
Υπάρχουν συνέπειες εγγυήσεων διαφάνειας. Τι θα πείτε αύριο
στους ελεγκτές ότι «εκδώσαµε µια κοινή υπουργική απόφαση και
η δουλειά προχώρησε πιο γρήγορα»; Έπρεπε να το έχετε κάνει
από το Φεβρουάριο πριν µπει ζήτηµα υπαγωγής στο µεσοπρόθεσµο του συγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου. Τι θα πείτε;
Εµείς δεν θα πούµε τίποτα, διότι ως παράταξη προτάσσουµε την
υλοποίηση αυτής της επένδυσης από επιπλοκές τυπικότητας. Θα
µπορούσαµε να πούµε, αλλά θα τορπιλίζαµε την ευδοκίµηση
αυτής της επένδυσης, γι’ αυτό και δεν το κάνουµε.
Θεωρούµε όµως ότι ο τρόπος και η διατύπωση αυτής της νοµοθετικής ρύθµισης είναι άστοχος. Και ενώ στηρίζουµε και µε τα
δύο χέρια την ουσία αυτού του επενδυτικού σχεδίου, του άρθρου 93, δηλαδή, την κατασκευή στην πράξη της αποθήκης φυσικού αερίου, έχουµε κάποιες επιφυλάξεις ως προς την
τυπικότητα της διατύπωσης αυτής της πρότασης όπως προκύπτει από το άρθρο 93.
Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τα άρθρα 182 και 183 για
τις λατοµικές δραστηριότητες. Εδώ, θα έλεγα ότι κατά το γνωστό τρόπο παρέχονται ασπιρίνες στο πρόβληµα, γίνεται πρόνοια
για παρατάσεις τόσο της προθεσµίας καθορισµού των λατοµικών
περιοχών, όσο και της λειτουργίας των λατοµείων αδρανών υλικών και µαρµάρων. Αυτό που χρειάζεται δεν είναι κάποιες επιπλέον παρατάσεις, κύριε Υπουργέ. Αυτό που χρειάζεται είναι
συνολική ρύθµιση της λατοµικης δραστηριότητας στη χώρα µε
την ένταξη επιτέλους του υπό τροποποίηση Λατοµικού και Μεταλλευτικού Κώδικα στα νοµοσχέδια που θα έρθουν σύντοµα,
κατεπειγόντως – θα έλεγα- υπό ψήφιση στο Κοινοβούλιο. Πρέπει
επιτέλους να έρθει µια συνολική ρύθµιση. Γιατί; Είναι δεδοµένο
ότι η βιοµηχανία εξόρυξης και µεταποίησης µαρµάρου είναι ένα
από τα πιο δυναµικά, εξωστρεφή, ανταγωνιστικά παγκοσµίως,
προσοδοφόρα και παραδοσιακά –αν θέλετε- κοµµάτια της εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας.
Επίσης, οφείλω να σας υπενθυµίσω ότι οι κύριες επιχειρήσεις
εξόρυξης µαρµάρου, το 70% του όγκου της εξορυκτικής δραστηριότητας προέρχεται από δύο περιοχές, τους Νοµούς Καβάλας και Δράµας στη Βόρεια Ελλάδα. Πρέπει να το πούµε και
αυτό.
Οι κύριες, λοιπόν, επιχειρήσεις εξόρυξης, κατεργασίας, µεταποίησης και εξαγωγής µαρµάρου είναι οι ηγέτιδες του χώρου
παγκοσµίως. Τι συµβαίνει, όµως, τώρα τελευταία; Έχουν µετατραπεί σε εισαγωγείς πρώτης ύλης. Για να βρουν µάρµαρο να
κόψουν, να κατεργαστούν και να εξάγουν, πρέπει να κάνουν εισαγωγές από τρίτες χώρες, από την Κίνα, κυρίως από την Τουρκία ή και άλλες χώρες. Γιατί; Γιατί δεν έχουν πρόσβαση σε πρώτη
ύλη.
Το πιο βασικό θέµα για τη βιώσιµη λειτουργία µιας µαρµαροβιοµηχανίας είναι η πρόσβαση στην πρώτη ύλη, δηλαδή λατοµεία. Δεν ρυθµίζεται αυτό το ζήτηµα µε δύο απλές πρόνοιες για
παρατάσεις λειτουργίας. Χρειάζεται συνολική ρύθµιση, καθορισµός επιτέλους λατοµικών ζωνών, επιτάχυνση και απλούστευση
της πολύ χρονοβόρας και περιπεπλεγµένης διαδικασίας αδειοδότησης. Αν δεν κάνω λάθος, για µια απλή άδεια έρευνας ή εκµετάλλευσης πρέπει να περάσει ο επιχειρηµατίας του µαρµάρου
από δεκαοκτώ περίπου υπηρεσίες του δηµοσίου. Δεν γίνεται
έτσι. Μόνον έτσι, µε την απλοποίηση της πρόσβασης στην πρώτη
ύλη, θα µπορέσει να πάρει µπροστά, να ξαναξεκινήσει, να γίνει
δηλαδή επανεκκίνηση της ελληνικής µαρµαροβιοµηχανίας, που
είναι παγκοσµίως γνωστή, ανταγωνιστική και έχει πολλά να προσφέρει σε αυτούς τους κρίσιµους δηµοσιονοµικά καιρούς στο
κοµµάτι της εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας.
Θα ήθελα να κάνω µια τελευταία παρατήρηση για τα θέµατα
περί του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Έχουν ειπωθεί
τα περισσότερα. Αρκεί να σας υπενθυµίσω ότι στις 20 Ιουνίου
2010 συζητήθηκε εδώ επίκαιρη επερώτηση εµού και κάποιων συναδέλφων από τη Νέα Δηµοκρατία για τα θέµατα της επιτάχυν-
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σης της διαδικασίας ως προς τη λειτουργία του αγωγού. Δόθηκαν κάποιες απαντήσεις από τον Υπουργό, έγιναν κάποιες δεσµεύσεις από του Βήµατος για επιτάχυνση των διαδικασιών.
Ερχόµαστε σήµερα εδώ, περίπου δεκατρείς µήνες µετά τη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης µας, να πούµε τα ίδια, ότι δηλαδή επιταχύνουµε και αναγνωρίζουµε την αναγκαιότητα
εκτέλεσης του έργου κ.λπ.. Εάν αυτούς τους ρυθµούς επιτάχυνσης επιδείξετε, κύριοι της Κυβέρνησης, και στα υπόλοιπα κρίσιµα
θέµατα αποκρατικοποιήσεων, για τα οποία έχετε ανειληµµένες
δεσµεύσεις έναντι των εταίρων µας, πραγµατικά δεν µπορώ να
είµαι πολύ αισιόδοξος ως προς την πραγµατικά σύντοµη έκβασή
τους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παναγιωτόπουλο.
Παρακαλείται ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης, Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας, να λάβει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα εκµεταλλευτώ το λιγοστό
χρόνο που έχω στη διάθεσή µου, προκειµένου να επικεντρώσω
την τοποθέτησή µου σε συγκεκριµένα άρθρα του νοµοσχεδίου,
που εκτιµούµε ως Δηµοκρατική Αριστερά ότι διαµορφώνουν µια
νέα αντίληψη διαχείρισης του δηµόσιου χώρου σε µια περίοδο
µάλιστα που η χώρα διέρχεται µια απίστευτη κρίση.
Κατά την τοποθέτησή µας επί της αρχής του νοµοσχεδίου, τοποθετηθήκαµε θετικά όσον αφορά το πλαίσιο που ρυθµίζει τις
αρµοδιότητες, τις εξουσίες και τη διαχείριση της αγοράς ενέργειας εκ µέρους της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας. Θεωρούµε
ότι αφ’ ενός µεν ενισχύθηκε η αυτοτέλεια αυτής της αρχής, αλλά
και ετέθησαν εκείνες οι δικλίδες ελέγχου των αρµοδιοτήτων της,
ούτως ώστε να υπόκειται σε έναν αρκετά επαρκή δηµόσιο
έλεγχο.
Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω µε τρία άρθρα, το 181, το 182 και
το 183 του νοµοσχεδίου, που αφορούν τις παρεµβάσεις στη λατοµική νοµοθεσία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι τρεις διατάξεις µε τις
οποίες, ουσιαστικά, εκτιµούµε ότι ανατρέπεται άρδην το θεσµικό
πλαίσιο που διέπει τις συγκεκριµένες δραστηριότητες. Βεβαίως,
λόγω του υπερεπείγοντος του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου και
των πολλών άρθρων που έχει, δεν εδόθη η δυνατότητα για ολοκληρωµένη διαβούλευση των συγκεκριµένων άρθρων, αλλά εκτίµησή µας είναι ότι σύντοµα θα υπάρξουν τεράστιες αντιδράσεις.
Ανέφερα και στην πρώτη µου οµιλία ότι θεωρώ σχεδόν βέβαιο
πως οι συγκεκριµένες διατάξεις θα ανατραπούν από το Συµβούλιο της Επικρατείας στην πρώτη αίτηση ακυρώσεως που θα υποβληθεί.
Όσον αφορά το άρθρο 181, θέλω να πω ότι υπάρχουν αιτιάσεις και από πολιτικούς φορείς ότι είναι µια καθαρά φωτογραφική διάταξη και αφορά προφανώς τη λατοµική δραστηριότητα
του χρυσού στην περιοχή της Χαλκιδικής. Και αναφέροµαι στα
κατάλοιπα των λατοµικών δραστηριοτήτων, για τα οποία υπάρχει
η δυνατότητα να εναποτίθενται ελευθέρως ακόµη και εντός
δασών και δασικών εκτάσεων.
Με τη συγκεκριµένη διάταξη, λοιπόν, επεκτείνονται οι ανεπίτρεπτες επεµβάσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις, προσθέτοντας σε αυτές µια ακόµη δραστηριότητα µε µεγάλες ανάγκες σε
χώρο. Αλλάζουν οι κανόνες επέµβασης σε δάση και δασικές
εκτάσεις και αποδυναµώνεται ο εποπτικός ρόλος της Δασικής
Υπηρεσίας, καθώς επιτρέπεται η επέµβαση, χωρίς να τηρούνται
οι προϋποθέσεις της δασικής νοµοθεσίας.
Επίσης, επιτρέπεται εµµέσως ουσιαστικά η παραχώρηση
δασών και δασικών εκτάσεων κατά κυριότητα, καθώς οι εγκαταστάσεις καταλοίπων είναι µόνιµες στους φορείς των µεταλλευτικών δραστηριοτήτων.
Ακόµα, όπως είπα και στην πρώτη µου οµιλία, κάθε εναπόθεση
καταλοίπων και µάλιστα τοξικών διέπεται υπό το αυστηρό θεσµικό πλαίσιο ευρωπαϊκών οδηγιών. Δυστυχώς, µε το συγκεκριµένο άρθρο παρακάµπτονται ακόµα και αυτές οι συγκεκριµένες
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όσον αφορά τα άρθρα 182 και 183 µε τα οποία δίνεται η πα-
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ράταση λειτουργίας λατοµείων αδρανών υλικών έξω από λατοµικές περιοχές, θέλω να πω ότι, πρώτα απ’ όλα, αγνοείται σαφέστατα η πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας επί
αυτών των θεµάτων. Αναφέρω χαρακτηριστικά την 1569/2005
απόφαση της ολοµέλειας µε την οποία ουσιαστικά προσδιορίζεται το χρονικό πλαίσιο µέσα στο οποίο µπορούν να υπάρξουν µεταβατικές διατάξεις και ανοχή λειτουργίας λατοµείων εκτός
λατοµικών ζωνών.
Για το συγκεκριµένο κλάδο και τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, διαιωνίζεται ένα µεταβατικό καθεστώς που διαρκεί από το
1987, δηλαδή πλέον των είκοσι τεσσάρων ετών. Επ’ αυτού αναφέροµαι στην 705/2006 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Επίσης, ανατρέπεται ο κανόνας περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ως προϋπόθεση για τη λειτουργία των συγκεκριµένων λατοµείων, µε συνέπεια να αποστερείται από τη διοίκηση
και σε τελική ανάλυση από το κοινό η δυνατότητα να συµµετέχουν στη διαβούλευση και στη συνεκτίµηση αυτών των όρων.
Αυτές είναι οι επισηµάνσεις µας, οι παρατηρήσεις µας, επί των
συγκεκριµένων άρθρων, επί των οποίων βεβαίως υπάρχει έµµεση, πλην σαφέστατη τοποθέτηση και του επιστηµονικού συµβουλίου της επιτροπής στην αντίστοιχη ανάλυση και αξιολόγηση
που κάνει επί των συγκεκριµένων άρθρων.
Επίσης, υπάρχει αντίστοιχη παρατήρηση µας στην παράγραφο 5 του άρθρου 164, όπου ουσιαστικά αποστερείται το
Υπουργείο από τη δυνατότητα να εκδώσει κοινή υπουργική απόφαση και να επιβάλει πρόσθετους όρους στους αναδόχους των
εκµεταλλεύσεων για τους υδρογονάνθρακες να προστατεύουν
το θαλάσσιο περιβάλλον, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βεβαίως, υπάρχει και µια έντονη και σαφέστατη τοποθέτηση
του Επιστηµονικού Συµβουλίου επί του άρθρου 189, όσον αφορά
τη σαφή, κατά την εκτίµηση του συµβουλίου, παραβίαση του χωροταξικού σχεδιασµού περιοχών σε σχέση µε την εγκατάσταση
των µονάδων ηλεκτρικής ενέργειας.
Υπάρχει και η έντονη δηµοσιότητα για το άρθρο 197. Δεν παρακολούθησα, κύριε Υπουργέ, διευκρινήσεις για το άρθρο 197,
όσον αφορά δηλαδή τις λεγόµενες προνοµιακές παραχωρήσεις
σε κάποιον εργοστασιακό όµιλο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις λεγόµενες χαριστικές παραχωρήσεις. Εάν δεν έχετε
τοποθετηθεί, ελπίζω να υπάρξει αυτή η τοποθέτηση.
Τώρα όσον αφορά την τοποθέτησή µας για τα επιµέρους
άρθρα του Φορέα Διαχείρισης Υδρογονανθράκων. Η εκτίµησή
µας είναι ότι η διάρκεια λειτουργίας της συγκεκριµένης εταιρείας
εβδοµήντα εννέα χρόνια είναι πολλά. Και αυτό, γιατί στο διάστηµα αυτό µπορεί να έχουν αλλάξει πάρα πολλά στο θέµα, κυρίως, των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει µία διασφάλιση όσον αφορά την
εκχώρηση περαιτέρω αρµοδιοτήτων προς το συγκεκριµένο
φορέα και εκτιµούµε ότι αυτές οι αρµοδιότητες για λόγους διαφάνειας πρέπει να τυγχάνουν προηγουµένως της επεξεργασίας
της Βουλής.
Όσον αφορά το άρθρο 4, για τη διοίκηση της ανώνυµης εταιρείας, υπάρχει µία πρόταση να διευρυνθεί το Προεδρείο και να
συµµετάσχουν και ειδικοί, όσον αφορά το θαλάσσιο δίκαιο,
καθώς και ενός οικονοµολόγου µε γνώση τα ενεργειακά.
Βεβαίως, το άρθρο που αφορά το προσωπικό, ότι ο προσδιορισµός των προσόντων θα πρέπει να συνάδει µε τη σπουδαιότητα του συγκεκριµένου αντικειµένου και ότι το προσωπικό που
αποσπάται από άλλες υπηρεσίες ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου, θα πρέπει να έχουν ειδικά προσόντα και να διασφαλιστεί
ως προς τη διαφάνειά της η διαδικασία αυτή.
Παραδείγµατος χάριν, να υπάρχει ανοικτή εκδήλωση ενδιαφέροντος µε συγκεκριµένα κριτήρια και προς Θεού, να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες που, ίσως, να χαρακτηριστούν
φωτογραφικές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσούκαλη.
Παρακαλείται ο Πρόεδρος κ. Απόστολος Κακλαµάνης να λάβει
το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι
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όποιος µε καλή πίστη κρίνει το νοµοσχέδιο αυτό, πρέπει να αναγνωρίσει ότι πραγµατοποιεί µία τοµή. Γίνονται τολµηρά βήµατα
για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Είναι συνείδηση
στο ΠΑΣΟΚ και στην Κυβέρνηση, εξ όσων γνωρίζουµε ότι το ζήτηµα την ενέργειας κινείται στον πυρήνα της εθνικής οικονοµίας.
Είναι γι’ αυτό που πάντοτε λέγαµε ότι οι στρατηγικοί τοµείς της
οικονοµίας για την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο, πρέπει
να ελέγχονται από το κράτος. Οι συνθήκες σήµερα επιβάλλουν
στο όνοµα του ανταγωνισµού την απελευθέρωση. Αυτό, όµως,
δεν σηµαίνει να κατατεµαχίσουµε αίφνης τη Δηµόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισµού, να την πουλήσουµε όλα αυτά τα επιµέρους τµήµατα και ολόκληρη την επιχείρηση, γιατί εν όψει της οικονοµικής
συγκυρίας, θα υπάρξουν κάποια έσοδα, ή γιατί θα δηµιουργηθούν ανταγωνιστικοί παράγοντες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις κ.λπ.. Είναι το πιο εύκολο πράγµα. Πρέπει να µετρήσουµε
τις συνέπειες περαιτέρω και για την οικονοµία και σε ό,τι αφορά
την ενέργεια και σε ό,τι αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισµούς. Εγώ επανειληµµένως εδώ έχω τοποθετηθεί και κατά τη
συζήτηση του µεσοπρόθεσµου, σε ό,τι αφορά την πώληση του
περίφηµου 17%. Έχω 100% αρνητική άποψη, διότι αυτήν τη
στιγµή, αν το δείτε και απ’ αυτήν την πλευρά, το Χρηµατιστήριο
βρίσκετε σε τέτοια κατάσταση, που είναι σαν να κάνει κανείς
δωρεά στους ήδη ιδιώτες είτε τους έχοντες τώρα συµµετοχή είτε
σε όποιους άλλους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να δούµε τι θα γίνει, ώστε και
επενδύσεις να υπάρξουν και ο στρατηγικός αυτός παράγοντας
που όπως είπα ανήκει στον πυρήνα της ανάπτυξης της χώρας,
να µη δυναµιτιστεί. Εγώ εµπιστεύοµαι την Κυβέρνηση και πιστεύω ότι όλα αυτά λαµβάνονται υπ’ όψιν.
Το δεύτερο ζήτηµα, στο οποίο θα αναφερθώ, κυρία Πρόεδρε,
είναι το εξής: Θεωρώ θετικό το ότι θεσµοθετείται η συγκρότηση
ενός νέου φορέα. Αυτό, όµως θα πάρει κάποιο χρόνο. Δηµιουργώντας νέους φορείς, πρέπει να ξέρουµε ακριβώς και την
ανάγκη να σπεύδουµε, όχι βραδέως πλέον, αλλά ταχύτατα, και
επίσης, να οικοδοµούµε, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τι υλικά άλλα
έχουµε στη διάθεσή µας.
Δεν βλέπω όµως εδώ -παρ’ όλον ότι η Ελληνική Διαχειριστική
Εταιρεία Υδρογονανθράκων θα ασχοληθεί µε την έρευνα, τη διαχείριση, την αξιοποίηση ερευνών και στοιχείων που υπάρχουν ως
τώρα- να γίνεται αναφορά στους δύο και µόνους απ’ ό,τι ξέρω,
φορείς που υπάρχουν. Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το ΕΛΚΕΘΕ. Έχουν στο ενεργητικό τους σηµαντικό έργο και διαθέτουν
εξοπλισµό και υποδοµή και έχουν πραγµατοποιήσει µελέτες και
έρευνες και έχουν επίσης εµπειρία συνεργασίας µε άλλους ξένους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς.
Έχω την πληροφορία ότι και οι δύο αυτοί φορείς πρόκειται να
καταργηθούν και δεν το καταλαβαίνω. Πρέπει, όντως, να περιορίσουµε το κράτος –αυτή είναι µία γενική διατύπωση- αλλά να
προσέξουµε. Κάποιοι που χρησιµοποιούν αυτό το σύνθηµα, «λιγότερο κράτος», ενδεχοµένως –και αυτό έχει αποδείξει µέχρι
τώρα η πρακτική τους, λέω εγώ, στον τοµέα της υγείας- εννοούν
κράτος το οποίο θα έχει περισσότερα χάλια απ’ ό,τι έχει τούτο
σήµερα, ώστε να µην υπάρξει, πραγµατικά, καµµία ελπίδα προόδου και ανάπτυξης στη χώρα, εάν αυτή δεν θα ταυτίζεται µε τα
συµφέροντά τους. Να το προσέξουµε, λοιπόν αυτό πάρα πολύ.
Δεν θέλω το κράτος-επιχειρηµατία, το «κράτος-µπακάλη» που
άκουγα µικρό παιδί –ναι- αλλά όχι και να δώσουµε «τα άγια τοις
κυσί». Όπου να’ ναι θα µας πουν, να αναθέσουµε σε ιδιωτικές
εταιρείες το έργο της Αστυνοµίας, διότι τάχα δεν είναι σε θέση
να αντιµετωπίσει την εγκληµατικότητα. Ναι, να το κάνουµε µε
εταιρείες µαφιόζων που έχουν εµπειρία. Πολλοί λένε ότι η Νέα
Υόρκη καθαρίστηκε από την εγκληµατικότητα, γιατί –λέει- ο
Τζουλιάνο ανέθεσε σε κάποιες συµµορίες µε συµφέροντα από
την εκµετάλλευση περιοχών της, όπως έγινε παλαιότερα στο Σικάγο. Ωραία. Δεν είναι, όµως, αυτή η δική µας αντίληψη. Και ελπίζω, επειδή νοµίζω συνεδριάζει τώρα το Υπουργικό Συµβούλιο,
ότι ο Υπουργός, ο κ. Παπακωνσταντίνου -ο οποίος πολλά σωστά
αλλά και πολλά λάθη έκανε µέχρι τώρα- να έχει κάποια θέση,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γιατί θα έχετε σοβαρό πρόβληµα ως Κυβέρνηση.
Αναφέροµαι µόνο σε αυτούς, ενδεχοµένως ισχύει αυτό και για
άλλους φορείς. Αν έρθετε και πείτε ότι καταργείται το ΙΓΜΕ και
το ΕΛΚΕΘΕ, τι κάνετε µετά; Όλος αυτός ο πλούτος και η υποδοµή, η πείρα, τι γίνονται; Πετιούνται;
Θέλω τώρα να σας να συγχαρώ, γιατί απαντάτε και σε αυτά
τα µυθεύµατα που απέδιδαν την καθυστέρηση της προώθησης
του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη στο ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτόν. Και φυσικά µας
ενδιαφέρει τι θα γίνει στο περιβάλλον. Ένα ατύχηµα να γίνει στο
βόρειο Αιγαίο, φυσικά δεν θα νοιάζονται αυτοί που θέλουν να
προσποριστούν µόνο κέρδη από τον αγωγό. Εµάς όµως, µας ενδιαφέρει και ο αγωγός, µας ενδιαφέρει και αυτή η χώρα, µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και εκείνη η περιοχή όπου σήµερα πολλοί και
διάφοροι «αλωνίζουν».
Απευθύνοµαι σε σας, και σας παρακαλώ να δείτε µε µια αγγλική ή αυστραλέζικη εταιρεία «Χρυσός Θράκης» ή κάτι τέτοιο,
τι γίνεται; Εκεί πάνω γίνονται έρευνες. Υπάρχουν διάφοροι που
δεν ξέρω τι νοµίζουν. «Ελευθέρα Κέρκυρα» είναι η Θράκη; Ειδικά
ξένες τράπεζες έχουν εγκατασταθεί εκεί. Εταιρείες όπως η ΣΕΚΕ
έχουν ξεπουληθεί και η Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης είναι, επίσης, στα σκαριά, να ξεπουληθεί.
Πρέπει να δράσουµε, πρέπει να βάλουµε όλοι πλάτη και εδώ
µέσα πρέπει να σταµατήσουν κάποιοι να πυροδοτούν. Κάθε
βράδυ ακούµε για «προδότες». «Έχει γεµίσει η Βουλή και η Ελλάδα προδότες» είναι οι καταγγελίες κάποιων πατριωτών του
γλυκού νερού, που δεν ξέρουµε πώς συντηρούνται και µε τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης που διαθέτουν πόθεν ψωµίζονται;
Αυτοί οι σούπερ-πατριώτες που βρήκαν ότι έπειτα από µια ολόκληρη ζωή αγώνων γίναµε ξαφνικά προδότες.
Αυτή η Κυβέρνηση που είναι Κυβέρνηση εκτάκτων αναγκών
για τη χώρα, αυτά πρέπει να τα αντιµετωπίσει µε τόλµη. Κανένας
δεν δικαιούται να βάζει το κεφάλι του στην άµµο σαν τη στρουθοκάµηλο. Ο λαός αυτός στηρίζει κι εµείς πρέπει να τον βοηθήσουµε, ώστε αυτοί που επιθυµούν χειραγωγώντας τον να
καταστρέφουν κάθε ελπίδα µέσα του για ανάταξη της χώρας και
της οικονοµίας, να µην µπορούν να συνεχίσουν το έργο τους.
αυτό
Κυρία Πρόεδρε, κλείνω.
Ήδη ο κ. Κεγκέρογλου, ο κ. Γείτονας πριν και ο κ. Βλάχος από
τη Νέα Δηµοκρατία µίλησαν για το θέµα των λατοµείων. Έλεος!
Από το 1982 ως Υπουργός Εργασίας και ο Σάκης Πεπονής ως
Υπουργός τότε Βιοµηχανίας, είχαµε το θέµα των µεταλλείων. Είπαµε ότι τα µεταλλεία θα φύγουν από την Αττική. Πέρασαν
τριάντα χρόνια και τα µεταλλεία ζουν και βασιλεύουν, κυρία Πρόεδρε.
Εγώ θεωρώ απαράδεκτη την παράταση λειτουργίας µεταλλείων των οποίων έχει λήξει η άδεια. Θα πρέπει να υπάρξουν,
όπως σωστά έχετε πει, συγκεκριµένοι όροι που να αποκλείουν
κάθε σκέψη ότι µπορεί να δυσχερανθεί η ίδια η ανάπτυξη στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Και οι περιβαλλοντικοί όροι πρέπει να
είναι ξεκάθαροι και είναι απολύτως αναγκαίο να εξεταστεί η λειτουργία καθενός χωριστά, και όχι γενικά και αόριστα να παρατείνουµε τη λειτουργία τους. Και βέβαια µε ένα υψηλότερο του
οριζόµενου 1%, διότι οι επιχειρηµατίες αυτοί, αγαπητέ Υπουργέ,
έχουν βουλιάξει την Αττική. Αν έχει βουλιάξει, έχει τσιµεντοποιηθεί, ένα µεγάλο ποσοστό κερδών πήγε στις κατασκευαστικές
επιχειρήσεις και ένα µεγάλο µέρος από τα ελλείµµατα του δηµοσίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ασφαλιστικών ταµείων
προέρχεται από αυτές τις επιχειρήσεις που καταστρέφουν και
δεν πληρώνουν ούτε αυτά που ο νόµος ορίζει.
Και δεν βλέπω εδώ η διάταξη αυτή να λέει ότι πρέπει, αν πάρεις κύριε άδεια ή παράταση άδειας, να φέρεις τι έχεις πληρώσει. Στο δήµο πλήρωσες ό,τι όφειλες; Στα ασφαλιστικά ταµεία
πλήρωσες; Στο δηµόσιο πλήρωσες; Αυτή είναι η άποψή µου και
βεβαιότατα συµφωνώ µε την τροπολογία του κ. Κεγκέρογλου,
αλλά πιστεύω ότι και το 1% για να το πράσινο ταµείο πρέπει να
αυξηθεί και αν δοθεί παράταση, ενώ έχει λήξει η άδεια, θα πρέπει
να αυξηθεί η επιβάρυνσή τους υπέρ του ταµείου.
Πιστεύω ότι το Υπουργείο σας όπως και κάθε άλλο Υπουργείο,
προσπαθεί. Όµως, όσο καλές κι αν είναι οι εισηγήσεις και της
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τρόικας, καλές και οι δεσµεύσεις ότι θα τα καταργήσουµε όλα,
οργανισµούς, ινστιτούτα, να δούµε όµως, τι ακολουθεί όταν καταργείτε κάτι. Αναφέροµαι σε σας ως εκπροσωπούντα την Κυβέρνηση, για να µην έχουµε ξανά τα του µεσοπρόθεσµου, που
το ψηφίσαµε «την ανάγκη φιλοτιµιάν ποιούµενοι», γιιατί ξέρουµε
αν δεν το ψηφίζαµε πού θα ήταν σήµερα η χώρα. Κάποιοι θα πανηγύριζαν. Αυτοί θα έπαιρναν τα 35.000.000.000 ευρώ από τα
CDS. Αλλά µαζί τους και διάφοροι ανεγκέφαλοι που φαντάζονται
ότι έτσι και καταρρεύσει το παν, τότε θα αναγεννηθεί µια νέα Ελλάδα. Τόσο ηλίθιοι είναι. Αλλά, εµείς πρέπει να είµαστε προσεκτικοί, να µην κάνουµε λάθη και να µη δηµιουργούµε διλήµµατα
τέτοιας φύσεως στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του κόµµατος και
γενικότερα στη Βουλή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον πρώην
Πρόεδρο της Βουλής, κ. Απόστολο Κακλαµάνη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κασαπίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να θέσω κάποιες σκέψεις και προβληµατισµούς επί
συγκεκριµένων άρθρων που αφορούν θέµατα που σχετίζονται
κατ’ αρχάς µε τη ΔΕΗ, κάνοντας µια γενική αναφορά ως προς τα
όσα έχουν ακουστεί και συζητηθεί δηµοσίως µέχρι σήµερα για
την µεγαλύτερη δηµόσια επιχείρηση της χώρας µας.
Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να αποφευχθεί, κυρία Πρόεδρε, πάση
θυσία η µετοχική πώληση του 17% της επιχείρησης, όπως έχει
ακουστεί και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, διότι στην κυριολεξία µε την αξία των µετοχών στη σηµερινή περίοδο, είναι ένα
ξεπούληµα. Εποµένως, οτιδήποτε άλλο αφορά την αξιοποίηση
της ΔΕΗ θα πρέπει να γίνει προγραµµατισµένα και κοστολογηµένα για τη µεγιστοποίηση των ωφελειών για τη χώρα, αλλά και
των τοπικών κοινωνιών που στηρίζουν τη ζωή τους και την ανάπτυξή τους στην επιχείρηση αυτή.
Όπως ακούστηκε και από τον ίδιο τον Υπουργό, συζητά τα
πάντα γύρω από το θέµα που αφορά τη ΔΕΗ, αυτό δείχνει σίγουρα έλλειψη σχεδίου και στρατηγικής, ενώ εµείς έγκαιρα διά
του Προέδρου µας διατυπώσαµε συγκεκριµένη πρόταση και
σύµφωνα µε αυτή δεν πρέπει να προχωρήσει καµµιά διαδικασία
σχετικά µε το ιδιοκτησιακό της επιχείρησης αν προηγουµένως
δεν ολοκληρωθεί η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αν προηγουµένως δεν προηγηθεί ο διαχωρισµός των µονοπωλιακών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ και η διατήρηση του
δηµοσίου χαρακτήρα σε αυτήν από τις ανταγωνιστικές δραστηριότητες για τις οποίες µπορεί να επιζητηθεί συνεργασία µε
στρατηγικό επενδυτή. Έτσι αυτό είναι το πρώτο βήµα, για να εξυγιανθεί και να ανοίξει η αγορά.
Επίσης, θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, να επισηµάνω και την καθυστέρηση που παρατηρείται σε θέµατα δηµοπράτησης των λιγνιτικών πεδίων της χώρας µας. Και αυτό αποτυπώνει για ακόµη
µια φορά κυβερνητικές αδυναµίες να προχωρήσουν σε σηµαντικά ζητήµατα για την οικονοµία και ανάπτυξη στη χώρα.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα, επίσης, να θέσω, κυρία Πρόεδρε,
υπ’ όψιν και του Σώµατος και της ηγεσίας του Υπουργείου, ζητήµατα ζωτικής σηµασίας για τη δυτική Μακεδονία και την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης που σχετίζονται µε την ενέργεια
και τη ΔΕΗ.
Πριν, λοιπόν, από οποιαδήποτε εξέλιξη στα θέµατα που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΔΕΗ θα πρέπει προηγουµένως να διασφαλιστεί, να ξεκαθαριστεί και µάλιστα µε ξεκάθαρες
δεσµεύσεις και εγγυήσεις της Κυβέρνησης ότι δεν θα γίνει καµµία απόλυση εργαζοµένων της ΔΕΗ στην περιοχή, ότι δεν θα
χαθεί καµµία θέση εργασίας, ότι θα υλοποιηθεί ο µακρόχρονος
προγραµµατισµός της ΔΕΗ για τη συγκεκριµένη περιοχή, που
περιλαµβάνει επενδύσεις, σχετικά µε την κατασκευή δύο νέων
αντιρρυπαντικών λιγνιτικών µονάδων στην περιοχή της δυτικής
Μακεδονίας, την υλοποίηση των µετεγκαταστάσεων των οικισµών στα λιγνιτικά πεδία µαζί µε αυτήν την µετεγκατάσταση της
Ακρινής, για την οποία µάλιστα είχε δεσµευτεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν από τις εκλογές και την αποκατάσταση των εδαφών των εξοφληµένων πεδίων, ώστε να µπορέσουν αυτά να
αξιοποιηθούν στη συνέχεια από τις τοπικές κοινωνίες. Αυτά τα
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εδάφη θα πρέπει να επιστραφούν στις τοπικές κοινωνίες, αφού
προηγουµένως, όµως, θέσουµε σε ισχύ το καθεστώς που ίσχυε
πριν από το 1999, δηλαδή τη χρονιά όπου η ΔΕΗ µετατράπηκε
σε ανώνυµη εταιρεία και περιήλθαν στα περιουσιακά της στοιχεία και τα εδάφη αυτά που προηγουµένως είχαν απαλλοτριωθεί
αναγκαστικά και έπρεπε να επιστραφούν, σύµφωνα µε τον προηγούµενο νόµο, στις τοπικές κοινωνίες.
Επίσης, ένα άλλο θέµα που είναι –θα λέγαµε- «ζωής και θανάτου» για τη δυτική Μακεδονία, την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και την περιοχή της Πτολεµαΐδας είναι η ενεργοποίηση των
σχολών εκπαίδευσης της ΔΕΗ και η επέκταση της λειτουργίας
τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σε άλλα θεµατικά αντικείµενα, που µπορούν να εξυπηρετηθούν απ’ αυτές τις υψηλής τεχνολογίας εκπαιδευτικές υποδοµές, οι οποίες µέχρι σήµερα
παραµένουν ανενεργές και αναξιοποίητες.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω δυο λόγια και για το
άρθρο που αναφέρεται στις µεταλλευτικές και λατοµικές εργασίες. Και στην περιοχή µου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, υπάρχουν έντονες και σηµαντικές τέτοιου είδους δραστηριότητες, εκτός από την εξόρυξη του λιγνίτη, µαρµαροφόρες περιοχές και περιοχές µε διάφορα αξιόλογα ορυκτά.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα άρθρα του σχεδίου νόµου, δίνεται η
δυνατότητα για την απόθεση καταλοίπων, τα οποία, όπως λέγεται, µπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω εντός των δασών.
Εδώ υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, κύριε Υπουργέ. Ποιος µπορεί να αξιολογήσει και να εκτιµήσει ότι αυτά τα υλικά που θα αποτεθούν εκεί για περαιτέρω αξιοποίηση είναι υλικά αξιοποιήσιµα
και δεν είναι µπάζα; Γνωρίζουµε τι συµβαίνει στην ύπαιθρο χώρα.
Ο καθένας πηγαίνει και αποθέτει όπου θέλει, όποτε θέλει είτε
σκουπίδια είτε µπάζα. Εδώ, λοιπόν, για τη µείωση του κόστους
λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων θα βαπτίζουν τα σκουπίδια
και τα µπάζα χρήσιµα και θα τα εναποθέτουν εντός των δασών.
Υπάρχουν οι υπηρεσίες αυτές που µπορεί να ελέγξουν αυτά τα
φαινόµενα; Μέχρι σήµερα έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν, ότι
είναι αναποτελεσµατικές και ανίκανες αυτές οι υπηρεσίες, για να
ελέγξουν αυτά που υποτίθεται ότι δεν επιτρέπονται και εµείς να
πολλαπλασιάσουµε σήµερα τον όγκο της δουλειάς τους; Θεωρώ
ότι είναι σφάλµα.
Επίσης, σε επόµενο άρθρο δίνεται παράταση για την προθεσµία καθορισµού των λατοµικών περιοχών. Και εδώ, κυρία Πρόεδρε, ουσιαστικά δίνουµε παράταση στην ανικανότητα του
κράτους µας. Θέλετε παράταση και στην ανικανότητα του πολιτικού συστήµατος να λύσει ένα πρόβληµα, που είναι πρόβληµα
«ζωής και θανάτου»;
Τι εννοώ; Τα λατοµεία είναι στον πρωτογενή τοµέα. Οι κτηνοτροφικές µονάδες είναι στον πρωτογενή τοµέα. Οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι στον πρωτογενή τοµέα. Ε, λοιπόν, όλες αυτές οι
µονάδες λειτουργούν σήµερα στη χώρα µας χωρίς νόµιµη άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας!
Κύριε Υπουργέ, σας κάνω έκκληση και επικαλούµαι την ευαισθησία σας και το ενδιαφέρον σας. Αν είναι δυνατόν σήµερα
στην πατρίδα µας αυτοί οι τρεις κλάδοι του πρωτογενούς τοµέα
να λειτουργούν χωρίς νόµιµη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας!
Πάρτε το πάνω σας το θέµα. Αναγνωρίζουµε και ξέρουµε την
ευαισθησία σας. Δώστε λύση και στις άδειες των λατοµείων και
στις άδειες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και στις άδειες
των ιχθυοτροφείων. Είναι θέµατα του Υπουργείου σας. Δεν πάει
άλλο! Η χώρα πρέπει να παραγάγει. Παράγει, αλλά παράγει παράνοµα σήµερα. Μετά το 2013, τουλάχιστον οι εκµεταλλεύσεις
του πρωτογενή τοµέα γεωργίας και κτηνοτροφίας θα είναι παράνοµες, αν δεν έχουν αυτές τις άδειες. Δώστε λύση!
Δυο λόγια για το άρθρο 185, που αφορά την τροποποίηση του
ν. 3557/2007, που αναφέρεται στην εφαρµογή διατάξεων στις
αναγκαστικές απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων και των επικείµενων αυτών για την απόληψη του λιγνίτη που βρίσκεται από
κάτω, µε σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία των εργοστασίων
της ΔΕΗ.
Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται, κυρία Πρόεδρε, η δυνατότητα επίταξης των εκτάσεων αυτών, πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης γι’ αυτές τις εκτάσεις,
αλλά και για τους υπερκείµενους οικισµούς.
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Είναι σοβαρότατο το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε στο
Νοµό Κοζάνης. Υπάρχουν οικισµοί για τους οποίους έχει προγραµµατιστεί από τη ΔΕΗ να γίνει η µετεγκατάστασή τους για
την απόληψη του λιγνίτη που βρίσκεται κάτω από το υπέδαφός
τους. Ερχόµαστε τώρα να πούµε σε αυτούς τους οικισµούς «Θα
σας επιτάξουµε, δεν θα ολοκληρωθεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση, για να πάρετε και τις αποζηµιώσεις που δικαιούστε.
Εµείς θα πάρουµε το λιγνίτη και µετά θα σας αποζηµιώσουµε.»
Ακόµη µία περίτρανη απόδειξη της ανικανότητας του κράτους
µας να λύσει προβλήµατα που σχετίζονται και µε την ανάπτυξη
και µε τη ποιότητα ζωής και µε την οικονοµία µας εν γένει.
Είµαι αντίθετος στο συγκεκριµένο άρθρο και θεωρώ ότι θα δυναµιτίσει το κλίµα και την ατµόσφαιρα στο Νοµό Κοζάνης και
στους πολίτες, στον οικισµό που µέχρι σήµερα κάνουν υποµονή
και είναι ιδιαιτέρως συνεργάσιµοι µε τη ΔΕΗ και µε το κράτος.
Όµως, οι συνοµιλητές των κατοίκων του Νοµού Κοζάνης, η ΔΕΗ
και το κράτος, φαίνονται για µια ακόµη φορά αναξιόπιστοι.
Τέλος, θα ήθελα να επισηµάνω, κυρία Πρόεδρε, στο άρθρο
188 τη δυνατότητα που δίνεται για την προτεραιότητα σύνδεσης
των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής που παράγουν ενέργεια από
βιοαέριο. Είναι µια θετικότατη διάταξη, θετικότατη, διότι πρόκειται για µονάδες που αξιοποιούν αυτά που σήµερα µπορεί να
είναι λύµατα –είτε είναι από τα λιοτρίβια είτε από τα τυροκοµεία
είτε από τα απόβλητα των ζώων- που ρυπαίνουν και επιβαρύνουν
το περιβάλλον. Αυτή η διάταξη είναι το πρώτο βήµα.
Κύριε Υπουργέ, εάν δείτε και την πιθανότητα αύξησης της
τιµής του ρεύµατος από το βιοαέριο κατά τι µονάδες, είναι βέβαιον ότι το συνολικό όφελος από την απορρύπανση και τον καθαρισµό της χώρας απ’ αυτά τα λύµατα θα είναι τεράστιο. Αυτό
που σήµερα δηµιουργεί σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβληµα είναι
βέβαιον ότι σύντοµα µπορεί να αποτελεί σοβαρή επενδυτική ευκαιρία φιλική προς το περιβάλλον.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε το Βουλευτή Κοζάνης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κασαπίδη.
Δίνω τώρα το λόγο στον Ανεξάρτητο Βουλευτή Ηρακλείου κ.
Ελευθέριο Αυγενάκη.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία και κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
γεγονός ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο περιέχει µια σειρά
πολύ σηµαντικών ρυθµίσεων, που άπτονται ζητηµάτων εθνικής
σηµασίας, ενώ προσπαθεί να προσαρµόσει την ελληνική νοµοθεσία στο τρίτο ενεργειακό πακέτο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως,
δηλαδή στις δύο οδηγίες για τον ηλεκτρισµό και το φυσικό αέριο
και στους τρεις κανονισµούς που το απαρτίζουν.
Παρ’ όλα αυτά µε το νοµοσχέδιο όλα τα θέµατα περί µονοπωλιακών δραστηριοτήτων απλώς αναφέρονται εκ νέου γενικά ως
υποχρεώσεις, χωρίς ειδικότερα µέτρα.
Συνεχίζει δηλαδή τη µεγάλη αδυναµία της Ελλάδας ότι όλα
αυτά τα χρόνια αργήσαµε σηµαντικά στην υιοθέτηση των ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισµών.
Υπενθυµίζω ότι η χώρα µας έχει ήδη προειδοποιηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για τη µη προσαρµογή στο δεύτερο ενεργειακό πακέτο και κυρίως στον κανονισµό 1228/2003 για τη µη πρόσβαση στις διεθνείς διασυνδέσεις.
Οφείλουµε να είµαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Λόγω του πολύ
µεγάλου όγκου των σηµαντικών διατάξεων που συζητούµε σήµερα, αλλά και του περιορισµένου χρόνου που έχω στη διάθεσή
µου, επιτρέψτε µου να αναφερθώ κυρίως στα ζητήµατα παραχώρησης δικαιωµάτων, έρευνας και παραγωγής φυσικού αερίου.
Θέλω να τονίσω ότι η Δηµοκρατική Συµµαχία έχει εξαρχής
ταχθεί υπέρ της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, αλλά και υπέρ της ελεύθερης εµπλοκής της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας στον τοµέα. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος θα
έπρεπε να µεριµνά για τη θέσπιση κανόνων προαγωγής του υγιούς ανταγωνισµού σε µια ελεύθερη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και φυσικού αερίου.
Έρχοµαι στο θεµελιώδες ζήτηµα της έρευνας αλλά και εκµετάλλευσης των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων. Όπως καταγράφεται επίσηµα σε ευρωπαϊκές µελέτες, το 18% των ενεργειακών
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αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πετρέλαιο και το 40% των
αναγκών της σε φυσικό αέριο, καλύπτεται σήµερα µέσω εξορύξεων υδρογονανθράκων στην ευρωπαϊκή επικράτεια, κυρίως από
τη Βόρεια Θάλασσα. Ωστόσο είναι δεδοµένο ότι η πιθανότητα
ύπαρξης πλουτοπαραγωγικών κοιτασµάτων στη χώρα µας, ορισµένα από τα οποία είναι µεγάλης αξίας, αλλά και γεωστρατηγικής σηµασίας σύµφωνα µε ειδικούς επιστήµονες, θα µπορούσε
να ανατρέψει τα έως σήµερα δεδοµένα.
Με σωστό σχεδιασµό, άµεσο εκσυγχρονισµό του θεσµικού
πλαισίου και τη διαµόρφωση του κατάλληλου επενδυτικού κλίµατος, µε την παροχή κινήτρων στην ιδιωτική πρωτοβουλία, η
χώρα µας έχει την ευκαιρία να γίνει πρωταγωνιστής στον τοµέα
της ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µε
σχετικές εκτιµήσεις, τα επόµενα τριάντα χρόνια η χώρα θα µπορεί να καλύπτει το 20% έως 30% των αναγκών της σε υδρογονάνθρακες από εγχώριες πηγές. Ενώ το όφελος που προκύπτει
για το δηµόσιο από την ανακάλυψη αλλά και εκµετάλλευση ενός
κοιτάσµατος αντίστοιχου µε αυτού του «Πρίνου», φθάνει στα 3
δισεκατοµµύρια δολάρια.
Σηµειώστε ότι στην υποπαραχώρηση για έρευνες περιοχή, ενδέχεται να υπάρχουν τρία έως τέσσερα κοιτάσµατα αντίστοιχα
του «Πρίνου». Μάλιστα, µε βάση υπολογισµούς, οι αποδόσεις σε
βάθος εικοσαετίας από τρία ή τέσσερα κοιτάσµατα, µπορούν να
ανέλθουν έως και το ύψος των 12 δισεκατοµµυρίων έως 16 δισεκατοµµυρίων δολαρίων.
Πέρα, όµως, από το απτό οικονοµικό όφελος που προκύπτει,
είναι δεδοµένο ότι η εκµετάλλευση των αποθεµάτων υδρογονανθράκων, θα ενισχύσει το γεωστρατηγικό ρόλο αλλά και τη σηµασία της χώρας, δεδοµένου των αυξανοµένων αναγκών της
ηπειρωτικής Ευρώπης για φυσικό αέριο. Ταυτόχρονα, θα προσδώσει µεγαλύτερη ενεργειακή αυτάρκεια στη χώρα µας. Υπενθυµίζω ότι η Ελλάδα διαθέτει αυτήν τη στιγµή τον υψηλότερο
βαθµό ενεργειακής εξάρτησης στην Ευρώπη µε 72% περίπου.
Και στο σηµείο αυτό οφείλω να επισηµάνω ότι αναπόσπαστο
µέρος του όποιου σχεδιασµού πρέπει να αποτελεί η Κρήτη,
καθώς τα κοιτάσµατα που εντοπίζονται στα νότια παράλιά της,
πιθανολογείται πως είναι πολύ µεγαλύτερα σε σχέση µε τα αποθέµατα στο βόρειο Αιγαίο, αλλά και στο Ιόνιο. Ταυτόχρονα, το
νησί µπορεί να αποτελέσει λόγω της θέσης, τον βασικό ενεργειακό κόµβο για τη µεταφορά φυσικού αερίου προς την Ευρώπη,
είτε από την Κύπρο, το Ισραήλ, το Λίβανο, είτε ακόµη-ακόµη και
από την Αίγυπτο.
Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξετάσετε µε πολλή προσοχή,
κύριε Υπουργέ, γιατί είναι το επόµενο σηµαντικό βήµα που πρέπει να κάνουµε.
Ωστόσο πέρα από την αναγκαία, άµεση εκκίνηση της σχετικής
διαδικασίας, είναι κρίσιµο να ενσωµατωθούν στην ελληνική νοµοθεσία όλες οι νέες προβλέψεις που θα προκύψουν από την
αναθεώρηση του ισχύοντος ευρωπαϊκού νοµικού πλαισίου αναφορικά µε τον προσδιορισµό των βασικών απαιτήσεων για την
αδειοδότηση έρευνας και εκµετάλλευσης, την ενδυνάµωση της
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, την ενίσχυση του πλαισίου αντιµετώπισης καταστροφών, τη διεθνή συνεργασία και την εφαρµογή
των υψηλότερων προτύπων ασφαλείας σε όλους τους τοµείς
υπεράκτιων δραστηριοτήτων, εξόρυξης πετρελαίου, αλλά και
φυσικού αερίου.
Το ζήτηµα της ασφαλούς λειτουργίας των όποιων εγκαταστάσεων είναι κατά την άποψή µας θεµελιώδες, καθώς ένα πιθανό
ατύχηµα µπορεί να είναι καταστροφικό όχι µόνο για την πανίδα
του Αιγαίου και του Ιονίου και τους ψαράδες µας, αλλά και για
τον τουρισµό ολόκληρης της χώρας µας.
Κλείνοντας, αναφορικά µε το πρότυπο ανεξάρτητης διαχειριστικής µεταφοράς που προκρίνεται από το νόµο, επιτρέψτε µου
να σηµειώσω συνοπτικά ότι αυτό δεν θεωρείται το πλέον αποτελεσµατικό µοντέλο, καθώς έχει µεγαλύτερο κόστος µεταφοράς.
Περιλαµβάνει την ίδρυση πρόσθετων φορέων µε πολλά διοικητικά συµβούλια και έχει µεγαλύτερο λειτουργικό κόστος από τη
ΔΕΣΜΗΕ, αλλά και πολλά λειτουργικά προβλήµατα, όπως πολύ
καλά γνωρίζετε.
Η Δηµοκρατική Συµµαχία διαφωνεί µε το γεγονός ότι µε ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας, δεν τολµήσαµε να προχωρήσουµε
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στο άνοιγµα της αγοράς εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το
προσωπικό της ΔΕΗ που εργαζόταν στη ΔΕΣΜΗΕ, θα έπρεπε να
έχει µεταφερθεί πριν από πέντε χρόνια. Η άδεια κυριότητας του
δικτύου διανοµής της ΔΕΗ από τη ΔΕΗ δεν έχει διεκπεραιωθεί
δώδεκα ολόκληρα χρόνια µετά την πρώτη θέσπιση των σχετικών
υποχρεώσεων. Ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει αργήσει έξι ολόκληρα χρόνια. Ο Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου δεν έχει θεσπιστεί
µετά από δώδεκα χρόνια.
Όσον αφορά στα µη συνδεδεµένα νησιά, όπως είναι για παράδειγµα η Κρήτη, ούτε άδεια διαχείρισης έχει δοθεί στη ΔΕΗ,
ούτε Κώδικας Διαχείρισης έχει επίσης θεσπιστεί.
Τέλος, κρίνω ότι το σχέδιο πώλησης λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών µονάδων της ΔΕΗ αποτελεί σωστή κίνηση. Η εξέλιξη
αυτή µπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στη δηµιουργία περιβάλλοντος υγιούς ανταγωνισµού, πετυχαίνοντας την ουσιαστική
απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, αλλά και την προσέλκυση
νέων ιδιωτικών επενδύσεων.
Επίσης, για µας είναι ξεκάθαρο ότι τα ισχυρά κρατικοµονοπωλιακά συνδικάτα δεν προσφέρουν υπηρεσίες στη χώρα και σε
κάθε περίπτωση συµβάλλουν στη µείωση της ανταγωνιστικότητας. Βασικό ωστόσο παραµένει να αρθεί στην ουσία και όχι τύποις το µονοπώλιο της ΔΕΗ στην εκµετάλλευση των λιγνιτών και
υδάτινων πόρων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αν,
δηλαδή, θέλουµε να απολαύσουµε τα πλεονεκτήµατα µιας κανονικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ και όλοι οι άλλοι παραγωγοί θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να αρχίσουν να
πληρώνουν το λιγνίτη που ανήκει στον Έλληνα φορολογούµενο,
µέσω δηµοπρασιών και η τιµή του ρεύµατος να επιδοτείται από
τα έσοδα αυτά. Σηµειώστε ότι η χώρα µας διαθέτει αποθέµατα
λιγνίτη που αξίζουν κάπου περίπου στα 50 δισεκατοµµύρια ευρώ,
ενώ το µέταλλο οφείλει να δηµοπρατείται µε τα έσοδα να εισρέουν στον κρατικό προϋπολογισµό. Με τον τρόπο αυτό είναι βέβαιο ότι θα έχουµε φθηνότερο ρεύµα, µια πραγµατική ενεργειακή αγορά και όφελος για τον προϋπολογισµό και κατ’ επέκταση για τον ελληνικό λαό. Όλα τα άλλα δεν είναι αποκρατικοποίηση ούτε απελευθέρωση, την οποία θέλουµε και ζητούµε.
Είναι ανακύκλωση ενός φαύλου και αδιαφανούς καθεστώτος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Αυγενάκη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα τοποθετηθώ στη δεύτερη ενότητα του νοµοσχεδίου που αναφέρεται στον φορέα υδρογονανθράκων, τους αγωγούς φυσικού
αερίου και πετρελαίου, τη γεωθερµία κ.λπ.
Θεωρώ χρέος µου να κάνω δύο σχόλια και να απαντήσω στην
τοποθέτηση του πρώην Προέδρου της Βουλής κ. Απόστολου Κακλαµάνη, αλλά και στην οµιλία του συναδέλφου κ. Κασαπίδη.
Αναφορικά µε την οµιλία του κ. Κακλαµάνη πρέπει να πω ότι
η επιλογή της Κυβέρνησης δεν είναι να προχωρήσει η αποκρατικοποίηση του 17% της ΔΕΗ µέσα από το Χρηµατιστήριο. Υπάρχουν άλλες προσφορότερες λύσεις και επιχειρησιακά πιο
αποτελεσµατικές, αλλά και οικονοµικά πιο αποδοτικές. Αυτό το
έχει ήδη τονίσει ο Υπουργός δηµόσια και είµαι βέβαιος ότι έτσι
και θα γίνει.
Αναφορικά µε την κατάργηση του ΙΓΜΕ και του ΕΛΚΕΘΕ που
ανέφερε ο κ. Κακλαµάνης, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ινστιτούτο γεωλογικών και µεταλλευτικών ερευνών και ένα αντίστοιχο εθνικό κέντρο θαλάσσιων ερευνών. Εµείς πρέπει να
βρούµε τη χρυσή τοµή ανάµεσα στις δεσµεύσεις της χώρας από
τη µια, που πρέπει να συµπεριλαµβάνουν τη µείωση του κράτους
και από την άλλη να µη µείνει η χώρα χωρίς έναν φορέα, ο
οποίος θα διεξαγάγει τις αντίστοιχες εργασίες. Είµαι βέβαιος ότι
θα βρούµε τη βέλτιστη λύση.
Ο κ. Κασαπίδης έκανε µία ενδιαφέρουσα παρατήρηση και
θέλω να το τονίσω. Ήσασταν ο µόνος που το εντοπίσατε, κύριε
συνάδελφε, και χαίροµαι διότι βλέπετε πως δίνουµε µία προτεραιότητα στις µονάδες παραγωγής ενέργειας από την καύση
αποβλήτων, από το βιοαέριο το οποίο παράγεται από τα από-
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βλητα των αγροπτηνοκτηνοτροφικών µονάδων. Εδώ είναι µία
απολύτως ενσυνείδητη επιλογή αυτή που έχουµε κάνει διότι
έχουµε δύο στα δύο. Έχουµε παραγωγή πράσινης ενέργειας και
ταυτόχρονα µειώνουµε τη ρύπανση του περιβάλλοντος διότι
µόνο όποιος κλείνει τα µάτια δεν οµολογεί ότι σήµερα στη χώρα
µας όλα τα λιοτρίβια, τα τυροκοµεία, οι κτηνοτροφικές µονάδες
ρίχνουν τα απόβλητά τους ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.
Θα ξεκινήσω την τοποθέτησή µου µε τον αγωγό ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολη. Για λόγους αποκατάστασης της ιστορικής
αλήθειας θα επαναλάβω για πολλοστή φορά ότι το έργο
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη είναι ένα έργο που ξεκίνησε µε
υπογραφές Ανδρέα Παπανδρέου ως Πρωθυπουργού της
Eλληνικής Δηµοκρατίας και Κάρολου Παπούλια ως Υπουργού
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Έτσι ξεκίνησε ο
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και βεβαίως στην πορεία του όλες
οι ελληνικές κυβερνήσεις που µεσολάβησαν τον υποστήριξαν.
Κύριοι συνάδελφοι, ο έχων τις αντιρρήσεις βρίσκεται εκτός Αιθούσης, βρίσκεται εκτός Ελλάδος, διότι όλοι ξέρουµε ότι αυτός
που βάζει προσκόµµατα είναι η βουλγαρική κυβέρνηση. Εµένα
µου κάνει εντύπωση πώς οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας
µε τόση άνεση κριτικάρουν τη θέση της ελληνικής Κυβέρνησης
και δεν λένε τίποτα, για παράδειγµα, εάν στον οµόσταυλο κατά
το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα κ. Μπορίσοφ έχουν ασκήσει πιέσεις
προκειµένου να αλλάξει τη θέση του. Εγώ δεν άκουσα τίποτα να
λέγεται από την προηγούµενη ελληνική κυβέρνηση για τον κ.
Μπορίσοφ και κατά τον προεκλογικό του αγώνα αλλά και κατά
τους πρώτους µήνες της πρωθυπουργίας του. Εµείς είχαµε την
προηγούµενη κυβέρνηση εκείνους τους µήνες και δεν είδα οποιαδήποτε αντίδραση της ελληνικής Κυβέρνησης.
Επειδή αυτά είναι παρελθόν, παρακαλώ πολύ να συµφωνήσουµε όλοι ότι ο Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη µε την κατάθεση
των άρθρων του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου στέλνει στο εξωτερικό ένα σαφές µήνυµα, ότι η Ελλάδα είναι το ένα από τα τρία
µέρη που είναι πολλά βήµατα µπροστά από τα άλλα δύο και σε
επίπεδο συµβολισµού και σε επίπεδο δράσεων, όπως θα πω αµέσως παρακάτω. Δεν χρειάζεται να πω ότι αυτό το ζήτηµα έχει
τεθεί στις συζητήσεις που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου µε τον Βλαντιµίρ Πούτιν κατά την επίσκεψή του
στη Μόσχα και είχε αποτελέσει αντικείµενο συζήτησης µε όλους
τους Βούλγαρους Υπουργούς Ενέργειας.
Για τα Πρακτικά της Βουλής θα καταθέσω ένα σηµαντικό έγγραφο -το έχει καταθέσει και ο κύριος Πρωθυπουργός- µε ηµεροµηνία 11 Οκτωβρίου 2010, κοινή επιστολή του διοικητικού
συµβουλίου της εταιρείας προς τους τρεις Πρωθυπουργούς, Ελλάδας Παπανδρέου, Ρωσίας Πούτιν και Βουλγαρίας Μπορίσοφ
όπου λέει µέσα ότι η ελληνική και η ρωσική κυβέρνηση στηρίζουν
το έργο του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
Καταθέτω για τα Πρακτικά και ένα δεύτερο έγγραφο µε ηµεροµηνία 17 Φεβρουαρίου 2011 όπου η ίδια η εταιρεία του αγωγού ευχαριστεί δηµοσίως τη σηµερινή ελληνική Κυβέρνηση για
τη συνεχή στήριξη που δίνει στο έργο του πετρελαιαγωγού.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει για τα
Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Περιττεύει να σηµειώσω ότι µε δική µας συµµετοχή το έργο
αυτό δεν είναι πια ελληνοβουλγαρορωσικό, αλλά είναι ταυτόχρονα και ευρωρωσικό από τη στιγµή που η Γενική Διεύθυνση
Περιβάλλοντος και η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας συµµετέχουν
στην εξέταση των περιβαλλοντικών όρων όλου του αγωγού από
το Μπουργκάς µέχρι την Αλεξανδρούπολη.
«SOUTH STREAM»: Κατηγορήθηκε η ελληνική Κυβέρνηση ότι
δεν έχει κάνει τίποτα. Εγώ θα αναφέρω γεγονότα. Τους µήνες
που πέρασαν µ’ αυτήν την Κυβέρνηση πρώτον δηµιουργήθηκε η
κοινή ελληνορωσική εταιρεία η οποία θα υλοποιήσει το έργο του
αγωγού «SOUTH STREAM». Δεύτερον, ολοκληρώθηκε η µελέτη
σκοπιµότητας στο ελληνικό έδαφος για τη διέλευση του αγωγού.
Τρίτον, εγώ ο ίδιος πριν από λίγες εβδοµάδες παρευρέθηκα στις
Βρυξέλλες κατά την παρουσίαση από το Ρώσο Υπουργό Ενέργειας του έργου του αγωγού «SOUTH STREAM» και µάλιστα µε
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αφορµή την παρουσία µου εκεί είχα και συνάντηση µε τον Σεργκέι Σµάτκο, τον Υπουργό Ενέργειας της Ρωσίας, όπου –διαβάζω
από το δελτίο τύπου που βγήκε µετά τη συνάντηση στις 25 Μαΐου
2011- ο Ρώσος Υπουργός Ενέργειας ευχαριστεί την ελληνική Κυβέρνηση για τη συµβολή της στην υλοποίηση του έργου. Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει για τα
Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Νότιος διάδροµος «ITGI»: Απαντώ σ’ έναν σχολιασµό του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η Ελλάδα έχει έναν στρατηγικό στόχο στους αγωγούς. Φιλοδοξεί
να γίνει πύλη εισόδου ενέργειας και πετρελαίου και φυσικού αερίου απ’ όλες τις δυνατές πηγές. Εµείς σήµερα παίρνουµε φυσικό αέριο υγροποιηµένο από την Αλγερία, παίρνουµε από την
Τουρκία, το Αζερµπαϊτζάν και από τη Ρωσία. Από οποιεσδήποτε
άλλες νέες πηγές έχουµε τη δυνατότητα, θα πάρουµε. Αποτελεί
στοιχειώδη, προφανέστατο πρώτο στρατηγικό στόχο οποιασδήποτε χώρας να διέρχονται από το έδαφός της αγωγοί µεταφοράς φυσικού αερίου, άρα λέµε «ναι» στον «ITGI». Διασχίζει
οριζόντια όλη τη βόρεια Ελλάδα. Θα µεταφέρει αζέρικο φυσικό
αέριο από την Κασπία προς τις αγορές της κεντρικής Ευρώπης.
Θα ενισχύσει τη γεωστρατηγική σηµασία της χώρας και θα ενισχύσει και την ενεργειακή ασφάλεια όλης της Ευρώπης.
Περνάω τώρα στα επόµενα άρθρα. Δεν έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο ότι µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεσµευόµαστε να
δηµιουργήσουµε πέντε νέες εταιρείες παροχής αερίου από κει
που διέρχονται οι αντίστοιχοι αγωγοί υψηλής πίεσης, εταιρεία
παροχής αερίου ΕΠΑ ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ΕΠΑ
κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλίας, ΕΠΑ Στερεάς Ελλάδας
και Εύβοιας. Οι προκηρύξεις για τους διαγωνισµούς αυτούς θα
βγουν τις αµέσως επόµενες εβδοµάδες. Είναι έτοιµα από τη
ΔΕΠΑ τα τεύχη δηµοπράτησης. Δεσµευόµαστε και για άλλες δύο
νέες ΕΠΑ, την ΕΠΑ δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου και την ΕΠΑ
Πελοποννήσου απ’ όπου θα περάσουν οι αγωγοί.
Γεωθερµία: Νοµίζω ότι ο κάθε καλοπροαίρετος δεν µπορεί
παρά να αναγνωρίσει ότι τους τελευταίους µήνες έγιναν στα ζητήµατα της γεωθερµίας όσα δεν έγιναν τα προηγούµενα δεκαπέντε-είκοσι χρόνια. Δεν είναι µόνο το γεγονός ότι έχουµε ανοίξει
τον πρώτο γύρο διεθνών διαγωνισµών µε τα τέσσερα πρώτα γεωθερµικά πεδία που δώσαµε σε διεθνή γύρο παραχωρήσεων.
Ετοιµαζόµαστε για δεύτερο γύρο παραχωρήσεων πάλι για γεωθερµία σε άλλες περιοχές. Έχουµε ολοκληρώσει την προ-επεξεργασία της υπουργικής απόφασης για τη διανοµή γεωθερµίας
για αγροτικές χρήσεις, τη διανοµή θερµικής ενέργειας και ετοιµαζόµαστε να προχωρήσουµε και µε τις γεωθερµικές αντλίες
θερµότητας προκειµένου να διευκολύνουµε τη χρήση των γεωθερµικών αντλιών στο κάθε ελληνικό σπίτι.
Θα τελειώσω µ’ ένα σχόλιο που έκαναν χθες η Γενική Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παπαρήγα αλλά
και σήµερα ο συνάδελφος κ. Καραθανασόπουλος. Γιατί όχι κρατική εταιρεία για την έρευνα υδρογονανθράκων; Τέθηκαν τα παραδείγµατα ότι έτσι κάνει η Κίνα, έτσι κάνει η Κούβα και κάποιες
άλλες χώρες. Εγώ θέλω µε σαφήνεια να πω ότι δεν το κάνει καµµία απολύτως ευρωπαϊκή χώρα και θα ήµουν ο τελευταίος που
θα εισηγούµουν στην Κυβέρνηση να κάνει µία κρατική εταιρεία
µε δηµοσίους υπαλλήλους που θα δουλεύουν σε τέτοια θέµατα.
Αντίθετα, θέλουµε µία υψηλότατου κύρους και πολύ καλών αµοιβών εταιρεία η οποία θα εποπτεύει τις ιδιωτικές εταιρείες στις
οποίες θα γίνουν οι παραχωρήσεις των κοιτασµάτων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα ήθελα να απαντήσω σε κάτι όπου ίσως υπάρχει εύλογη
απορία. Τι γίνεται για τις περιπτώσεις που µη επιθυµητοί από την
πλευρά της Ελλάδας οίκοι πάρουν τέτοιους διαγωνισµούς; Πρέπει να σας πω ότι ο πολύ καλός νόµος 2289/1995 έχει ειδική πρόβλεψη για τις περιπτώσεις που η Κυβέρνηση και ο αρµόδιος
Υπουργός εκτιµούν ότι κάτι δεν θα γίνει όπως επιβάλλει το εθνικό
συµφέρον.
Η πρόβλεψη αυτή υπάρχει σε πολλά κράτη, άρα δεν χρειάζεται εδώ να την επαναλάβουµε. Αλλά ήταν δίκαιη η απορία των
συναδέλφων που την έθεσαν.
Και να τελειώσω µε τα λατοµεία και µεταλλεία. Όλες οι παρατηρήσεις των συναδέλφων είναι σωστές. Και εγώ δεν αισθάνοµαι
όµορφα απ’ αυτό το Βήµα να ξέρω ότι τριάντα χρόνια η πατρίδα
µου δεν έχει κάνει τίποτα ουσιαστικά για τα λατοµεία και τα µεταλλεία. Γνωρίζω ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια δίνουµε διαρκώς
διετείς ή τριετείς παρατάσεις και ποτέ κανένας δεν άγγιξε ουσιαστικά το πρόβληµα.
Και όχι κανένας µόνο στο κεντρικό πολιτικό σύστηµα γιατί για
να είµαστε δίκαιοι ο καθορισµός λατοµικών ζωνών, που δεν έχει
γίνει σχεδόν πουθενά στην Ελλάδα, ήταν αρµοδιότητα για πάρα
πολλά χρόνια των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και ελαχιστότατοι νοµάρχες τόλµησαν να ορίσουν λατοµικές ζώνες. Και είµαστε
υποχρεωµένοι –µια πολύ ορθή επιλογή, τον καθορισµό των λατοµικών ζωνών- να δώσουµε περιθώριο µήπως και τώρα µε τις
περιφέρειες έχουµε πιο γενναίες αποφάσεις, ώστε επιτέλους, τα
λατοµεία να χωροθετηθούν εκεί ακριβώς όπου δεν υποβαθµίζουν
το περιβάλλον.
Να θυµίσω όµως ότι εµείς υιοθετήσαµε πριν λίγους µήνες έναν
από τους πιο σύγχρονους ευρωπαϊκούς Κώδικες Μεταλλευτικών
και Λατοµικών Εργασιών µε πλήρη διασφάλιση της προστασίας
του περιβάλλοντος και της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων στα λατοµεία και µεταλλεία. Και τα λέω γιατί έγινε ειδική
µνεία και από τον συνάδελφο κ. Κεγκέρογλου και από τον Πρόεδρο κ. Κακλαµάνη. Ετοιµάζουµε νέο λατοµικό νόµο. Σε λίγους
µήνες θα τον δώσουµε σε δηµόσια διαβούλευση.
Να κλείσω λέγοντας ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο της επιτροπής που έχουµε συγκροτήσει για τη διαµόρφωση µιας εθνικής
µεταλλευτικής πολιτικής. Είναι ένα ζήτηµα το οποίο έθεσε ο κ.
Παπακωνσταντίνου στην επίσκεψη που κάναµε στις Βρυξέλλες
στον αρµόδιο επίτροπο κ. Ταγιάνι και τον προσκαλέσαµε µετά το
φθινόπωρο σε µεγάλη εκδήλωση που θα οργανώσουµε εδώ στην
Ελλάδα να γίνει αυτή η παρουσίαση της νέας µεταλλευτικής πολιτικής της χώρας µε την παρουσία και του Ευρωπαίου επιτρόπου.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ.
Ιωάννη Μανιάτη.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Παπακωνσταντίνου έχει το λόγο για κάποιες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Ήθελα να παρέµβω για να κάνω µερικές τελικές νοµοτεχνικές
βελτιώσεις αφού ευχαριστήσω όλους τους Βουλευτές για τη συζήτηση, τη συµµετοχή και όλες τις παρατηρήσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ να διανεµηθούν στους κυρίους συναδέλφους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Στο άρθρο 193 περιορίζεται η δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων της ΔΕΗ σε πολύ
συγκεκριµένες περιπτώσεις. Είναι µια επαναδιατύπωση του άρθρου αυτού µε την οποία υπάρχει ένας περιορισµός της δυνατότητας απόσπασης προσωπικού της ΔΕΗ σε πολύ συγκεκριµένες περιπτώσεις.
Ως προς το άρθρο 195, θέλω να πω το εξής: Στις διαδικασίες
αδειοδότησης των ΑΠΕ η ΡΑΕ είχε την υποχρέωση µέχρι τώρα
να κάνει στην πράξη και το συµβολαιογράφο ψάχνοντας να βρει
ακριβώς για το κατά πόσο η συγκεκριµένη επένδυση γίνεται σε
χώρο που νοµίµως είναι στον έλεγχο του επενδυτή. Προφανώς
αυτή η υποχρέωση παραµένει, αλλά όχι ως υποχρέωση της ΡΑΕ
να κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτό καθυστερούσε πάρα πολύ τις
επενδύσεις. Ήταν ένα τυπικό στοιχείο που δεν είχε αποτέλεσµα,
αλλά ήταν πάρα πολύ χρονοβόρο. Μας το ζήτησε η ΡΑΕ και πιστεύουµε ότι θα βοηθήσει την απεµπλοκή επενδύσεων.
Οι υπόλοιπες νοµοτεχνικές αφορούν στο άρθρο 197. Θα
ήθελα να εξηγήσω τι κάνουµε στο άρθρο 197 που αφορά στην
συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης.
Να εξηγήσω ότι εδώ υπάρχουν δυο διακριτά ζητήµατα: Το ένα
ζήτηµα έχει να κάνει µε το σηµερινό όριο των 35 MW στη λήψη
προτεραιότητας ως προς την εισαγωγή στο σύστηµα. Το όριο
αυτό που έχουµε σήµερα είναι αντικοινοτικό.
Θα ήθελα να καταθέσω στη Βουλή την αλληλογραφία µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επισηµαίνει την ανάγκη εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας µε την κοινοτική ως προς το όριο
αυτό, τη γνωµοδότηση της ΡΑΕ ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση,
όπως επίσης και στη συνέχεια ερωτήµατος που υπέβαλε το
Υπουργείο τη γνωµοδότηση του νοµικού συµβουλίου του κράτους. Και οι τρεις λένε ότι το όριο αυτό καθεαυτό είναι αντικοινοτικό και πρέπει να αλλάξει.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό είναι το ένα ζήτηµα και αυτό εκφράζεται στην αρχή του
άρθρου ως έχει.
Το δεύτερο ζήτηµα –και εδώ ερχόµαστε να κάνουµε µια βελτίωση υπέρ του καταναλωτή στο συγκεκριµένο άρθρο- είναι ότι
αφ’ ης στιγµής έχει αρθεί αυτό το όριο πώς ακριβώς τιµολογείται
η ενέργεια από µονάδες παραγωγής υψηλής απόδοσης;
Εδώ, λοιπόν, µε τη νοµοτεχνική βελτίωση που καταθέσαµε, κάνουµε τα εξής: Κατ’ αρχάς, κρατάµε αυτό που υπήρχε από προηγούµενους νόµους που είναι το κίνητρο στη µικρή συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης. Δηλαδή, µέχρι 35MW. Το κρατάµε
αυτό. Και για να βοηθήσω τη συζήτηση αυτό είναι 130 ευρώ ανά
MWH. Αυτό το κρατάµε γιατί θέλουµε σαν χώρα τη συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης από µικρές µονάδες. Το θέλουµε αυτό.
Θυµίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξισώνει από πλευράς ενδιαφέροντος αν θέλετε τη συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης µε
τις ΑΠΕ. Και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι τις εξισώνει
και στην προτεραιότητα που έχουν για να µπουν στο σύστηµα.
Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λέει πώς ακριβώς τιµολογείς.
Εµείς λοιπόν, τι κάνουµε; Διακρίνουµε τη µικρή συµπαραγωγή
από τη µεγάλη συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης. Στη µικρή αφήνουµε τα πράγµατα ως έχουν σήµερα. Και στη µεγάλη κάνουµε
µια φόρµουλα τιµολόγησης κατά την οποία όσο µεγαλύτερη είναι
η µονάδα τόσο πιο χαµηλά τιµολογεί. Και ζητάµε γνώµη της ΡΑΕ,
ώστε να έρθουµε εµείς µε υπουργική απόφαση και να δώσουµε
την τιµή. Προσέξτε: Μια µονάδα συµπαραγωγής δεν µπορεί να
τιµολογηθεί κατώτερα από το κατώφλι των ΑΠΕ που στην πράξη
σήµαινε τα αιολικά. Θα µπορούσε να ανέβει πάρα πολύ ψηλά που
φτάνει τα φωτοβολταϊκά. Αυτήν τη στιγµή τα φωτοβολταϊκά φτάνουν τα 350 και τα 450.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι αυτή η µεγάλη συµπαραγωγή, όποια
και να είναι σε όποια εγκατάσταση και να είναι θα τιµολογηθεί
µετά από γνώµη της ΡΑΕ που θα παίρνει υπ’ όψιν της το µέγεθος
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και µέσα σ’ αυτό το εύρος, αλλά χαµηλά. Δηλαδή, στο κατώφλι
που είναι στα πράξη τα αιολικά, συν λίγο παραπάνω για να δοθεί
περιθώριο που έχει να κάνει µε τις διακυµάνσεις της τιµής φυσικού αερίου.
Άρα, µε αυτήν την επαναδιατύπωση στην πράξη τι κάνουµε;
Πρώτον, εναρµονιζόµαστε µε την κοινοτική νοµοθεσία. Δεύτερον, κάνουµε µια τιµολόγηση η οποία είναι σωστή και βοηθάει
τον καταναλωτή.
Και για να έχουµε µια εικόνα, όλο αυτό σηµαίνει σε ένα µέσο
λογαριασµό του καταναλωτή περίπου 500-600 ευρώ το χρόνο,
ένα ευρώ. Ένα ευρώ το χρόνο. Αυτό είναι το κόστος. Όµως η
χώρα βοηθιέται γιατί θέλουµε µονάδες συµπαραγωγής υψηλής
απόδοσης. Τις µικρές τις πριµοδοτούµε. Τις µεγάλες, σύµφωνα
µε το νόµο και τα κοινοτικά δεδοµένα τις τιµολογούµε αλλά χαµηλότερα από τις µικρές στο όριο των υπολοίπων ΑΠΕ. Ελπίζω
ότι αυτό είναι κατανοητό.
Θα ήθελα να διευκρινίσω και κάτι άλλο. Εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις που έχουν µια µεγάλη δυναµικότητα, αλλά ένα
µέρος µονάχα αφορά στη συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης είναι
προφανές ότι η τιµολόγηση αυτό µόνο αυτό το µέρος. Και αυτό
είναι ξεκάθαρο στο νόµο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Δεν αφορά τα υπόλοιπα µέρη που δεν έχουν άδεια συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα να ρωτήσω, κατ’ αρχάς, αν µπορώ να κάνω χρήση της
δευτερολογίας µου µε βάση το άρθρο 103 του Κανονισµού, για
να κανονίσω το χρόνο της παρέµβασης µου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μπορείτε, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Η χώρα µας, κύριοι συνάδελφοι, έχει ενεργειακή εξάρτηση σε
ποσοστό που µπορεί να γίνει επικίνδυνο, λόγω της αβεβαιότητας
που θα επικρατεί στη διεθνή αγορά ενέργειας. Χρειαζόµαστε,
λοιπόν, τρία πράγµατα: στρατηγική διαφοροποίησης πηγών και
οδεύσεων, ενεργειακό µείγµα ευέλικτο και πλούσιο και ρυθµίσεις
για τη διασφάλιση ισότιµης και διαφανούς πρόσβασης γι όλους
στην αγορά και στα δίκτυα.
Στο πνεύµα αυτό, κύριε Υπουργέ, εντοπίσαµε προβληµατικές
ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου και υποδείξαµε βελτιώσεις. Το σχήµα
ΑΔΜΗΕ δεν είναι, κατά τη γνώµη µου, η κατάλληλη επιλογή σήµερα, µια εποχή εκποίησης, εντός και εκτός εισαγωγικών δηµόσιας περιουσίας.
Τα δίκτυα ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου πρέπει να ανήκουν
σε κρατική αρχή. Με τον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό, η ΔΕΗ µπορεί, σύµφωνα µε την οδηγία, να διατηρήσει µειοψηφικό πακέτο
σε µια τέτοια αρχή.
Χαίροµαι, επίσης, που µόλις προ ολίγου ο Υφυπουργός κ. Μανιάτης, απέκλεισε το ενδεχόµενο πώλησης του 17% της ΔΕΗ
µέσω του Χρηµατιστηρίου, ενώ µέχρι προχθές, ο Υπουργός κ.
Παπακωνσταντίνου κρατούσε το θέµα ανοικτό. Αυτό κάτι δείχνει.
Έλλειψη σχεδίου και στρατηγικής στόχευσης. Και κάτι ακόµη.
Κανείς σήµερα δεν ξέρει τι θα σηµαίνει πλέον ΔΕΗ στο µέλλον.
Αναφέρω εδώ το άρθρο 2 παράγραφος 4 του εφαρµοστικού
νόµου, σύµφωνα µε το οποίο, αξίες και δικαιώµατα µεταβιβάζονται άνευ ανταλλάγµατος στο Ταµείο Αξιοποίησης Δηµόσιας Περιουσίας.
Έρχοµαι τώρα, στα χθεσινά του ΠΑΣΟΚ. Θα πω ό,τι είναι να
πω µε τη σκέψη πως οφείλω ελάχιστο σεβασµό στο αξίωµα του
Πρωθυπουργού. Το οφείλει όµως, και εκείνος. Και αυτό δεν το
έπραξε χθες, µε όσα µονολόγησε στην Κοινοβουλευτική του
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, σε µια απέλπιδα προσπάθεια να περισώσει
ό,τι µπορεί στο ΠΑΣΟΚ.
Ο Πρωθυπουργός, κύριοι συνάδελφοι, είπε πως «κράτησε την
Ελλάδα στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Μα, στα
τριάντα χρόνια που είµαστε µέλη της Ένωσης, αν υπήρξε σκέψη
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ή συζήτηση για να βγούµε από τον σκληρό πυρήνα, υπήρξε
τώρα, επί Πρωθυπουργίας του.
Είπε πως «έκλεισε τα αυτιά στις σειρήνες του λαϊκισµού και
της ευκολίας». Κατά τη γνώµη µου, «έκλεισε στους Έλληνες,
τους οποίους κατά τα άλλα υπηρετεί. Και αν αυτή εδώ η Βουλή
λειτούργησε, για πρώτη φορά, υπό συνθήκες εγκλωβισµού και
αποµόνωσης, αυτό έγινε τώρα επί Πρωθυπουργίας του.
Αναρωτήθηκε, επίσης, «πού θα ήµασταν αν είχε υπερισχύσει
ο λαϊκισµός της Αντιπολίτευσης». Πού θα ήµασταν, κύριε
Υπουργέ; Υπάρχει πιο κάτω;
Μίλησε για «αξιοπιστία στην Ευρώπη». Όταν η Ελλάδα είναι το
µαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Μίλησε για αξιοπιστία, εκείνος
που ενέπαιξε τον ελληνικό λαό µε το «λεφτά υπάρχουν». Είπε,
επίσης, πως «διασφάλισε τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος και τις καταθέσεις».
Αλήθεια, έχετε την οποιαδήποτε επαφή µε την πραγµατικότητα; Αν ο κόσµος φοβήθηκε για όσα λίγα χρήµατα του απέµειναν, είναι τώρα που αναβιώσατε αντανακλαστικά πολεµικής
περιόδου και που οι τράπεζες στέγνωσαν, γιατί ο κόσµος ή τρώει
από τα έτοιµα ή τα κρύβει στο στρώµα.
Κατηγόρησε, ο κ. Παπανδρέου, τον Αντώνη Σαµαρά, πως
«θέλει να γίνει ο Πρωθυπουργός της δραχµής». Θα αναφέρω
µόνο τη δήλωση που έκανε χθες ή προχθές ο κ. Ρουµπινί, στην
οποία προέβλεψε αυξηµένη πιθανότητα –νοµίζω- 30% οικειοθελούς εξόδου από την Ευρωζώνη της Ελλάδας και της Πορτογαλίας. Ποιος; Ο γνωστός ή φίλος του Πρωθυπουργού και επισκέπτης του Μαξίµου, πάντως, όχι του Αντώνη Σαµαρά.
Μας καταλογίζει, επίσης, ο κ. Παπανδρέου, «φιλοδοξία επιστροφής στη δραχµή». Ποιος, κύριοι συνάδελφοι; Αυτός που κατάφερε το αδύνατο. Χρεοκοπία µέσα στην Ευρωζώνη, δηλαδή
default για να µην παρεξηγηθεί ο κ. Βενιζέλος. Εκείνος που ξαναγράφει οικονοµική ιστορία, γιατί τέτοιο ενδεχόµενο δεν προβλεπόταν ούτε στις συνθήκες, ούτε πουθενά.
Και θυµάµαι εδώ την κ. Δαµανάκη και εκείνη τη δήλωση που
έκανε περί δραχµής. Και απορώ. Αν κοιτάξει κανείς τη Συνθήκη,
άρθρα 50 έως 121 έως 126, τέτοια δυνατότητα δεν υπάρχει.
Ακόµα και αν όλοι το θελήσουν, η όποια απόφαση θα πρέπει να
ληφθεί οµόφωνα. Άρα και η Ελλάδα πρέπει να συµφωνήσει.
Παινεύεται, επίσης, ο Πρωθυπουργός, ότι η «Ευρώπη ωρίµασε» και «δηµιούργησε νέα εργαλεία». ΕFSF και ESM κύριε
Πρωτόπαπα. Δηλαδή, εργαλεία για προβληµατικούς και υποψήφιους χρεοκοπηµένους. Παινεύεται ποιος; Εκείνος που παρέλαβε χώρα και θα παραδώσει «µειωµένη εθνική κυριαρχία».
Εγώ το λέω; Όχι. Το είπε ο κ. Σόιµπλε, το είπε ο κ. Σταρκ της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και δεν ξέρω και ποιοι άλλοι.
Μια φράση που έγινε ψωµοτύρι και που εσείς την ακούτε απαθείς.
Παινεύεται, ο Πρωθυπουργός που επί θητείας του, µέχρι και
ο περιπτεράς έµαθε τα spreads και τα defaults.
Μας κατηγόρησε επίσης ότι «παίζουµε µικροκοµµατικά παιχνίδια µε την τύχη της χώρας». Εµείς ή εσείς που τη διασύρατε σ’
όλη την υφήλιο µόνο και µόνο για να ρίξετε λάσπη στη Νέα Δηµοκρατία και για να δικαιολογήσετε την κραυγαλέα ανεπάρκειά
σας να διαχειριστείτε µια πραγµατικά, δύσκολη κατάσταση;
Εµείς «πρεσβεύουµε λύσεις που οδηγούν σε αδιέξοδα»; Γιατί και
αυτό το είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Πόσες ξένες εφηµερίδες,
πόσα σκαλιά υποβάθµισης από οίκους αξιολόγησης, πόσους
ανέργους, πόσα λουκέτα, πόσες αυτοκτονίες, πόση φυγή νέων
στο εξωτερικό χρειάζεστε για να καταλάβετε το αδιέξοδο;
Και πρέπει να το καταλάβετε, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ,
επιτέλους. Η Νέα Δηµοκρατία δεν έχει καµµία δουλειά να µετέχει
σε αυτήν την «προσπάθεια», εντός εισαγωγικών, όπως την αντιλαµβάνεστε εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Μουσουρούλη,
παρακαλώ να µπείτε και στο νοµοσχέδιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Παπανδρέου, κατηγόρησε τον Αντώνη Σαµαρά, πως θέλει
να γίνει ο Πρωθυπουργός της δραχµής. Όµως ο ίδιος, θα µείνει
στην ιστορία, ως ο Πρωθυπουργός της εθνικής κατάθλιψης και
του διεθνούς µας διασυρµού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για το νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, µιλήσαµε αναλυτικά στην
επιτροπή. Και στην πρώτη και στη δεύτερη ανάγνωση. Και επί
της αρχής και επί των άρθρων. Ορισµένες παρατηρήσεις µας έγιναν αποδεκτές από την Κυβέρνηση. Κάποιες άλλες όχι. Είπα και
στην πρωτολογία µου, επί της αρχής, του νοµοσχεδίου λέω και
τώρα, πως το θέµα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Το ενεργειακό µέλλον
της χώρας δεν προσφέρεται για παιχνίδια. Χρειάζεται υπευθυνότητα από όλους και πρωτίστως από την Κυβέρνηση.
Μίλησα στην αρχή για στρατηγική διαφοροποίησης πηγών και
οδεύσεων. Φαίνεται πως η Κυβέρνηση αρχίζει να κατανοεί το µέγεθος του ζητήµατος που αποτελούν οι αγωγοί. Μίλησα, επίσης,
για ένα ενεργειακό µείγµα, ευέλικτο και πλούσιο. Πλούσιο, ως
προς τα εγχώρια καύσιµα: το λιγνίτη, όπου η χρήση πρέπει να
είναι λελογισµένη και τις ΑΠΕ.
Μίλησα τέλος, για την ανάγκη ρυθµίσεων που διασφαλίζουν
την ισότιµη και διαφανή πρόσβαση τρίτων στην αγορά και στα
δίκτυα. Το γεγονός ότι δίνετε στη ΡΑΕ (Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας) τόσο ισχυρές εξουσίες δεν συνιστά δικλίδα ασφαλείας.
Το διαπίστωσε αυτό και η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, η
οποία τόνισε το γεγονός ότι για πρώτη φορά δίνονται αποφασιστικές αρµοδιότητες στο θέµα της αδειοδότησης καθώς και της
µεθοδολογίας υπολογισµού της τιµολόγησης των µη ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων.
Εµείς λέµε «ναι» σ’ έναν αξιόπιστο, ισχυρό ρυθµιστή, αλλά όχι
µέχρι του σηµείου να ακυρώνεται η ίδια η υπόσταση της Δηµόσιας Διοίκησης. Αν νοµίζετε ότι η Δηµόσια Διοίκηση δεν φτιάχνει,
να συζητήσουµε ένα άλλο µοντέλο. Αλλά αυτό που γίνεται, δηλαδή η εκχώρηση των πάντων σε ανεξάρτητες αρχές που υπόκεινται, όπως η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, σε κοινοβουλευτικό
ή δικαστικό έλεγχο και όχι σε έλεγχο νοµιµότητας, είναι απαράδεκτο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ.
Χρήστος Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε τονίσει από χθες το για ποιους λόγους ψηφίζουµε
αυτό το νοµοσχέδιο. Ο εισηγητής µας, ο κ. Θανάσης Χαντάβας,
διεξοδικά και µε ακρίβεια περιέγραψε τις θέσεις µας στον τοµέα
αυτό και έχουµε ιδιαίτερα τονίσει προς την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου, τόσο στον κ. Παπακωνσταντίνου όσο και τον κ. Μανιάτη, την ανάγκη στήριξης στο σηµαντικό έργο, το οποίο επιτελούν και ακόµα µε αυτό το νοµοσχέδιο πιστεύω θα επιτελέσουν
στο µεγάλο θέµα της ενέργειας, ένα θέµα κλειδί για την οικονοµική ανάπτυξη της πατρίδας µας.
Επιτρέψτε µου, επίσης, να πω ότι θεωρώ επαρκείς τις εξηγήσεις που έδωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ο κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου πριν από
λίγο, δηλαδή την ενηµέρωση που έκανε προς τη Βουλή για το
θέµα των ενστάσεων που είχαν εγερθεί εντός και εκτός Βουλής
στο άρθρο 197. Νοµίζω ότι η παρέµβασή του, όπως επίσης και
τα έγγραφα τα οποία διένειµε είναι πειστικά. Μπορούµε, πιστεύω
να ψηφίσουµε –έστω και εάν χρειαστεί να θέσουµε κάποιο ερώτηµα, δεν ξέρω κάτι είχε πει ο κ. Χαντάβας- το σχετικό άρθρο µε
τη βεβαιότητα ότι επιτελεί και αυτό το στόχο που επιτελεί θετικά
όλο το νοµοσχέδιο.
Δεν θα ήθελα να προσθέσω πολλά άλλα πράγµατα, εάν δεν
ερχόταν η παρέµβαση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Μουσουρούλη. Η παρέµβαση αυτή µου θύµισε τη λαϊκή παροιµία «Εκεί που µας χρωστάγανε, πάνε να µας
πάρουν και το βόδι», µόνο που δεν θα µας το πάρετε.
Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή την εµµονή σας στο να προσπαθείτε να µειώσετε κάποια αντικειµενικά πράγµατα. Την περασµένη εβδοµάδα είχαµε µία εθνική επιτυχία: µεγαλύτερη λέµε
εµείς, µικρότερη µπορεί να πει ένας πιο αντι-πασόκ παρατηρητής, αλλά κανείς δεν µπορεί να τη µηδενίσει. Κανείς δεν µπορεί
να αγνοήσει ότι ήταν µία συµφωνία µε θετικό πρόσηµο για την
Ελλάδα. Και εγώ θα πω ότι ήταν µία ιδιαίτερα σηµαντική συµφω-
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νία. Τι θέλουµε να κάνουµε τώρα; Δεν είναι µόνο ότι η Νέα Δηµοκρατία φαίνεται πολύ λίγη, πολύ µικρή σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν είναι µόνο ότι ξεχνάει τις ευθύνες που είχε.
Κύριε Μουσουρούλη, έπρεπε να γίνουν τα εργαλεία για τους
προβληµατικούς, όπως είπατε στην Ευρώπη, διότι προβληµατικούς µας καταντήσατε εσείς µε την πολιτική σας. Αν δεν γίνονταν
αυτοί οι περίφηµοι µηχανισµοί, τους οποίους χαρακτηρίσατε
«µηχανισµούς για τους προβληµατικούς», αυτή τη στιγµή η Ελλάδα θα είχε χρεοκοπήσει και εσείς θα θέλατε να λαϊκίσετε πάνω
σε συνθήκες χρεοκοπίας. Αλλά σε συνθήκες χρεοκοπίας τις
οποίες εσείς ως κόµµα είχατε οδηγήσει. Λοιπόν, για µια στιγµή!
Σε τελική ανάλυση κάνατε και το άλλο: Και την παραµονή,
αλλά και την ηµέρα της διαπραγµάτευσης δεν διστάσατε κατά
τον χειρότερο τρόπο όχι µόνο να µην στηρίξετε παίρνοντας τηλέφωνο όλους τους πολιτικούς Αρχηγούς οι οποίοι είναι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα ως θα οφείλατε –εννοώ δια του κ. Σαµαράγια να στηρίξετε την εθνική προσπάθεια και την εθνική διεκδίκηση, αλλά αντιθέτως σπεύδατε να εγείρετε τεχνητά εµπόδια
στη διαπραγµάτευση, την οποία ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονοµικών έκαναν την ίδια ώρα σε όλη την Ευρώπη. Εγείρατε τεχνητά εµπόδια. Βγήκατε και µας είπατε τελευταία στιγµή
να µην υπάρχει συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα. Γιατί να µην
υπάρχει συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, όπως ακριβώς έγινε,
εάν υπήρχε εγγύηση προς τις ελληνικές τράπεζες και στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα και στα ελληνικά οµόλογα που έχουν οι
τράπεζες; Γιατί; Για να προστατεύσουµε τους πιστωτές; Δηλαδή,
τόσο πολύ κόπτεσθε για τις πολυεθνικές και για τους πιστωτές
που θέλετε να τους προστατέψετε; Αρχίσατε, λοιπόν, και κάνατε
συγκεκριµένες παρεµβάσεις. Έβγαινε κάθε λίγο και λιγάκι ο κ.
Μιχελάκης και ο κ. Σαµαράς και έλεγαν «Μην δεχθείτε το ένα,
µην δεχθείτε το άλλο».
Πείτε µας, κύριε Μουσουρούλη: Πήρατε τηλέφωνο την κ. Μέρκελ; Πήρατε τηλέφωνο τον κ. Σαρκοζί; Πήρατε τηλέφωνο τον κ.
Μπερλουσκόνι και όλους τους αστέρες της ευρωπαϊκής Δεξιάς
για να τους πιέσετε, προκειµένου να υιοθετήσουν τις εθνικές
διεκδικήσεις; Όχι. Πού να τους πάρετε; Αφού αυτά που λέτε, µην
σας πω µε πόση απαξίωση τα αντιµετωπίζουν. Και το ξέρετε
πολύ καλά αυτό. Αντ’ αυτού, επιχειρήσατε να µας ζητήσετε και
τα ρέστα και να εγείρετε τεχνητά εµπόδια. Καλά, επιτέλους, τόσο
λίγοι είστε; Είστε τόσο µικροί απέναντι σε ένα µείζον εθνικό θέµα;
Πραγµατικά δεν ξέρω εάν φιλοδοξία σας είναι να αναλάβετε
την Πρωθυπουργία σε µία ρηµαγµένη χώρα. Δεν ξέρω εάν φιλοδοξία του κ. Σαµαρά είναι να είναι ο Πρωθυπουργός της δραχµής. Ε, δεν θα του κάνει τη χάρη ο ελληνικός λαός, γιατί ο
ελληνικός λαός και γνώση και µνήµη έχει και ξέρει πολύ καλά
πώς οδηγηθήκαµε µέχρι εδώ και παρακολουθεί τις προσπάθειες
που έκανε ο κ. Παπανδρέου ο Πρωθυπουργός, ο κ. Παπακωνσταντίνου πριν, ο κ. Βενιζέλος ο Αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονοµικών σήµερα στο Υπουργείο Οικονοµικών. Παρακολουθεί
τις τεράστιες προσπάθειες που έχουν κάνει, προκειµένου να
µπορέσουν να βγάλουν τη χώρα από το αδιέξοδο και να την
ανορθώσουν µε τις θυσίες του ελληνικού λαού, κύριοι, τις οποίες
ουδέποτε ψηφίσατε και ζητάτε και τα ρέστα γι’ αυτές.
Λοιπόν, δεν ξέρω εάν θέλετε να είστε Πρωθυπουργοί σε µία
ρηµαγµένη χώρα, εµείς δεν έχουµε τέτοια φιλοδοξία. Εάν θέλετε
να είστε Πρωθυπουργοί της δραχµής, εµείς δεν έχουµε τέτοια
φιλοδοξία. Και δεν θα είστε έτσι.
Εµείς παλεύουµε για να έχουµε µία Ελλάδα, να έχουµε µία
χώρα µε φωνή, να έχουµε µία χώρα µε αξιοπιστία, να έχουµε µία
χώρα που αύριο θα µπορεί να είναι δυνατή και να έχει τη δική
της θέση µέσα στην ενωµένη Ευρώπη και στο ευρωπαϊκό σύστηµα και µε παρουσία στη διεθνή σκηνή. Αυτό θέλουµε, την
ισχυρή Ελλάδα, την µεγάλη Ελλάδα, την σηµαντική Ελλάδα, την
Ελλάδα που σηκώνει το ανάστηµά της, όχι τη φτωχή και µίζερη
Ελλάδα που κάποιοι θέλουν απλά και µόνο για να καταλάβουν
τις καρέκλες. Μην ζητάτε και τα ρέστα, λοιπόν. Να έχετε το θάρρος να αναλάβετε την ευθύνη και να πείτε «Ναι, καλά τα κάνατε.
Και, εν πάση περιπτώσει, και εµείς µπορούσαµε να τα κάνουµε
καλύτερα». Δικαίωµά σας είναι να το πείτε. Δεν λέω όχι. Αλλά µην
επιχειρείτε να µηδενίσετε και αυτό το πολύ θετικό το οποίο έγινε.
Θα ήθελα να πω και κάτι ακόµη: Μην παίζετε εν ου παικτοίς.
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Το χειρότερο απ’ όλα είναι να δηµιουργούµε αυτήν τη στιγµή
ανασφάλεια στους Έλληνες πολίτες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Εκτίθεσθε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Μουσουρούλη, καταλαβαίνω
τον εκνευρισµό σας. Θα µε προσέξατε όµως πως σας άκουσα
εγώ και πόσες φορές έχετε αντιδράσει εσείς. Η έλλειψη επιχειρηµάτων φέρνει αυτά τα αποτελέσµατα.
Λοιπόν, µην δηµιουργείτε ανασφάλεια στους Έλληνες πολίτες.
Παίζουµε µε την ανασφάλεια στο τραπεζικό σύστηµα; Χρειάζεται
προσοχή και ευθύνη, κύριοι συνάδελφοι. Το ελληνικό τραπεζικό
σύστηµα, κατ’ αρχάς, είναι ισχυρό. Είδατε πολύ καλά πριν από
µερικές ηµέρες από τη Σύνοδο Κορυφής έγιναν τα stress tests
και τα πέρασαν οι ελληνικές τράπεζες, που δεν τα πέρασαν πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες πολύ ισχυρότερων χωρών. Έχουµε,
λοιπόν, ισχυρό ελληνικό τραπεζικό σύστηµα που εγγυάται τις καταθέσεις του ελληνικού λαού, όπως εγγυήθηκαν και οι νόµοι
τους οποίους έχουµε ψηφίσει, που ορισµένοι είναι από τη δική
σας εποχή.
Μην παίζετε, λοιπόν, µε αυτά τα ζητήµατα. Το τραπεζικό σύστηµα είναι εγγυηµένο και µε την απόφαση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περασµένη εβδοµάδα. Οι
καταθέσεις του ελληνικού λαού είναι εγγυηµένες. Δεν ωφελεί να
δηµιουργούµε καµµία ανασφάλεια, όπως σήµερα επιχειρήσατε
να δηµιουργήσετε για να παίξετε εν ου παικτοίς. Μην παίζετε µε
αυτά, επιτέλους. Ας υπάρχει λίγη ευθύνη σε αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Από εκεί και πέρα, για να είµαστε εξηγηµένοι –και θα κλείσωθα πω το εξής: Εµείς το λαϊκισµό θα τον πολεµήσουµε όπου τον
βρούµε. Κάποια στιγµή πρέπει να πάρουµε τις αποφάσεις µας.
Και εµείς έχουµε κάνει λάθη στο παρελθόν. Και έχουµε κάνει και
σηµαντικά λάθη στο παρελθόν σε αυτόν τον τοµέα. Όλοι µας
µέσα σε αυτή εδώ την Αίθουσα µπορεί να έχουµε χαϊδέψει κατά
περιόδους αυτιά. Είναι όµως καιρός κάποια στιγµή να πούµε τα
πράγµατα µε το όνοµά τους, να ωριµάσουν οι πολιτικές δυνάµεις, να κάνουν την αυτοκριτική τους και να αλλάξουν νοοτροπία,
να υπερβούν το παρελθόν τους αν θέλουµε να έχουν τη δύναµη
να χτίσουν µία νέα Ελλάδα.
Εγώ δεν θέλω να παραµείνει κανείς στο παρελθόν. Αν κάποιος
το ονειρεύεται είναι δικαίωµά του. Αν θέλετε, κύριε Μουσουρούλη, η Νέα Δηµοκρατία να µείνει απολειφάδι µιας εποχής µε
την οποία ζούσαµε µε δανεικά και συµβιβάζονταν όλοι µε τη σπατάλη και την αδιαφάνεια στο δηµόσιο τοµέα, απολειφάδι µιας
εποχής που δηµιούργησε την κρίση και µας οδήγησε εδώ που
µας οδήγησε, είναι λογαριασµός σας και δικαίωµά σας. Εµείς
δεν έχουµε αυτή την φιλοδοξία για το κόµµα µας. Εµείς θέλουµε
να αλλάξουµε οι ίδιοι και να αλλάξουµε και την Ελλάδα. Και θα
την αλλάξουµε την Ελλάδα, αντιπαρατιθέµενοι µε τον λαϊκισµό
όπου και εάν τον βρούµε. Σε τελική ανάλυση θέλουµε να προχωρήσουµε στρατεύοντας δυνάµεις όπου και εάν ανήκουν –και δεν
µε ενδιαφέρει ούτε πώς ανήκουν, ούτε πώς λέγονται, ούτε από
πού προέρχονται- αλλά µε δυνάµεις, οι οποίες θέλουν να πάει η
χώρα µπροστά, θέλουν να εκµεταλλευτούν τις ειδικές συγκυρίες
που διανοίγονται, θέλουν να προχωρήσουν και να δηµιουργήσουν θετικό πλεόνασµα και πλούτο για την Ελλάδα και να τον
οδηγήσουν σταθερά στο δρόµο της ανόρθωσης και της ανάπτυξης. Αυτό θέλουµε.
Ας επιλέξουµε όλοι. Και ας επιλέξουµε σε τελική ανάλυση το
τι θέλουµε και για τον εαυτό µας, γιατί δυνάµεις θετικές υπάρχουν και στη Νέα Δηµοκρατία, υπάρχουν και σε όλους τους χώρους, δυνάµεις που θέλουν να συµµετέχουν στην προσπάθεια
που γίνεται στη χώρα και όχι να την υπονοµεύουν για να αποκοµίσουν µικροκοµµατικά οφέλη. Όσον µας αφορά θα προχωρήσουµε µπροστά και θα κριθούµε από τον ελληνικό λαό για το
έργο µας, την προσφορά µας και την παρουσία µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Μουσουρούλη,
έχουν ζητήσει το λόγο και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας. Θέλετε
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το λόγο επί προσωπικού, δηλαδή;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Πού συνίσταται το προσωπικό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, έχετε το λόγο
για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κατ’ αρχάς, επειδή
ακούστηκε το όνοµά µου πέντε-έξι φορές ..
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Και εµένα ακούστηκε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: … θέλω να σας πω ότι
συστάσεις και νουθεσίες περί υπευθυνότητας προσωπικά δεν δέχοµαι ούτε εγώ, ούτε η Νέα Δηµοκρατία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Το δέχοµαι για το πρόσωπό σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Δεύτερον, σας διέκοψα,
διότι αυτά που είπατε επιβεβαιώνουν, ότι εσείς και η παράταξή
σας έχετε χάσει κάθε επαφή µε την πραγµατικότητα.
Ποιος παίζει, κύριε Πρωτόπαπα, µε το τραπεζικό σύστηµα; Η
κ. Δαµανάκη δεν έκανε αυτές τις δηλώσεις, στέλνοντας τον
κόσµο στις τράπεζες, να σηκώσει τα λεφτά του; Εµείς παίζουµε;
Ντροπή! Ποιος διέσυρε τη χώρα µε τον «ΤΙΤΑΝΙΚΟ» και µε όλα
όσα ακούµε επί δύο χρόνια τώρα;
Κύριε Πρωτόπαπα, είπατε –και τελειώνω εδώ- ότι δεν θέλουµε
να αλλάξει η Ελλάδα. Εµείς δεν θέλουµε να βουλιάξει η Ελλάδα.
Αυτό δηλαδή που γίνεται µε εσάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο κ. Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Δεν θα απαντήσω. Δεν χρειάζεται,
εξάλλου, νοµίζω. Καταλαβαίνω την ταραχή του κ. Μουσουρούλη,
αλλά αυτός ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση. Εγώ, όπως είδατε, δεν
διέκοψα κανέναν. Θέλω να πω µόνο ένα πράγµα και να κλείσω.
Υπευθυνόµετρο από τη Νέα Δηµοκρατία και τους εκπροσώπους
της δεν θα δεχθούµε. Το υπευθυνόµετρο φαίνεται από την τακτική του καθενός και την τοποθέτησή του πάνω στα µεγάλα
προβλήµατα που έχει αυτή η χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Πρωτόπαπα.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριος Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µετά την ανούσια κοκοροµαχία που παρακολουθήσαµε πριν από λίγο µεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας, που αφήνει παντελώς ασυγκίνητο τον ελληνικό λαό,
καλό είναι να ασχοληθούµε και λίγο µε το νοµοσχέδιο και την
τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας. Γιατί αυτό περιµένει ο κόσµος, να δει και µια βελτίωση της ποιότητας ζωής του και της
καθηµερινότητάς του.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να µε ακούσετε προσεκτικά, γιατί εγώ
θα ασχοληθώ µόνο µε το άρθρο 52, που είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό άρθρο και αναφέρεται στην προστασία των ευάλωτων
πελατών. Εκεί πέρα, κατά τρόπο περίεργο -πιθανώς να σας διέφυγε και νοµίζω ότι θα το διορθώσετε, διότι έχετε κοινωνική ευαισθησία- δεν υπάρχει καµµία αναφορά στην κατηγορία των
πολυτεκνικών οικογενειών. Θα προσπαθήσω, λοιπόν, να σας
πείσω σύντοµα, γιατί θα έπρεπε οι πολύτεκνες οικογένειες να
συµπεριληφθούν στο άρθρο της προστασίας των ευάλωτων πελατών. Δεν θα σας πω πολλά πράγµατα, θα σας πω µόνο ότι το
2010 ήταν το ευρωπαϊκό έτος εναντίωσης στη φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισµό, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Κατ’ αρχάς, ας δούµε εάν σε όλη την Ευρώπη οι πολύτεκνοι
θεωρούνται ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Σας διαβάζω, κύριε
Υπουργέ, από την επίσηµη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ευρωπαϊκό έτος κατά της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού. Λέει, λοιπόν: «Ευπαθείς οµάδες είναι οι οικογένειες
µε παιδιά, ειδικά οι µεγάλες και οι µονογονεϊκές οικογένειες, οι
ηλικιωµένοι, οι ανάπηροι». Βλέπω ότι πολύ σωστά συµπεριλαµβάνετε τους ηλικιωµένους στο άρθρο σας, καθώς και ζητήµατα
αναπήρων, αλλά αγνοείτε παντελώς την ύπαρξη των πολυτεκνι-
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κών οικογενειών.
Συνεχίζω από το επίσηµο κείµενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
τίτλο: «Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο
για κοινωνική και εδαφική συνοχή. Προσέξτε τι λέει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κείµενο που σας προανέφερα. Λέει, λοιπόν:
«Στην Ευρώπη σήµερα περισσότερα από είκοσι εκατοµµύρια παιδιά κινδυνεύουν από τη φτώχεια. Ο κίνδυνος αυξάνεται στο 25%
για τα παιδιά που ζουν σε µεγάλες οικογένειες» -στις πολυτεκνικές δηλαδή- «και υπερβαίνει το 30% για τα παιδιά που ζουν µόνο
µε ένα γονέα».
Άρα, λοιπόν, αυτά δεν είναι επαρκή στοιχεία, ούτως ώστε να
συµπεριληφθούν στην κατηγορία των ευάλωτων πελατών οικογένειες πολυτεκνικές και µονογονεϊκές; Θα µου πείτε: Μα, υπάρχει το 1α που µιλά για οικονοµικά ασθενείς οικιακούς πελάτες
που πλήττονται από την ενεργειακή πενία. Θα πρέπει να ξέρετε,
όµως, ότι βάσει του άρθρου 21 του Συντάγµατος δεν µπορεί να
εφαρµοστεί οικονοµικό κριτήριο όσον αφορά την αντιµετώπιση
και τη µεταχείριση των πολυτεκνικών οικογενειών. Συνεπώς, θα
έπρεπε να υπάρξει στο 52.1 µια ειδικότερη παράγραφος που να
συµπεριλαµβάνει τις πολυτεκνικές και µονογονεϊκές οικογένειες.
Είναι µια σοβαρότατη παράλειψη από την πλευρά του Υπουργείου. Νοµίζω ότι πρέπει να τη διορθώσετε και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός µπορεί να συνδράµει σε αυτή την αλλαγή µε
εποικοδοµητικές ιδέες.
Δεύτερον, πολύ σωστά -και µπράβο σας- κάνετε λόγο για πελάτες µε σοβαρά προβλήµατα υγείας. Δεν διαφωνούµε καθόλου.
Πολύ σωστά το κάνετε. Όµως, θα θέλαµε στο 1δ να υπάρξει µια
παράγραφος ε, που να λέει ότι σε αυτήν την κατηγορία των ευάλωτων πελατών συµπεριλαµβάνονται και πελάτες –προσέξτε τη
διατύπωση- που είναι γονείς ή νόµιµοι κηδεµόνες παιδιών µε αναπηρία ή ενηλίκων µε αναπηρία. Το είδος της αναπηρίας το περιγράφετε ήδη στο αντίστοιχο άρθρο.
Άρα, λοιπόν, δεν είναι µόνο ο ίδιος ο καταναλωτής, ο πελάτης,
να πάσχει από κάποια αναπηρία, µπορεί να είναι κηδεµόνας ενηλίκου ή ανηλίκου ατόµου που πάσχει από αναπηρία, να είναι γονέας ενός τέτοιου ατόµου. Δεν θα υπάρξει καµµία µέριµνα γι’
αυτούς τους ανθρώπους, για τις αναπηρικές οικογένειες;
Θα µου πείτε: Υπάρχουν αναπηρικές οικογένειες που το δηλωθέν εισόδηµά τους δεν είναι και χαµηλό. Να σας πω, όµως, ότι
αυτή είναι µια παραπλανητική αντίληψη των πραγµάτων. Γιατί
είναι παραπλανητική αντίληψη των πραγµάτων; Γιατί πολλές
φορές το πραγµατικό εισόδηµα είναι πολύ χαµηλότερο του δηλωθέντος λόγω του κόστους της αναπηρίας. Δηλαδή, επειδή δεν
υπάρχουν δηµόσιοι υποστηρικτικοί µηχανισµοί ή µηχανισµοί
υγειονοµικής περίθαλψης ή δηµόσιοι µηχανισµοί αποκατάστασης, εξαναγκάζονται και προσφεύγουν αυτοί οι άνθρωποι για τις
αντίστοιχες υπηρεσίες στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας, που
όµως είναι πανάκριβος και ανεβάζει πολύ το κόστος. Άρα, λοιπόν, εδώ θα πρέπει να συµπεριληφθούν και πελάτες που είναι
γονείς ή νόµιµοι κηδεµόνες παιδιών µε αναπηρίες και ενηλίκων
µε αναπηρίες.
Έρχοµαι στην τροπολογία που κατετέθη από το Υπουργείο
Παιδείας και ευχαριστώ για την παρουσία της στην Αίθουσα την
κ. Χριστοφιλοπούλου.
Κυρία Υπουργέ, εµείς έχουµε µια δοµική αντίρρηση µε την
τροπολογία. Ποια είναι αυτή η αντίρρηση που έχουµε; Ξέρετε
πολύ καλά ότι θα πρέπει της επιλογής των διευθυντών σχολείων
να προηγηθεί η επιλογή των σχολικών συµβούλων. Γιατί το ορίζει
αυτό το πράγµα ο νόµος; Γιατί γνωρίζετε, επίσης, πολύ καλά ότι
οι σχολικοί σύµβουλοι συµµετέχουν στα συµβούλια κρίσης των
διευθυντών των σχολείων. Άρα, πρώτα επιλέγω τους µεν και µετά
προχωρώ στην επιλογή των δε. Αυτό είναι νόµος. Εδώ τώρα έγινε
το αντίθετο.
Ας εξετάσουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί έγινε το αντίθετο.
Γιατί, δηλαδή, πρώτα πάµε να επιλέξουµε τους διευθυντές και
µετά τους σχολικούς συµβούλους; Εδώ έρχονται στο µυαλό µας
διάφορα πράγµατα, διάφορες υποψίες τις οποίες πρέπει καλοπροαίρετα να τις θέσουµε και εσείς να απαντήσετε. Γιατί µπορεί
να γίνεται αυτό; Γιατί µπορεί η Κυβέρνηση να θέλει να έχει υπό
οµηρία τους σχολικούς συµβούλους. Είναι, δηλαδή, σαν να τους
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κλείνει το µάτι και να τους λέει: «Κοιτάξτε να δείτε, είτε θα υλοποιήσετε τις εντολές που σας έρχονται άνωθεν όσον αφορά την
επιλογή των διευθυντών σχολείων, είτε όταν έρθει η δική σας
σειρά δεν θα επιλεγείτε ως σχολικοί σύµβουλοι».
Και για να προχωρήσω ένα βήµα µακρύτερα, γιατί ενδιαφέρεστε τόσο πολύ να προηγηθεί η επιλογή των διευθυντών των σχολείων; Γιατί απλούστατα θέλετε εν όψει του Σεπτεµβρίου που
γίνονται οι συγχωνεύσεις των σχολικών µονάδων να έχετε αυτούς τους ανθρώπους ως ασπίδα προς την Κυβέρνηση έναντι
των αντιδράσεων, που κατά νοµοτελειακό τρόπο θα πηγάσουν
το φθινόπωρο λόγω των συσσωρευµένων προβληµάτων που η
ίδια η πολιτική των συγχωνεύσεων θα επιφέρει.
Άρα, λοιπόν, εδώ επανερχόµαστε σε ένα καθεστώς κοµµατοκρατίας και αναξιοκρατίας που η ίδια η Κυβέρνηση είχε κάνει δηλώσεις στο παρελθόν ότι θα έπρεπε να υπερβούµε. Με τους
χειρισµούς που κάνουµε, επανέρχεστε σε ένα τέτοιο φαύλο καθεστώς κοµµατοκρατίας που πλήττει την αξιοσύνη στα στελέχη
της δηµόσιας εκπαίδευσης. Θα σας κάνω, όµως, και κάποια άλλα
εύλογα ερωτήµατα.
Η µοριοδότηση γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν είναι µόνο στην
ξένη γλώσσα. Μοριοδότηση δίδεται και αν κάποιος γνωρίζει τις
τεχνολογίες της πληροφορικής. Ερώτηµα, λοιπόν, οι καθηγητές
της πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20, θα πάρουν τη µοριοδότηση
αυτή της γνώσεως των τεχνολογιών πληροφορικής; Και να πάω
το ερώτηµα ένα βήµα ακόµα πιο µακριά. Υπάρχουν ειδικότητες
εκπαιδευτικών αγαπητοί συνάδελφοι που δεν πέρασαν, όχι µε
δική τους ευθύνη, όχι µε δική τους υπαιτιότητα, τα σεµινάρια
αυτά. Δεν τους έγινε η επιµόρφωση αυτή που θα έπρεπε να γίνει
στις τεχνολογίες πληροφορικής. Άρα, οι άνθρωποι αυτοί πως θέλουν να διεκδικήσουν µια θέση διευθυντού σχολικής µονάδας;
Θα πάρουν τα µόρια ή δεν θα πάρουν τα µόρια; Ή a priori οι άνθρωποι αυτοί είναι σε δυσµενέστερη µοίρα, χωρίς δική τους
υπαιτιότητα –το τονίζω- από κάποιους άλλους που παρακολούθησαν τα προγράµµατα επιµόρφωσης.
Άρα, λοιπόν, θεωρούµε ότι έγινε ένας σχεδιασµός πρόχειρος,
ένας σχεδιασµός στο πόδι. Εµείς δεν θέλουµε να το πιστέψουµε,
κύριε Υπουργέ, αλλά θεωρούµε ότι αυτήν τη στιγµή, έτσι όπως
πάτε να τα κάνετε τα πράγµατα, είναι ένας χειρισµός κοµµατοκρατίας και φαυλότητας. Λυπάµαι που χρησιµοποιώ τέτοιες εκφράσεις, αλλά είναι ζητήµατα που θέτονται από την ΟΛΜΕ,
θέτονται από τη ΔΟΕ, θέτονται από ανθρώπους οι οποίοι καλοπροαίρετα τους αντιµετωπίζουν και στις τοπικές κοινωνίες είναι
και στελέχη σας.
Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να τα εξηγήσετε, για να αποδείξετε ότι
δεν υπάρχει αυτή η πρόθεση κοµµατικής εκµετάλλευσης των
στελεχών της δηµόσιας εκπαίδευσης από την πλευρά της κυβερνήσεως.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού,
τον κ. Αστέριο Ροντούλη και καλώ στο Βήµα τον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πολιτική πενία φτηνάς αντιπαραθέσεις απεργάζεται. Το σχόλιό
µου για την προηγηθείσα σουποειδή αντιπαράθεση καθηµερινού
ευτελούς τύπου που βλέπουµε συνήθως στη Βουλή, ανάµεσα σε
δυο κόµµατα, τα οποία κατά τα άλλα συναινούν στα πλέον βασικά θέµατα και απόδειξη περί αυτού είναι η συναίνεσή τους µαζί
µε το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό σε αυτό το νοµοσχέδιο, που
συνιστά µια εθνικά εγκληµατική παράδοση –και το λέω και για
εσάς, κύριε Πρόεδρε που είσαστε παρών, ευχαριστώ για την τιµή
που µου κάνετε- της ενέργειας στα µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα
και ιδιαίτερα στα πολυεθνικά συµφέροντα. Διότι περί αυτού πρόκειται, όσον αφορά το νοµοσχέδιο. Μιλάµε για τρείς τέσσερις
πολυεθνικούς, κυρίως, ευρωπαϊκούς κολοσσούς στους οποίους
θα κατευθυνθεί πλέον η ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο,
όπως έχει µονοπωληθεί από δυο ιδιωτικά συµφέροντα, δυο ιδιωτικούς οµίλους η πετρελαϊκή αγορά, µε αποτέλεσµα σήµερα που
είναι τουριστική περίοδος στα νησιά, η βενζίνη να πωλείται –
άκουσον, άκουσον- 2 ευρώ και να έχουν αλαφιάσει οι τουρίστες
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που έχουν επισκεφτεί τη χώρα µας, διότι σου λέει ότι δεν είναι
δυνατόν να είναι 1,30 στην Αγγλία και 2 ευρώ στας Ελλάδας,
διότι έχουµε το γνωστό ιδιωτικό ολιγοπώλιο, το οποίο κατευθύνει
και τη διύλιση και την εµπορία.
Έφυγε ο κύριος Υπουργός. Δεν πειστήκαµε καθόλου από τις
εξηγήσεις τις οποίες έδωσε για το άρθρο 197, µε το οποίο δίδεται προτεραιότητα και εγγυηµένη τιµή σε µονάδες ΣΗ.Θ.Υ.Α.
πάνω πλέον από τα 34 ΜW. Απελευθερώνεται.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τριάντα πέντε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τριάντα πέντε, κύριε Ροντούλη,
δεν είναι εκεί το θέµα. Δεν είναι εκεί η διαφορά µας. Γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί αυτή η απελευθέρωση, η οποία σηµειωτέον
αφορά µια και µόνο εταιρεία. Δεν έχουµε άλλες εταιρείες, οι
οποίες να έχουν πάνω από τα 35 ΜW µονάδες συµπαραγωγής
ηλεκτρισµού και θερµότητας υψηλής απόδοσης. Μια είναι αυτή.
Και ερχόσαστε να κάνετε µια νοµοθετική ρύθµιση για µια µόνο
εταιρεία. Και µάλιστα, διαβάζοντας τα σχετικά που λέτε, δεν έχει
κάνει αίτηση καµµία άλλη, ούτε πρόκειται να αδειοδοτηθεί καµµία άλλη εταιρεία. Και αν δεν πέφτω τόσο πολύ έξω, διότι δεν
είµαι και ο ειδικότερος µελετητής του θέµατος, αλλά διάβασα
σχετικά δηµοσιεύµατα σε έγκριτες εφηµερίδες, ιδιαίτερα την
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», η οποία λέει ότι για το επόµενο διάστηµα
τα ποσά µε τα οποία θα επωφεληθεί η εν λόγω εταιρεία είναι αρκετά µεγάλα. Δεν ξέρω, µιλάει για 4.500.000.000 ευρώ σε διάρκεια δεκαπενταετίας, αν δεν κάνω λάθος.
Εδώ προσπαθήσατε να µας πείτε ότι τα πράγµατα δεν είναι
έτσι και ότι έχετε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης µια
κοινοτική παρέµβαση επί του θέµατος. Πρώτα απ’ όλα µας φέρνετε αυτήν την κοινοτική παρέµβαση εκ των υστέρων, αν υπάρχει
και µάλιστα στα αγγλικά, πράγµα που είναι αδύνατον σε δυο
λεπτά µέσα, όπως µας τη φέρατε τώρα, να µπορέσει κάποιος να
αποκτήσει µια γνώµη. Δεν έπρεπε να µας τη φέρετε τουλάχιστον
από την αρχή αυτού του νοµοσχεδίου που έχει διακόσια άρθρα;
Τώρα µας τη φέρνετε να τη δούµε; Αλλά εν πάση περιπτώσει,
από πότε είναι αυτή η κοινοτική παρέµβαση; Εδώ θέλουµε συζήτηση. Έχει ενσωµατωθεί στο κοινοτικό δίκαιο µια τέτοια κατεύθυνση; Πότε έγιναν αυτά τα πράγµατα; Είναι σοβαρά ερωτήµατα
στα οποία νοµίζω ότι το Υπουργείο και ο αρµόδιος Υπουργός
πρέπει να απαντήσει.
Εγώ δεν κρίνω προθέσεις αυτήν τη στιγµή, ούτε σας κατηγορώ για προθέσεις. Ερωτήµατα θέτω. Δεν αµφισβητώ προθέσεις, αλλά είµαι υποχρεωµένος να ασκήσω κριτική και έλεγχο για
τις συνέπειες των ρυθµίσεών σας. Είµαι υποχρεωµένος να
ασκήσω αυτήν την κριτική, αν αυτές οι συνέπειες είναι δυσµενείς
για το δηµόσιο συµφέρον. Και εδώ τα πράγµατα νοµίζω ότι χρήζουν µιας πιο συστηµατικής, τουλάχιστον από την πλευρά σας
απάντησης. Και τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου που
µας φέρατε την τελευταία στιγµή την παίρνουµε. Ούτε πρόλαβα
να τη διαβάσω. Δεν πρόλαβα να τη διαβάσω σε δυο λεπτά. Και η
παρέµβαση η κοινοτική και η γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του κράτους θα έπρεπε να είχαν κατατεθεί και να ήταν εµπεριστατωµένα και στην αιτιολογική έκθεση, για να µπορέσουµε
να τα κρίνουµε.
Αυτό που είναι σαφές, όµως, είναι ότι αυτή η διάταξη είναι ευνοϊκή αυτήν την ώρα για πολύ συγκεκριµένα ιδιωτικά συµφέροντα και το χειρότερο από όλα, δεν είναι επωφελής γι’ αυτό που
λένε αλλαγή του ενεργειακού τοπίου. Διότι πλέον ισοδυναµούν
αυτές οι µονάδες περίπου µε µονάδες ΑΠΕ. Και αυτές οι µονάδες ξέρετε ότι γίνονται από ορυκτά καύσιµα.
Για τη ΔΕΗ επίσης θέλω να πω το εξής: Άκουσα τον κ. Μανιάτη
να λέει ότι δεν θα πωληθεί η ΔΕΗ, για να µειωθεί περαιτέρω η
συµµετοχή του δηµοσίου στο µετοχικό της κεφάλαιο, µέσω του
Χρηµατιστηρίου.
Καταρχάς, δεν µας είπατε εδώ µε τι διαδικασία και τι µέθοδο
θα πάτε να εκποιήσετε περαιτέρω τη ΔΕΗ που θα είναι ίσως και
η χαριστική βολή. Νοµίζω ότι όταν αποκλείετε το Χρηµατιστήριο,
πρέπει να µας πείτε µε ποια µέθοδο.
Βεβαίως το θέµα –ούτε συζήτηση- δεν είναι µε ποια µέθοδο
θα πουλήσετε τη ΔΕΗ, αλλά γιατί την πουλάτε. Η ΔΕΗ δεν είναι
ο βρικόλακας των Καρπαθίων για την Ελλάδα. Έτσι την έχετε µετατρέψει µε ένα σύστηµα διακοµµατικό το οποίο λειτουργεί από
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την Κυβέρνηση µέχρι τη Νέα Δηµοκρατία. Την έχετε µετατρέψει
σε βρικόλακα των Καρπαθίων. Γιατί; Τι σας έκανε η ΔΕΗ;
Βεβαίως, η ΔΕΗ θέλει ανασυγκρότηση, αναβάθµιση, εκσυγχρονισµό, αλλαγές ως δηµόσια επιχείρηση, όµως, 100% δηµόσια
επιχείρηση και όχι αυτήν την εκποίηση που της κάνετε και διαρρηγνύεται τα ιµάτιά της και πουλάτε οτιδήποτε, πουλάτε µονάδες, την καταστρέφετε για να παραδώσουµε τα πάντα σε
ενεργειακά πολυεθνικά συµφέροντα, τα οποία θα εκτινάξουν τις
τιµές, όπως έγινε και στο πετρέλαιο, που ανέφερα προηγουµένως. Εκτινάχθηκαν οι τιµές µε το ολιγοπώλιο. Το ίδιο θα γίνει και
µε την ενέργεια. Η ενέργεια θα γίνει δυσβάσταχτη για τον ελληνικό λαό και τους καταναλωτές.
Επιπροσθέτως, επειδή το ξέρετε ότι εκεί θα οδηγήσετε τα
πράγµατα. µιλάτε και για ενεργειακή πενία και για ευάλωτους καταναλωτές. Γιατί τα βάζετε αυτά τα πράγµατα; Γιατί ξέρετε πού
θα εξακοντιστεί η τιµή. Ξέρετε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που
θα τους κόβεται το ρεύµα κάθε µήνα. Ξέρετε ότι εδώ στην Ελλάδα θα φτάσουµε το ένα πέµπτο των φτωχών νοικοκυριών να
µην µπορεί να ανάψει το ηλεκτρικό πλέον. Και επειδή θα φτάσετε
σε αυτές τις καταστάσεις κάνετε ως φιλεύσπλαχνη Κυβέρνηση,
φιλεύσπλαχνο καθεστώς, φιλεύσπλαχνο σύστηµα κάνετε ως
δώρο τους ευάλωτους, λέτε, καταναλωτές. Τι ευάλωτους καταναλωτές; Τώρα δεν βλέπετε τι γίνεται; Για να οδηγήσετε σε ιδιωτικά συµφέροντα την ενέργεια έχετε τινάξει τα τιµολόγια της
ΔΕΗ στον αέρα. Γι’ αυτό τα τινάζετε, δεν υπάρχει άλλος λόγος.
Σκεφτείτε πού θα πάνε. Δεν χρειάζονται αυτές οι διατάξεις. Πρέπει όλοι να έχουν ρεύµα προσιτό.
Και ξέρετε ότι µε την ιδιωτική ηλεκτρική ενέργεια, όπου έχει
εφαρµοστεί, τα πρώτα θύµατα είναι τα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά
διότι οι µεγάλοι καταναλωτές έχουν από τις ιδιωτικές ενεργειακές εταιρείες ειδική µεταχείριση και µε καλά τιµολόγια. Όσο πιο
µεγάλος καταναλωτής είσαι τόσο καλύτερα τιµολόγια έχεις. Επί
του προκειµένου λοιπόν αυτές είναι οι καταστάσεις που µας οδηγείτε.
Δεν µου απαντήσατε επίσης, κύριε Μανιάτη, επανειληµµένα
έβαλα την ερώτηση, όταν λέτε για έρευνα υδρογονανθράκων
πέραν του γεγονότος ότι οι εταιρείες θα επωφεληθούν κατά
κύριο λόγο από τυχόν έρευνες που θα αποδειχθούν θετικές,
αλλά το κεντρικό θέµα είναι το Αιγαίο. Και το επίσης κεντρικότερο θέµα της επικαιρότητας είναι οι περιοχές που εκτείνονται
σε Πελοπόννησο, Κρήτη µέχρι την Κύπρο. Τι θα κάνετε µε την
έρευνα σε αυτές τις κατευθύνσεις; Είναι δώρο άδωρο να µας µιλάτε για έρευνα υδρογονανθράκων όταν σ’ αυτές τις περιοχές
γνωρίζετε ότι δεν µπορεί να βάλει γεωτρύπανο η Ελλάδα έξω
από τα έξι µίλια που δυστυχώς έχουµε περιοριστεί. Σε οποιοδήποτε σηµείο του αιγιακού χώρου λόγω του περίφηµου πρωτοκόλλου της Βέρνης το οποίο δυστυχώς ισχύει ακόµα, ατύπως
βέβαια. Λοιπόν αυτό είναι ένα ερώτηµα.
Όπως ερώτηµα που δεν µου έχετε απαντήσει είναι γιατί είναι
δηµοσίου συµφέροντος και εθνικής σηµασίας ένας αγωγός τον
οποίο έχετε παραδώσει δυστυχώς σε ιδιωτικές εταιρείες. Και
σας ρωτώ: οι ιδιωτικές εταιρείες κάνουν τέτοιο έργο εθνικής σηµασίας και δηµοσίου συµφέροντος; Και σας λέω επίσης ότι το
περιβάλλον κατά µήκος του αγωγού και ιδιαίτερα στην Αλεξανδρούπολη, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και του
γενικότερου περιβάλλοντος επαφίεται σε αυτές τις ιδιωτικές
εταιρείες. Αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες θα πρέπει να το προστατέψουν όταν έχουν υπό τον έλεγχό τους και τη διαχείρισή τους
το ελληνικό τµήµα του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
Κλείνω µε την παρατήρηση ότι η διάταξη η οποία ήρθε από
το Υπουργείο Παιδείας, ή τροπολογία δεν κατάλαβα, γιατί επικαλείστε το κατ’ επείγον. Δεύτερον, και κατ’ επείγον να είναι,
είναι απαράδεκτο, αλλά εδώ δεν βλέπω καν το κατ’ επείγον. Εποµένως γιατί το φέρνετε εδώ αφού έχετε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας τώρα το οποίο είναι σε εκκρεµότητα και νοµίζω
ότι θα είναι ίσως το πρώτο νοµοσχέδιο που θα τεθεί µετά τις 22
Αυγούστου. Άρα γιατί δεν το βάζετε κανονικά και έρχεται εδώ
αεροπλανικά αυτή η τροπολογία;
Επί της ουσίας, βεβαίως, έχετε πάρα πολλά «ή» επίσης. Λέτε
ότι αυτοί που έχουν ένα ξενόγλωσσο πτυχίο, επειδή γίνονται πλαστά κάποια πράγµατα σε αυτό το χώρο, ίσως χρειάζεται και είναι
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αναγκαία µια επανεξέταση από την πλευρά του δηµοσίου. Υπάρχουν και άλλα «ή» τα οποία είναι συζητήσιµα. Οι σχολικοί σύµβουλοι ας πούµε, για παράδειγµα, θα κάνουν αυτήν την εξέταση.
Εύλογα είναι τα ερωτήµατα που έθεσε η εισηγήτριά µας, αν και
κατά πόσο είναι αδιάβλητη αυτή η εξέταση ή µήπως έχουµε άλλη
µια κρησάρα µέσα από την οποία διυλίζονται πράγµατα µε κοµµατικούς ή παραταξιακούς ή πελατειακούς φακούς. Είναι ένα
ερώτηµα όµως, που δεν απαντάτε ευθέως τη σχετική διάταξη.
Τελειώνω µε το ερώτηµα, γιατί προηγούνται οι διευθυντές των
σχολικών συµβούλων. Νοµίζω ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι απολύτως κρίσιµο. Εδώ αναδείχθηκε µια ευρεία συναίνεση ανάµεσα
σε ΠΑΣΟΚ, Νέα Δηµοκρατία και ΛΑΟΣ σε ένα νοµοσχέδιο που
είναι εξίσου κρίσιµο θα έλεγα, µε τα µνηµονιακά τερατουργήµατα και κατασκευάσµατα τα οποία έχουν περάσει από αυτήν
την Αίθουσα, όπως έχουν περάσει. Είναι κρίσιµο διότι η ενέργεια
είναι το κεντρικό θέµα για κάθε χώρα και τις προοπτικές της. Δυστυχώς εδώ, παραδίδουµε τη χώρα ως µπανανία και ως προτεκτοράτο σε τέσσερις, πέντε πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες
έχουν ήδη έρθει και το µόνο µέληµά τους είναι πώς θα κατασπαράξουν τη ΔΕΗ για να λεηλατήσουν µετά και την οικονοµία και
τους καταναλωτές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
Παρακαλώ τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη, να
λάβει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν είχα σκοπό να µιλήσω αλλά µετά τον ευγενή λόγο του κ.
Λαφαζάνη για τη διαρκή παρουσία µου εδώ στο Κοινοβούλιο, θα
αναγκαστώ να µιλήσω.
Κύριε Λαφαζάνη, είµαι αρχηγός παλιάς κοπής και πιστεύω ότι
οι αρχηγοί πρέπει να είναι µέσα στην Αίθουσα και όχι να γυρίζουν
αριστερά και δεξιά και να θυµούνται την Αίθουσα µια φορά και
πότε. Γι’ αυτό µε βλέπετε σθεναρά µέσα εδώ.
Occasion e data, µετά από τη θέση που ανεπτύχθη πριν από
λίγο από το Βήµα της Βουλής, πρέπει να πω πράγµατι ότι υπάρχουν τρία κόµµατα που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη. Άλλα
περισσότερο και άλλα λιγότερο. Αλλά για να σωθεί η χώρα, δεν
χρειάζονται οι «τσάµπα µαγκιές», οι βαβούρες, η πριµοδότηση
κάθε κόντρας, κάθε αντιπαράθεσης και κάθε πράξεως η οποία
ενισχύει το κακό πρόσωπο της Ελλάδας. Πράγµατι, κύριε
Υπουργέ, εσείς το ξέρετε εξαιρετικά καλά, ίσως καλύτερα παντός άλλου, γιατί διατελέσατε και στο άλλο ευαίσθητο Υπουργείο
ως Υπουργός, η χώρα δεν θα βγει από εκεί που είµαστε χωρίς
ανάπτυξη.
Αναγκαζόµαστε να έχουµε «κεχαγιάδες». Δεν νοµίζω ότι υπάρχει κανείς µέσα στην Αίθουσα που να θέλει κεχαγιά στο κεφάλι
του. Δυστυχώς, µια στείρα, πολιτική όλων αυτών των ετών της
µεταπολίτευσης, έφεραν τη χώρα εδώ που είναι: να µην µπορούµε να ζούµε χωρίς κεχαγιάδες και να ακούµε και προσβολές
από πάνω, ότι «σας δίνουµε λεφτά αλλά θα υπάρξει αφαίρεση
εθνικής κυριαρχίας», πράγµα που ενοχλεί όλους τους Έλληνες
από τη µια άκρη της Ελλάδας µέχρι την άλλη.
Σήµερα όµως, έχουµε πραγµατικά περιστατικά. Εάν δεν επιταχύνουµε τους ρυθµούς ανάπτυξης δεν πρόκειται να δούµε
προκοπή. Μην ψάχνεστε, θα παίρνουµε δάνεια, θα τα µεταφέρουµε, θα τα µετακυλούµε, θα κάνουµε αναδιαρθρώσεις, θα λέγονται πιστωτικά επεισόδια ή δεν θα λέγονται, θα έχουµε µια
τέτοια κατάσταση που θα µας έχει στο ναδίρ της παγκόσµιας οικονοµικής κοινότητας, όπως είναι σήµερα µε όλους αυτούς τους
οίκους αξιολόγησης οι οποίοι καθηµερινά υποβαθµίζουν τη
χώρα.
Για να βγούµε, χρειάζεται ανάπτυξη. Εκεί, λοιπόν, θα συµφωνήσουµε και προφανώς δεν θα διαφωνήσει και η Νέα Δηµοκρατία, η οποία µονίµως, ανεξαρτήτως ποιας ποιοτικής έκφρασης
από τη ρητορική ακολουθεί, µιλάει για την ανάπτυξη. Άρα, το να
δώσουµε µια ευκαιρία να υπάρξει ανάπτυξη διά της ενέργειας,
είναι ένα θέµα το οποίο εγώ δεν µπορώ να το αποκρούσω, όπως
κάνει η Αριστερά, η οποία είναι εναντίον παντός «επιχειρείν».
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Όποιος επιχειρεί εις την Ελλάδα είναι εχθρός της δηµοκρατίας
και της κοινωνίας.
Μα, ένα ευρώ θα επιβαρυνθεί ο καταναλωτής, δίνοντας, όµως,
την ευκαιρία σε εταιρείες να έχουν πενήντα και εξήντα χιλιάδες
εργαζοµένους. Αν πάµε, λοιπόν, στο µονολιθικό τρόπο που υιοθετεί η Αριστερά, θα βάλουµε και όλες αυτές τις εταιρείες στη
διαδικασία της απαξίωσης και της πτώχευσης και θα έχουµε άλλους πενήντα χιλιάδες ανέργους. Αυτό προτείνουν.
Και ερωτώ: Κύριε Υπουργέ, µπορείτε να αποσύρετε αυτή τη
διάταξη ή έχετε κοινοτική δέσµευση; Εδώ υπάρχει κοινοτική δέσµευση. Κάνω λάθος; Είναι στην ευχέρειά σας να πείτε «Δεν το
θέλω, δεν το κάνω, δεν το πράττω.»; Έχουµε µια κοινοτική δέσµευση, όπερ σηµαίνει πως όποιος ενδιαφέρεται θα µας τρέχει
στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και θα καταβάλουµε ποινές. Θέλετε,
δεν θέλετε, οδηγείστε σε µία επεξεργασία, µε τη σύµφωνη
γνώµη, εξάλλου, και της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας και του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Δεν µπορώ, λοιπόν, να καταλάβω όλες αυτές τις κραυγές και
τους αλαλαγµούς για όλους εκείνους, οι οποίοι σκέπτονται λογικά. Εδώ δεν γίνεται τίποτα περίεργο και παράλογο. Απευθύνοµαι στην Αριστερά. Τη λογική θέλουµε. Και η λογική είναι πως,
αν δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν θα υπάρξει προκοπή στον τόπο.
Προστίθεται κάθε φορά ένας άνεργος, πληρώνεται από το κράτος, κουράζεται πιο πολύ το κράτος, αναγκάζεται να δανείζεται
το κράτος, αναγκάζεται να υποκύπτει στον οποιοδήποτε Σόιµπλε.
Αυτή είναι η λογική.
Επιτέλους, τι θέλετε; Να είµαστε πάντα υποχείρια των ξένων;
Αν θέλουµε να γίνουµε αυτάρκεις, πρέπει να στήσουµε µία µηχανή ανάπτυξης. Προς τα εκεί κατατείνει, λοιπόν, το άρθρο 197.
Τώρα αν είναι µια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε πολυεθνικές ή
µία εταιρεία που εξυπηρετούνται και δίνουν δουλειά, τότε καλώς
να γίνει. Αν, όµως, δεν δίνουν δουλειά σε Έλληνες και υπάρχει
κάποιος που κερδίζει εκ του µακρόθεν, βεβαίως, να αντιδρούµε.
Ας καταλάβουµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να νοµοθετούµε µε βάση τη λογική, η οποία, βεβαίως, είναι στα ουσιώδη
εν ανεπαρκεία. Γιατί, ναι µεν τώρα αυτό που φέρνετε εσείς είναι
µια αναγκαία πράξη προς τη σωστή κατεύθυνση, όµως, δεν είναι
όλες οι πράξεις της Κυβερνήσεως.
Είναι δυνατόν να µην µπορείτε να λύσετε το θέµα των ταξιτζήδων; Είναι δυνατόν αυτήν τη στιγµή να αναστατώνεται η Ελλάδα
επί δεκαπέντε – είκοσι µέρες; Ξέρετε ότι ένα εκατοµµύριο τουρίστες –συνειδητοποιήστε το νούµερο, κύριε Υπουργέ- πηγαίνουν στις χώρες τους και λένε «Τι χώρα είναι η Ελλάδα!»; Ξέρετε
ότι ούτε ένας ταξιτζής δεν µπορεί να εξυπηρετήσει τον τουρίστα,
ώστε να πάει από το ξενοδοχείο του στο αεροδρόµιο; Είναι σοβαρά πράγµατα αυτά;
Οι δε ταξιτζήδες ας συνειδητοποιήσουν –και το λέω από το
Βήµα της Βουλής- ότι χάνουν το δίκιο τους µε αυτές τις ακρότητες που υιοθετούν! Καλό θα κάνουν κάποια κόµµατα, τα οποία
έχουν επιρροή εις τα προεδρεία των ταξιτζήδων, να είναι πιο
κοντά στη λογική.
Δεν µπορώ να αντιληφθώ πώς ένας Υπουργός –και µάλιστα
Υπουργός µε πολλές περγαµηνές µέσα στο ΠΑΣΟΚ- αποφασίζει
µια θέση και έρχεται ένας άλλος Υπουργός, «νέας κοπής» και αλλάζει ακριβώς αυτό το πόνηµα και αυτή τη συµφωνία. Πώς λειτουργείτε µέσα στο ΠΑΣΟΚ; Δεν υπάρχει µία τυπική συνεννόηση;
Δεν µπορούσε να έχει προηγηθεί ένα τηλεφώνηµα; «Έχω κάνει
αυτό, γιατί φοβάµαι αυτό και φοβάµαι και εκείνο.» Μεσούσης της
τουριστικής περιόδου να µην έχουµε ταξί και να δίνουµε αυτήν
την εικόνα που κάνει το γύρο του κόσµου;
Βλέπετε EURONEWS, βλέπετε BBC, βλέπετε CNN. Σας αρέσουν οι εικόνες που βλέπετε, κύριε Υπουργέ, εσείς που δώσατε
µία µάχη, ανεξαρτήτως αποτελέσµατος, για να µπορέσει αυτή η
χώρα να σταθεί στα πόδια της; Με αυτό που βλέπετε σήµερα
δεν θα σας χτυπούσαν, αν ξαναπηγαίνατε έξω; Γιατί, λοιπόν, δεν
µπορείτε να λειτουργήσετε µέσα σε ένα πλαίσιο φυσιολογικής
ροής των πραγµάτων; Γιατί αδυνατείτε να υπηρετήσετε αυτήν τη
λογική;
Και έρχονται κάποια µηνύµατα, τα οποία πρέπει να τα διυλίσουµε όλοι και µάλιστα να τα διυλίσουµε θετικά και όχι αρνητικά,
όχι δηµοσκοπικά. Όχι δηλαδή ό,τι γίνεται να το βάζουµε µέσα
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στον υπολογισµό του µισού ποσοστού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου του ΛΑΟΣ)
Εν πάση περιπτώσει, επιτρέψτε µου, κύριε Υπουργέ, να σας
πω ότι είµαι ο πλέον ικανοποιηµένος από τις τελευταίες δηµοσκοπήσεις, όταν όντας εγώ ο πλέον υβριζόµενος πολιτικός στην
Αίθουσα από κάποιους εξτρίµ, ως δήθεν ακραίος και φασίστας,
σήµερα έχω το προνόµιο να θεωρούµαι ο πλέον δηµοφιλής πολιτικός Αρχηγός στη χώρα. Όµως, δεν θέλω να διαβάζω τις δηµοσκοπήσεις. Εγώ θέλω να διαβάζω τη λογική επεξεργασία των
πραγµάτων, και ας χτυπάνε τα καµπανάκια!
Δεν βλέπω τη διάθεση των βασικών µετόχων-ιδιοκτητών των
ιδιωτικών τραπεζών να συµµετέχουν σε αυξήσεις κεφαλαίου,
πράγµα που σηµαίνει ότι οι τράπεζες, εν τω συνόλω τους, οδηγούνται όχι σε µία κρατικοποίηση –προσπαθώ να βρω ποια είναι
η πλέον κατάλληλη έκφραση- αλλά σε «ευρωποποίηση», δηλαδή
σε µια άλλη κατάσταση. Πολύ φοβούµαι ότι θα χάσουµε και άλλα
εργαλεία. Διότι τα εργαλεία, για να βγει η χώρα από την κρίση,
εκτός από τη δηµοσιονοµική πολιτική, όπως σας έχω πει, είναι,
βεβαίως, η νοµισµατική, την οποία απωλέσαµε, αλλά και η τραπεζική, την οποία χάνουµε, πλέον, τώρα. Πολύ φοβούµαι ότι οδηγούµεθα σε πολύ βαθύτερα «υπόγεια»!
Εν πάση περιπτώσει, επειδή η σωτηρία της χώρας δεν µπορεί
να είναι one man show, δεν µπορεί να είναι καν µίας πτέρυγας,
αλλά δουλειά περισσοτέρων, για άλλη µια φορά καλώ όλους
εκείνους, οι οποίοι πραγµατικά ενδιαφέρονται για το αύριο της
Ελλάδος και όχι για τις εφήµερες σκοπιµότητες, να έρθουν σε
µία συνεννόηση, να βρεθούν οι εµπειρότεροι και οι καταλληλότεροι, ώστε να βοηθήσουµε να βγει η χώρα από το τέλµα. Διαφορετικά διολισθαίνουµε πάρα την ανάγκη που «εποίησε
φιλότιµο» η Ευρώπη να µας βοηθήσει. Διότι εξ ανάγκης µας βοήθησε και όχι εκ φιλοτίµου.
Όµως, δεν παύει να είναι µια ευκαιρία. Αυτήν την ευκαιρία δεν
πρόκειται να τη σπαταλήσουµε, όπως έγινε τον πρώτο χρόνο του
µνηµονίου. Και για να µην σπαταληθεί, πρέπει να γίνει προσκλητήριο των εµπειροτέρων και ικανοτέρων και όχι να είµαστε περιχαρακωµένοι σε στείρες πολιτικές, επιδιώκοντας αύριο
πρόσκαιρα ωφελήµατα, που είναι αµφίβολο και αν έρθουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δυο λόγια σε
αυτά που είπε ο κ. Καρατζαφέρης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Είναι προσωπικό το θέµα,
κύριε Λαφαζάνη; Θα σας δώσω µόνο ένα λεπτό, γιατί έχουµε
ήδη καθυστερήσει µε την ανοχή του Προεδρείου στο χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, εγώ ακούω
πάντα µε προσοχή τον αξιότιµο Πρόεδρο του ΛΑΟΣ. Θέλω,
όµως, να του διευκρινίσω το εξής: Τα ερωτήµατα τα οποία έθεσα
δεν τα έθεσα σε εσάς, κύριε Καρατζαφέρη. Τα έθεσα προς τον
κύριο Υπουργό, για να µου δώσει διευκρινίσεις.
Ευχαριστώ για την προσπάθειά σας να προτρέξετε να απαντήσετε εκ µέρους της Κυβέρνησης. Όµως, νοµίζω ότι υπάρχουν
τόσο λεπτά θέµατα και τόσο λεπτές αποχρώσεις γύρω απ’ αυτό
το θέµα, που καλό θα ήταν να αποφεύγατε να πάρετε εσείς την
ευθύνη και να την αναθέσετε στην Κυβέρνηση που το χειρίζεται.
Εγώ δεν ξέρω καµµία κοινοτική οδηγία. Αν την ξέρετε εσείς,
να µας την πείτε και γιατί είναι τόσο επείγουσα και γιατί επιβάλλει
να τρέξουµε, αν υπάρχει τέτοια οδηγία. Επίσης, δεν ξέρω καµιά
αλληλογραφία. Τώρα διενεµήθη µια αλληλογραφία, την οποία
ούτε καν πρόλαβα να διαβάσω.
Επίσης, αν υπήρχε θέµα, θα έπρεπε να είχαµε ενηµερωθεί
εξαρχής για όλες αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες ακολουθούνται, για να βγάλουµε και εµείς τα συµπεράσµατά µας.
Πάντως µη γενικεύετε το θέµα εδώ. Δεν συζητάµε για τις επιχειρήσεις γενικά και αν λειτουργούν σωστά, πώς λειτουργούν
κ.λπ., κ.λπ.. Μη γενικεύετε τόσο πολύ το θέµα, για να αποφύγουµε το συγκεκριµένο. Αυτή η συγκεκριµένη ρύθµιση δεν
αφορά γενικά όλες τις εταιρείες, δεν αφορά πολλές εταιρείες
στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλλον, απ’ όσο ξέρω και
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απ’ όσο γράφεται και στα δηµοσιεύµατα, είναι µία η εταιρεία και
µάλλον θα είναι µία η εταιρεία ίσως και για τις επόµενες δεκαετίες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο µόνο για ένα λεπτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Λαφαζάνη, εσείς ο ίδιος µιλήσατε για
τέσσερις-πέντε πολυεθνικές εταιρείες που εν συνεχεία θέλετε να
τις µειώσετε, προφανώς, σε µία, για λόγους εντυπώσεων.
Όµως, δεν ξέρω τι σχέση έχετε µε την Ευρώπη. Κάποιοι από
µας έχουµε υπηρετήσει στην Ευρώπη. Κάποιοι γνωρίζουµε πρόσωπα και πράγµατα και τις εγγενείς αδυναµίες µε τις οποίες µας
χρεώνουν. Και µία από τις αδυναµίες που µας χρεώνουν είναι
ένας τέτοιος λόγος σαν κι αυτόν τον οποίο µονότονα θέλει να εκφέρει η Αριστερά.
Το µήνυµα είναι ένα: Να µπορέσουµε να κινηθούµε. Να κάνουµε ένα βήµα προς τα εµπρός. Κι αυτό το βήµα προς τα εµπρός πρέπει να το κάνουµε.
Το µήνυµα, κύριε Υπουργέ, από την Ευρώπη είναι: Ξεκολλήστε! Επιτέλους να το καταλάβουµε.
Να ξεκολλήσουµε απ’ όλες αυτές τις ιδεοληψίες του παρελθόντος, οι οποίες απέτυχαν όπου κι αν εφαρµόστηκαν. Ας ξεκολλήσουµε επιτέλους. Κι αν θέλετε απαλλαγείτε και εσείς από τα
τελευταία βαρίδια στείρων αντιλήψεων που συγγενεύουν µε
αυτόν το λόγο της Αριστεράς. Ξεκολλήστε να προχωρήσουµε. Η
Ελλάδα δεν µπορεί να περιµένει άλλο. Ζητάµε λεφτά, θέλουµε
λεφτά, απαιτούµε λεφτά, παρακαλούµε για λεφτά κι από την
άλλη µένουµε σε µία στείρα πολιτική. Ε, όχι, πρέπει να ξεκολλήσουµε, για να ξεκολλήσει και η Ελλάδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, απευθύνεστε σε έναν τέως Υπουργό Οικονοµικών, σε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε την ευθύνη του θησαυροφυλακίου του ελληνικού κράτους και ταυτόχρονα είχε την
ευθύνη της εκπροσώπησης στο εξωτερικό της χώρας για οικονοµικά θέµατα. Ξέρω πολύ καλά τι σηµαίνει η αξιοπιστία της
χώρας, η ανάγκη να υπάρχει αυτή η αξιοπιστία στο εξωτερικό.
Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σηµαίνει και προς τα έξω και προς τα
µέσα η ανάγκη να ισορροπήσουµε µία απολύτως ανεξέλεγκτη
δηµοσιονοµική κατάσταση. Ξέρω πολύ καλά τι σηµαίνει για τους
εταίρους µας στο εξωτερικό –και χαίροµαι που επανέρχεστε σ’
αυτό- η ανάγκη στοιχειώδους συνεννόησης σε αυτονόητα πράγµατα. Ξέρω πολύ καλά και τι σηµαίνει η ανάγκη για ανάπτυξη.
Γιατί ό,τι και να κάνει ο εκάστοτε Υπουργός Οικονοµικών από την
πλευρά του περιορισµού των δαπανών και από την προσπάθεια
αύξησης των εσόδων, εάν δεν αυξάνεται η πίτα, τότε το δηµοσιονοµικό πρόβληµα δεν λύνεται. Αυτό το ήξερα ως Υπουργός
Οικονοµικών και τώρα το ζω ως Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Λέω το «ζω» γιατί το συγκεκριµένο
Υπουργείο έχει κοµβικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της
χώρας για απλούς λόγους.
Πού θα έρθουν οι µεγάλες επενδύσεις στη χώρα µας τα επόµενα χρόνια; Θα έρθουν στο χώρο της ενέργειας µε έµφαση στις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, θα έρθουν στο χώρο της διαχείρισης των απορριµµάτων. Είναι ζητήµατα που άλλες χώρες
έχουν λύσει, αλλά εµείς έχουµε µπροστά µας. Και είναι κάτι που
θα βοηθήσει πολύ τη ζωή των πολιτών και ταυτοχρόνως θα φέρει
και επενδύσεις. Και θα έρθουν και σε µία σειρά από άλλες µικρές
και µεγάλες επενδύσεις που θα περάσουν από το σκόπελο –τον
αναγκαίο σκόπελο- της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Κάθε
τουριστική επένδυση, κάθε βιοµηχανική επένδυση, κάθε επένδυση εµπορικού χαρακτήρα, περνάει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για να έχει όρους
περιβαλλοντικούς. Άρα ξέρω πολύ καλά τι σηµαίνει για την ανά-
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πτυξη η δουλειά που κάνει αυτό το Υπουργείο.
Πατώντας πάνω στη δουλειά που έγινε από την προκάτοχό
µου την κ. Μπιρµπίλη και στην προετοιµασία που έχει γίνει, προσπαθώ µαζί µε τους συνεργάτες µου, µαζί µε τον Αναπληρωτή
Υπουργό, µαζί µε τον Υφυπουργό, να προχωρήσουµε τα κρίσιµα
θέµατα. Χαίροµαι πολύ που υπάρχει µεγάλη αποδοχή από πολλές πτέρυγες της Βουλής σε ένα µείζον ζήτηµα για τη χώρα, που
είναι η εναρµόνισή µας µε το 3ο Ενεργειακό Πακέτο, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, η δηµιουργία του θεσµού για τη
δυνατότητα έρευνας για τους υδρογονάνθρακες, οι δυνατότητες
για να γίνουν νέες εταιρείες φυσικού αερίου σε διάφορες περιοχές. Είναι εξαιρετικά θετικό αυτό.
Στο πλαίσιο κάθε νοµοσχέδιου υπάρχουν και µία σειρά από
διατάξεις που γεννούν ερωτήµατα. Κάποια από αυτά είναι εύλογα, κάποια από αυτά ξεκινούν από κακόπιστη διάθεση. Εγώ θα
µείνω στο εύλογο. Γι’ αυτό νοµίζω ότι έδωσα πειστικές απαντήσεις όσον αφορά µια συγκεκριµένη διάταξη, το άρθρο 197.
Έδωσα µία αλληλογραφία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε την
οποία γίνεται απολύτως σαφές ότι αυτήν τη στιγµή, λειτουργούµε αντικοινοτικά και πρέπει να υπάρχει προσαρµογή µε την
κοινοτική νοµοθεσία. Κατέθεσα τη γνώµη της ΡΑΕ, η οποία λέει
ακριβώς αυτό το πράγµα και τη γνώµη του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους, που λέει ακριβώς το ίδιο πράγµα.
Έκανα και µία αναδιατύπωση όσον αφορά την τιµολόγηση.
Γιατί είναι άλλο πράγµα η προσαρµογή µας ως προς το όριο του
τι σηµαίνει συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης και είναι αποδεκτό
στο σύστηµα. Θυµίζω ότι για την ευρωπαϊκή νοµοθεσία η συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης και ΑΠΕ είναι το ίδιο πράγµα ως
προς την προτεραιότητα στο σύστηµα. Αλλά υπάρχει ευελιξία σε
κάθε χώρα ως προς τον τρόπο τιµολόγησης.
Άρα βάλαµε µε την αναδιατύπωση έναν τρόπο τιµολόγησης ο
οποίος είναι σαφές ότι προσδιορίζει µόνο τις ΣΗΘΥΑ υψηλής
απόδοσης, δίνει προτεραιότητα και άρα υψηλότερη τιµή στις µικρές µονάδες –κάτι που υπήρχε από πριν- και για τις µεγάλες
µονάδες έχει µία φθίνουσα τιµή, η οποία έρχεται και κάθεται
κοντά στο ελάχιστο σηµείο, που είναι η αναγκαία εκκίνηση για
όλες αυτού του είδους τις επενδύσεις είτε είναι ΑΠΕ είτε είναι
ΣΗΘΥΑ υψηλής απόδοσης. Νοµίζω ότι είναι µια πολύ καλή λύση
και ελπίζω να έχει και τη συµφωνία ευρύτερων πτερύγων.
Να κλείσω µε µία αναφορά σε ένα ζήτηµα που θέσατε και δεν
θέλω να το αφήσω αναπάντητο. Αναφερθήκατε στο θέµα της
απεργίας των ταξί. Τοποθετούµαι σ’ αυτό το ζήτηµα, γιατί ήµουν
ο Υπουργός ο οποίος έφερε για ψήφιση το νόµο για το άνοιγµα
των κλειστών επαγγελµάτων. Είναι µία τοµή για τη χώρα µας και
κάτι για το οποίο επανειληµµένως κυβερνήσεις και πολιτικά κόµµατα είχαν δεσµευτεί, είχαν πολιτικά επιχειρηµατολογήσει, αλλά
ουδείς το έκανε. Η σηµερινή Κυβέρνηση το έκανε. Και το κάναµε
µε έναν τρόπο που καθάριζε το τοπίο, όπως µόνο έτσι µπορούσε
να γίνει, ώστε να ελπίζουµε ότι πραγµατικά ανοίγουµε όλα τα
επαγγέλµατα.
Η καταληκτική ηµεροµηνία ήταν 2 Ιουλίου 2011. Τα επαγγέλµατα θα ήταν ανοιχτά, εκτός αν για λόγους επιτακτικού δηµοσίου
συµφέροντος, εκδοθούν προεδρικά διατάγµατα τα οποία κρατούν µία σειρά από περιορισµούς. Εδώ µας βρίσκει και ο ανασχηµατισµός. Και στο πλαίσιο αυτού του ανασχηµατισµού
υπήρξε η απόφαση του νέου Υπουργού να ξαναδεί ένα προεδρικό διάταγµα, το οποίο ήταν σε διαδικασία έκδοσης, έτσι
ώστε κατά την κρίση του να εναρµονίζεται καλύτερα απευθείας
µε το γενικό πνεύµα και πλαίσιο της απελευθέρωσης αυτής.
Νοµίζω πως αν πρέπει κανείς να ψάξει για να βρει τι ευθύνεται
γι’ αυτό που πραγµατικά βιώνουµε αυτήν τη στιγµή, που είναι η
δυσφήµιση της χώρας και οι αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισµό, φοβούµαι πως είναι στις αντιδράσεις της συγκεκριµένης
επαγγελµατικής οµάδας. Εκεί πρέπει να αναζητήσει κανείς τις
αιτίες.
Θα τονίσω ότι ο αρµόδιος Υπουργός έχει καλέσει σε διάλογο,
έχει ζητήσει να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να βρουν λύσεις. Να
βρουν λύσεις, όµως, µέσα στο πλαίσιο της απελευθέρωσης. Γιατί
είναι προφανές ότι πέρα από την απελευθέρωση, το συγκεκριµένο επάγγελµα θέλει ένα πλαίσιο λειτουργίας που να βελτιώνει
σε σχέση µε τα σηµερινά. Δεν νοµίζω πως είµαστε ευχαριστηµέ-
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νοι. Όσοι έχουµε επισκεφτεί πρωτεύουσες άλλων χωρών βλέπουµε τη διαφορά όσον αφορά την ποιότητα, την ηλικία των αυτοκινήτων, το αν είναι οικολογικά ή όχι.
Άρα υπάρχουν πολλά πράγµατα που µπορούν να γίνουν µέσα
σ’ αυτό το πλαίσιο, διαφυλάσσοντας βεβαίως και τη δυνατότητα
του κάθε επαγγελµατία να έχει ένα αξιοπρεπές εισόδηµα. Αυτό
είναι το πλαίσιο, µέσα σ’ αυτό κινούµαστε και αυτό επιχειρεί να
εξασκήσει ο αρµόδιος Υπουργός, έχοντας την πλήρη στήριξη
όλης της Κυβέρνησης στο ζήτηµα αυτό.
Έχουµε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο, µεγάλο νοµοσχέδιο.
Θεωρώ εξαιρετικά θετικό ότι στηρίζεται από περισσότερα από
ένα κόµµατα στη Βουλή. Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο ανοίγει
δρόµους. Είναι ένα νοµοσχέδιο πολυσχιδές, το οποίο συζητήθηκε εξαντλητικά και στο οποίο νοµίζω ότι µπορούµε να εµπιστευτούµε πως πάει µπροστά το θέµα της ανάπτυξης στη χώρα
και ειδικά στο χώρο της ενέργειας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε και εµείς.
Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος
Καρατζαφέρης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Υπουργέ, σας έχω κατατάξει στους
«συλλέκτες ευφυΐας» και θέλω σήµερα να το επιβεβαιώσετε
αυτό. Πιστεύετε ότι η ενέργεια µε τους ταξιτζήδες, όπως ενεργήθη, απ’ όποιον ενεργήθη, ήταν η πλέον ενδεδειγµένη; Απλό
είναι το θέµα. Πιστεύω ότι δεν ήταν η σωστή. Πιστεύω ότι όλα
αυτά θα µπορούσαν να είχαν διευθετηθεί µ’ ένα τηλεφώνηµα
προς τον πρώην: «Κοίταξε σ’ αυτό που έχεις φέρει και έχεις ετοιµάσει και το στέλνουµε για υπογραφή» -γιατί αν η ορκωµοσία αργούσε µία εβδοµάδα θα είχε τελειώσει- «θέλω να βάλω µία
πινελιά». Δεν είναι ωραίο το θέαµα. Βλάπτει τη χώρα και το ξέρετε, εποµένως δεν έγινε κάτι σωστά. Το ένα, το άλλο, το τρίτο,
το τέταρτο δηµιουργούν αυτήν την εικόνα της διαλύσεως. Πρέπει να το καταλάβετε. Ο ναρκισσισµός σήµερα δεν χωράει, περισσεύει κι εµείς θα κάνουµε έκκληση για λογική επεξεργασία
των θεµάτων που προκύπτουν και κάποιοι εξ υµών το αρνούνται
αυτό. Περί αυτού πρόκειται.
Επειδή διατελέσατε έστω και για βραχύ χρονικό διάστηµα Ευρωβουλευτής, γνωρίζετε την πανίσχυρη Επιτροπή Αναφορών
όπου έχουν πάει χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις για το θέµα της
ΔΕΗ και αυτό το λέω για να ακουστεί. Δεν µπορούµε πλέον να
κάνουµε «του κεφαλιού µας». Αν θέλουµε να κάνουµε «του κεφαλιού µας», σηκωνόµαστε και φεύγουµε. Όσο είµαστε µέσα σ’
έναν χώρο που διέπεται από κανόνες, υποχρεούµεθα να είµαστε
εντός των κανόνων. Είναι ένα θέµα αυτό.
Συµφωνώ µαζί σας ότι η επιβάρυνση είναι ελάχιστη, ένα ευρώ
στον κάθε καταναλωτή. Κύριε Υπουργέ, µπορείτε όµως -κάνοντας χρήση αποφάσεων αυτής της πανίσχυρης Επιτροπής Αναφορών- να σταµατήσετε αυτό το χαράτσι. Για ποιο χαράτσι
µιλάω; Το χαράτσι το οποίο ανέδειξε πολιτικώς τη µεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό και δική σας Υπουργό, τη Μελίνα Μερκούρη που
είπε «δεν πληρώνω ΔΕΗ και το καταθέτω στο Παρακαταθηκών
και Δανείων».
Αυτό το χαράτσι ας σταµατήσει. Ξέρετε τι είναι σε κάθε λογαριασµό 30, 40, 50, 100 να πληρώνουν για την ΕΡΤ; Ας περιορίσει
η ΕΡΤ το έργο της το οποίο είναι και αποτυχηµένο εν πάση περιπτώσει από πλευράς αποδόσεως βάσει των δεικτών που υπάρχουν. Για ποιο λόγο πρέπει ένας πολίτης να πληρώνει στο
λογαριασµό της ΔΕΗ και να του κόβετε ρεύµα, επειδή δεν θέλει
να πληρώσει την ΕΡΤ την οποία εν πάση περιπτώσει δεν παρακολουθεί;
Αφήστε την ΕΡΤ να «περπατήσει» µόνη της. Εξάλλου σκοντάφτει και στο θέµα του ανταγωνισµού µε τα υπόλοιπα µεγάλα
ιδιωτικά κανάλια και βεβαίως δεν έχω καµία ιδιοτέλεια, γιατί το
δικό µου δεν συµµετέχει σ’ αυτές τις διαδικασίες, γιατί δεν έχει
αυτόν τον όγκο και το εύρος. Αφαιρέστε το. Θα γράψετε ιστορία.
Θα σας χειροκροτήσει ο κόσµος. Όλοι οι καταναλωτές θα πουν
«φεύγει από πάνω µας ένα τεράστιο βάρος». Ας προχωρήσει η
ΕΡΤ. Στο κάτω-κάτω –το λέει ένας άνθρωπος που πενήντα χρόνια
κάνει τηλεόραση και ραδιόφωνο- είναι πολύ περισσότεροι απ’
όσοι απαιτούνται για να λειτουργήσει.

14639

Ορθοτοµήστε λοιπόν τη σκέψη και προχωρήστε σ’ αυτά που
σας λέµε. Θα κερδίσει η Ελλάδα και κατά συνέπεια θα κερδίσετε
κι εσείς. Εµείς µένουµε απλώς ως εκείνοι που δίνουµε την καλή
συµβουλή, τον καλό λόγο για να βοηθηθεί ο τόπος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Καρατζαφέρη.
Το λόγο έχει η Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους δύο Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, τον κ. Ροντούλη του ΛΑΟΣ και τον κ. Λαφαζάνη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί µε τις επισηµάνσεις τους είπαν οξύτατα
πράγµατα, αλλά τα είπαν µ’ έναν τρόπο σοβαρό, νηφάλιο και µε
επιχειρήµατα, που δείχνουν ακριβώς το δρόµο µε τον οποίο ο
δηµόσιος διάλογος, η διαβούλευση πρέπει να προχωράει στη
χώρα αν θέλουµε να κάνουµε τοµές γρήγορα και µε διάλογο.
Ξεκινώ από την πιο σηµαντική σας κριτική και τη γενικότερη
κριτική περί κοµµατοκρατίας και φαυλοκρατίας. Είναι µακριά από
µας. Θα έλεγα ότι είναι το αντίθετο απολύτως. Ο ν. 3848 όρισε
εκτός των άλλων και διαδικασίες αυστηρής µοριοδότησης αλλά
και µαγνητοφωνηµένων συνεντεύξεων µε πρακτικά, όπου ο υποψήφιος προετοιµάζεται σε τυχαίο παράδειγµα –µελέτη περίπτωσης- µία ώρα πριν από την είσοδό του για τη συνέντευξη. Θα
γίνεται δηµόσια και µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, για να φύγουµε πράγµατι από ένα φαύλο παρελθόν όπου µέσα σε µία ώρα
µπορούσαν να περάσουν από συνέντευξη είκοσι, τριάντα, σαράντα πολλές φορές στελέχη της εκπαίδευσης και σε µια νύχτα
τα σχολειά της χώρας άλλαζαν χρώµα ως προς το κόµµα.
Θέλω να σας πω ότι είµαστε υπερήφανοι στο Υπουργείο Παιδείας που αυτήν τη στιγµή στους πρώτους κριθέντες, στους διευθυντές εκπαίδευσης, υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη που
ανήκουν σε άλλους χώρους και παρατάξεις, που πρόσκεινται σε
άλλα κόµµατα. Το ίδιο ευελπιστούµε ότι θα γίνει, κύριε Ροντούλη,
κύριε Λαφαζάνη, και στους διευθυντές σχολείων και στους σχολικούς συµβούλους, ότι θα έχουµε µια πλειάδα διευθυντών και
σχολικών συµβούλων, τους καλύτερους.
Επειδή όµως είπατε ακριβώς γιατί να προηγηθεί, εγώ θα σας
πω -και θα κάνω και την αυτοκριτική µου δηµόσια- το πού καθυστερήσαµε. Ότι καθυστερήσαµε, καθυστερήσαµε, όµως γιατί
αυτό δεν συνδέεται µε κανενός είδους ύστερη σκέψη ή υστεροβουλία περί κοµµατικοκρατίας ή περί φαυλοκρατίας; Αν θέλαµε
πράγµατι, όντως θα καταφέρναµε να προηγηθεί η διαδικασία των
σχολικών συµβούλων.
Είπατε πολύ σωστά, κύριε Ροντούλη, ότι µετέχουν οι σχολικοί
σύµβουλοι. Αν λοιπόν θέλαµε να έχουµε «πράσινους» σχολικούς
συµβούλους, θα τους επιλέγαµε πρώτα, για να µετέχουν στις επιτροπές διευθυντών, για να έχουµε και «πράσινους» διευθυντές.
Μακριά από µας!
Είναι πρόβληµα το ότι δεν προλάβαµε πρώτα την κρίση και
θέλω να σας πω ευθαρσώς στη Βουλή, ότι πράγµατι όλες αυτές
οι πολύ χρονοβόρες διαδικασίες και οι επιτροπές -που κρίνονται
και από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής η
οποία εκφράζει τη γνώµη της- δουλεύουν ώρες ατέλειωτες.
Πρέπει να πω και κάτι άλλο: Με δεδοµένο ότι αυτές οι επιτροπές δουλεύουν χωρίς ένα ευρώ, δουλεύουν πολλές φορές οκτώ,
εννέα και δέκα ώρες τη µέρα και είναι άνθρωποι που είναι εκπαιδευτικοί της τριτοβάθµιας και δεν πληρώνονται καθόλου γι’ αυτό.
Είναι προς τιµήν τους και τους ευχαριστώ δηµόσια γι’ αυτό, γιατί
αυτήν τη στιγµή υπάρχουν επιτροπές που δουλεύουν και δουλεύουν ακατάπαυστα, όµως ήταν δύσκολο να βρούµε ανθρώπους οι οποίοι και τα κριτήρια να είχαν και την επάρκεια και τα
προσόντα και το κύρος και να δουλεύουν τόσο πολύ, ακατάπαυστα και να πάµε τόσο γρήγορα, για να προλάβουµε τους σχολικούς συµβούλους.
Θα έρθω πάλι σ’ ένα επιχείρηµα που θα το δούµε στη διαδικασία συζήτησης ενός νέου νοµοσχεδίου. Σε λίγες µέρες θα περάσει µάλιστα από το Υπουργικό Συµβούλιο. Είναι ένα νοµοσχέδιο
το οποίο θα φέρει τη σχολική µονάδα και άρα το ρόλο του διευ-
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θυντή της ως τον µεγάλο πρωταγωνιστή στην αλλαγή του σχολείου. Θα προσπαθήσουµε και µε την κατάργηση των γραφείων
αλλά και µε άλλους τρόπους να κάνουµε το εκπαιδευτικό σύστηµα λιγότερο συγκεντρωτικό, λιγότερο γραφειοκρατικό, λιγότερο άκαµπτο. Να δώσουµε ευελιξία µε κανόνες και ασφάλεια
και µε διαφάνεια και µε προστασία στους εκπαιδευτικούς, στη
σχολική µονάδα και να δώσουµε αυξηµένο ρόλο στο διευθυντή
της σχολικής µονάδας και στο σχολικό συµβούλιο.
Για όλους αυτούς τους λόγους και µε δεδοµένο ότι πράγµατι
καθυστερήσαµε –το παραδέχοµαι- είχε πολύ µεγάλη σηµασία για
µας όποια στελέχη τοποθετηθούν ως διευθυντές σχολικών µονάδων, να µην εγκαταλείψουν τα σχολεία τους µέσα σε λίγους
µήνες και να πάνε να γίνουν σχολικοί σύµβουλοι.
Είπατε κάτι για συγχωνεύσεις. Είµαστε περήφανοι γι’ αυτό.
Ήταν δύο χιλιάδες σχολεία σε σύνολο περίπου δεκαπέντε χιλιάδων σχολείων στη χώρα, δύο χιλιάδων εκ των οποίων συγχωνεύτηκαν και δεν έχουν µείνει ούτε τα µισά. Άρα αυτή η µικρή οµάδα
σχολείων θα ήταν αυτή που θα καθόριζε το πώς θα γίνουν οι κρίσεις για όλη τη χώρα; Κάθε άλλο.
Θέλω επίσης να σας θυµίσω ότι οι µετακινήσεις µαθητών για
τις σχολικές µονάδες είναι στο 10% αυξηµένες και µόνο, άρα
είναι πολύ µικρό το βάρος που τίθεται πλέον από τις συγχωνεύσεις. Περισσότερο οι συγχωνεύσεις διευκολύνουν, δηµιουργώντας εύρωστα σχολεία, πιο αποτελεσµατικά σχολεία, όπως
έχουµε πει πολλές φορές στη Βουλή.
Θέλω να πάω γρήγορα στις επισηµάνσεις για τα ξενόγλωσσα.
Σας άκουσα προσεκτικά. Θέλω να πω το εξής για τα ΑΕΙ που είπε
ο κ. Λαφαζάνης: Στη διαδικασία της συνέντευξης που είπαµε ότι
είναι πάρα πολύ σηµαντική και µαγνητοφωνείται, το να είναι δύο
ξενόγλωσσοι καθηγητές ΑΕΙ και, αν δεν βρούµε, να είναι δύο
σχολικοί σύµβουλοι της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, άρα αυξηµένων προσόντων…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το νοµοσχέδιο λέει «ή».
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Γιατί λέει «ή», κύριε Λαφαζάνη; Λόγω του ότι το σχολικό έτος τελειώνει και αρχίζει πάλι
το Σεπτέµβριο, οι κρίσεις είναι καλό να γίνονται σε εποχές που
και τα σχολεία και τα πανεπιστήµια είναι κλειστά και κατανοείτε
τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό.
Είναι πολύ δύσκολο, λοιπόν, να βρεις κάθε φορά και για τόσες
επιτροπές δυο καθηγητές πανεπιστηµίου. Άρα λες ή δυο καθηγητές πανεπιστηµίου της αντίστοιχης ξενόγλωσσης ή αν αυτοί
δεν βρεθούν, δύο σχολικοί σύµβουλοι ή, εν πάση περιπτώσει, αν
και αυτοί δεν µπορούν να βρεθούν, δυο στελέχη ξένων αντιπροσωπειών, δηλαδή των πρεσβειών. Δίνουµε, δηλαδή, στη ρύθµιση
µια ευελιξία ούτως ώστε να καθίσταται δυνατό να βρεθεί.
Τώρα αντίθετα απ’ αυτό που επιχειρείτε να µας πείτε, ο δικός
µας στόχος είναι να θωρακιστεί η διαδικασία. Υπήρχε σωρεία καταγγελιών φέτος. Υπήρχαν και παλιά. Δεν δινόταν, ξέρετε, σηµασία. Αυτήν τη στιγµή γίνεται µια σειρά διαδικασιών από τον
ελεγκτή της Δηµόσιας Διοίκησης για τον επανέλεγχο των πιστοποιητικών, γιατί αυτήν τη στιγµή που µιλάµε, υπάρχουν οι διαδικασίες κρίσεως των διευθυντικών στελεχών για τα σχολεία και
έχουν ξεκινήσει και των σχολικών συµβούλων. Άρα χρειαζόµαστε
και όλες αυτές τις επιπλέον ελεγκτικές διαδικασίες. Βεβαίως
έχουµε πει –και η ίδια προσωπικά- ότι διευθυντές µού καταγγέλλουν «εφόσον υπάρχουν στοιχεία, να πάνε και στον εισαγγελέα».
Γιατί η πλαστογραφία είναι αδίκηµα και πρέπει να τιµωρείται από
τη δικαιοσύνη. Αλλά βεβαίως πρέπει να σας πω ότι έχει σηµασία
για µας, µε δεδοµένο ότι η µεγάλη πλειονότητα των πλαστών
είναι στις ξένες γλώσσες, η προφορική εξέταση των υποψηφίων
σ’ αυτές.
Ο κ. Ροντούλης έθεσε ένα θέµα για την πληροφορική. Το κατανοείτε, κύριε συνάδελφε. Καλό θα ήταν κι αυτό. Είναι δύσκολο
όµως να έχεις εκεί τα computers και να έχεις τη δυνατότητα να
πληκτρολογούν και να κάνουν το ένα ή το άλλο τεστ επί τόπου
στη διαδικασία. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, αρχίζουµε µε την ξένη
γλώσσα.
Είµαστε ανοιχτοί όλοι µας στο Υπουργείο Παιδείας –συνολικά
η πολιτική ηγεσία- και σε άλλες προτάσεις που θα έρθουν, για
να βελτιώσουν και να θωρακίσουν διαδικασίες επιλογών που θέ-
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λουµε στην παιδεία, να είναι οι καλύτερες. Γενικά στη Δηµόσια
Διοίκηση, αυτή η Κυβέρνηση θέλει τους καλύτερους και τους
αξιότερους. Και θεωρώ ότι όλοι µας πια έχουµε µπει σε µια τέτοια νοοτροπία, αλλά ιδιαίτερα στην παιδεία κατανοείτε πόσο για
το µέλλον των παιδιών µας είναι σηµαντικό αυτό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο νοµοσχέδιο για την ανωτάτη
ή στο νοµοσχέδιο για τη νέα δοµή θα έχουµε την ευκαιρία να τα
συζητήσουµε περισσότερο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Ροντούλη, για ένα
λεπτό. Έχετε εξαντλήσει το χρόνο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Με την
ανοχή σας και επειδή είναι παρούσα η κυρία Υπουργός ήθελα το
λόγο.
Διετυπώθη από την πλευρά σας το εξής επιχείρηµα: Θα µπορούσαµε –λέτε- να επιλέξουµε «πράσινους» σχολικούς συµβούλους, αν είχαµε τέτοια πρόθεση και στη συνέχεια βάσει της
επιλογής αυτής να επιλεγούν και «πράσινοι» διευθυντές σχολείων.
Όµως πρέπει να λάβετε υπ’όψιν, κυρία Υπουργέ, ότι υπάρχει
και η έννοια της οµηρίας που λέει ότι «δεν τον επιλέγω κάποιον»
–αναφέροµαι στους σχολικούς συµβούλους- «σηµατοδοτώντας
ότι καλό είναι για σένα να πειθαρχήσεις στα κελεύσµατα άνωθεν,
στις επιλογές διευθυντών που θα γίνουν, προκειµένου να έχεις
κάποια τύχη όταν θα έρθει η ώρα της δικής σου επιλογής». Άρα
υπάρχει και η άλλη οπτική γωνία των πραγµάτων.
Τώρα, όσον αφορά τις τεχνολογίες πληροφορικής πρέπει να
ξέρετε ότι η απάντηση δεν µας ικανοποίησε καθόλου. Γιατί; Γιατί
ήδη θα υπάρξει µοριοδότηση για τις τεχνολογίες πληροφορικής.
Και σας έθεσα το ερώτηµα ότι υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι δεν
επιµορφώθηκαν και υπάρχουν άλλοι που έχουν πιστοποιητικά
επιµόρφωσης. Θα τα καταθέσουν και θα πάρουν µόρια. Αυτοί
όµως που δεν µπορούν να καταθέσουν τα πιστοποιητικά επιµόρφωσης, δεν ευθύνονται οι ίδιοι. Το Υπουργείο δεν φρόντισε να
τους επιµορφώσει. Άρα ξεκινούν από µια αφετηρία µειονεκτική
σε σχέση µε συναδέλφους τους.
Και επιτρέψτε µου να πω –και τελειώνω µε αυτό- όσον αφορά
τις συγχωνεύσεις των σχολείων το πνεύµα το δικό µας, κυρία
Υπουργέ, ήταν το εξής. Θα υπάρξουν λόγω των συγχωνεύσεων
πολλαπλά προβλήµατα κατά το νέο διδακτικό έτος. Θα εµφανιστούν το φθινόπωρο τα προβλήµατα αυτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Τι προβλήµατα; Πείτε
µου. Όπως τι;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα δούµε τα συσσωρευµένα προβλήµατα στην πράξη. Καλά είναι, λοιπόν, να έχουµε στελέχη διευθυντές στα σχολεία, που θα έχουν επιλεγεί κατά αξιοκρατικό
τρόπο, ούτως ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν στις πολλαπλές προκλήσεις που θα βρούµε µπροστά µας. Είναι καλό για το
εκπαιδευτικό µας σύστηµα, καλό για τα παιδιά, καλό για τους γονείς, καλό για όλους µας. Άρα αν αρχίζουµε µε έναν ορίζοντα
µαύρο, όσον αφορά την επιλογή των ανθρώπων αυτών, δεν προσφέρουµε και τις καλύτερες υπηρεσίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κυρία Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κυρία Πρόεδρε, επανέρχοµαι αναγκαστικά, για να διευκρινίσω και πάλι ότι η διαδικασία µοριοδότησης είναι τέτοια και το ποσοστό της συνέντευξης
–και σας εξήγησα µε ποιες προϋποθέσεις γίνεται η συνέντευξηπου δεν επιτρέπει η ίδια η διαδικασία, να πάµε σε κοµµατικά στελέχη.
Και για ποια οµηρία µιλάµε, όταν το 85% της βαθµολογίας
προέρχεται από τυπικά προσόντα; Αυτό που θέλουµε να ελέγξουµε είναι να µην είναι πλαστά αυτά τα προσόντα. Αυτό που
πρέπει να δούµε ως µέλλον, είναι να θεσµοθετήσουµε τέτοιες
διαδικασίες που θα µας επιτρέψουν να πάµε και στη δυνατότητα,
να έχουµε επιπλέον προφορικές, αδιάβλητες εξετάσεις.
Αυτήν τη στιγµή πάµε σε ένα πρώτο βήµα. Είµαστε ανοικτοί
για προτάσεις για να το διευρύνουµε. Σε καµία περίπτωση οµηρία. Έτσι κι αλλιώς και να το θέλει κάποια άλλη ηγεσία –εµείς
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δεν το θέλουµε, αλλά στη δηµοκρατία οι ηγεσίες αλλάζουν- µε
αυτόν τον νόµο δεν µπορεί.
Κύριε Ροντούλη, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείτε ως προβλήµατα
για τις συγχωνεύσεις. Προφανώς όταν αναδιοργανώνονται είτε
σχολικές µονάδες, είτε νοσοκοµεία, είτε άλλες οργανώσεις,
υπάρχει το διαχειριστικό κοµµάτι και κανείς δεν αντιλέγει. Θα
υπάρχουν ικανότατα στελέχη. Στις µεγαλύτερες δε σχολικές µονάδες κατά κανόνα, προηγούνται στις τοποθετήσεις αυτοί που
θα πετύχουν υψηλότερη βαθµολογία. Η διαδικασία είναι αδιάβλητη. Είναι µια διαδικασία ουσιαστική. Και λέω και σ’ εσάς και
σε όλους τους συναδέλφους από όλες τις παρατάξεις, στην
οποιαδήποτε κατηγορία είτε για πλαστότητα ή µέσω οποιουδήποτε τρόπου γίνεται διαβλητή µια διαδικασία, ότι είµαστε πραγµατικά ανοιχτοί σε οποιαδήποτε καταγγελία, για να αντιδράσουµε αµέσως µε κάθε τρόπο διοικητικό τρόπο, πειθαρχικό
τρόπο και βεβαίως παραπέµποντας στη δικαιοσύνη εκεί, όπου
νοµίζουµε.
Θέλω, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, σταµατώντας και τελειώνοντας
εδώ, να διαβεβαιώσω το Σώµα ότι δεν υπάρχει καµία περίπτωση
να µην εξεταστούν τα πάντα και να µην γίνουν εξονυχιστικοί
έλεγχοι για διαβλητότητα στις κρίσεις σχολικών συµβούλων και
διευθυντών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κυρία
Υφυπουργό.
Έχουν ζητήσει το λόγο οι εισηγητές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας. Θέλω να σας πω όµως, το εξής: Έχετε πάρει όλοι
πάρα πολύ χρόνο, επιπλέον απ’ αυτόν που δικαιούστε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Δεν ισχύει για τους εισηγητές αυτό,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ισχύει για όλους. Αυτό
δεν θα έπρεπε να το κάνετε, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η
ανοχή του Προεδρείου είναι πολύ µεγάλη στο θέµα του χρόνου
και αν τηρηθεί ο Κανονισµός έχετε από ένα λεπτό. Εγώ θα σας
δώσω το χρόνο της δευτερολογίας τον οποίον όµως, θα κρατήσετε µε πολύ σεβασµό, σας παρακαλώ πολύ.
Κύριε Χαντάβα, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΝΤΑΒΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Διευκρινίσεις θα ζητήσω από τον κύριο Υπουργό. Μας κατέθεσε νοµοτεχνικές βελτιώσεις καθώς και έγγραφα που καταδεικνύουν ότι αποτελεί κοινοτική υποχρέωση της χώρας µας και η
προτεραιότητα των µονάδων ΣΗΘΥΑ στο σύστηµα αλλά και η τιµολόγηση. Δεν πρόλαβα να τα διαβάσω, δεν έχω καµµία αµφισβήτηση επ’ αυτού.
Ήθελα όµως κάποιες διευκρινίσεις και προκειµένου να διευκολυνθώ, θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριµένο παράδειγµα.
Ας υποθέσουµε ότι έχουµε έναν συµπαραγωγό που παράγει
συνολικά ηλεκτρική ισχύ 350 MW. Του αρκούν τα 130 MW για να
παράγει τη θερµότητα που χρειάζεται. Είναι λογικό για τα 130
ΜW να έχει προτεραιότητα ειδάλλως κινδυνεύει να µην παράγει
θερµότητα καθόλου, αν δεν είναι ανταγωνιστικός στο σύστηµα.
Δεν είναι όµως λογικό να έχει προτεραιότητα, και για τα 350 MW.
Άρα το πρώτο ερώτηµα, κύριε Υπουργέ, όταν λέµε ότι έχει προτεραιότητα η συγκεκριµένη ΣΗΘΥΑ, έχει για τα 130 ΜW ή για τα
350 ΜW;
Και σε ό,τι αφορά την τιµολόγηση από τα 130 ΜW και πάνω,
αν είναι στο σύστηµα ο συγκεκριµένος παραγωγός, θα πρέπει
κανονικά να λειτουργεί ο ανταγωνισµός και να πουλά µε τιµές
αγοράς και όχι µε προστατευτισµό. Από τα 130 ΜW και κάτω
πράγµατι, θα πρέπει να συµπεριφερθούµε όπως στους άλλους.
Και είναι θετική η ρύθµιση που φέρατε ότι από τα 35 ΜW ως τα
130 ΜW, για παράδειγµα, θα είναι µικρότερη ακόµα η τιµή.
Εποµένως επαναλαµβάνω τις δύο ερωτήσεις: Για το συγκεκριµένο παράδειγµα, αν η προτεραιότητα, δηλαδή, αναφέρεται
µέχρι τα 130 ΜW ή τα 350 ΜW και αν πάνω από τα 130 ΜW έχει
ευνοϊκή τιµολόγηση;
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, κ. Αθανάσιο Χαντάβα. Πιστεύω ότι αυτά και ως
εισηγητής έχετε τη δυνατότητα να τα συζητήσετε µε τον
Υπουργό.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θα απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Θα δώσετε απαντήσεις,
κύριε Υπουργέ. Πολύ καλά.
Παρακαλώ τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Σταύρο
Καλαφάτη, να λάβει το λόγο.
ΣΤΑΥΡOΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω δύο ειδικότερες αναφορές και µια γενικότερη. Η µια ειδική αναφορά αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας. Απλώς, θα ήθελα να σηµειώσω ότι για εµάς, είναι
µια σηµαντική προϋπόθεση που θα πρέπει να πληρώνεται µέσα
από τις διατάξεις της συγκεκριµένης τροπολογίας. Οι εξετάσεις
για τη διαπίστωση γνώσης της ξένης γλώσσας να γίνονται γραπτά, µε κλειστές διαδικασίες, δίχως να φαίνεται το όνοµα του ενδιαφεροµένου. Θέλουµε να εξασφαλίσουµε πλήρως το αδιάβλητο.
Η δεύτερη ειδικότερη αναφορά έχει να κάνει µε το άρθρο 197.
Κύριε Υπουργέ, σε σχέση µε το επίµαχο άρθρο, το 197, είναι αλήθεια ότι το συγκεκριµένο ζήτηµα που πραγµατεύεται η εν λόγω
διάταξη πρέπει να ρυθµιστεί. Βλέπουµε ότι καταβάλλεται µια
προσπάθεια ενδεχοµένως προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο
οι διορθωτικές κινήσεις δεν απαντούν πλήρως σε ζητήµατα που
αφορούν τη λειτουργία της αγοράς και τους καταναλωτές.
Το γεγονός δε, ότι µε τις νέες τροποποιήσεις και προσθήκες
απαιτείται πρόσθετη βαθιά ανάλυση, ώστε να αποκοµιστούν
ασφαλή συµπεράσµατα δίχως να υπάρχει το απαραίτητο χρονικό
διάστηµα για να γίνει αυτό, αποτελεί ένα επιπλέον πρόβληµα και
το αντιλαµβάνεστε. Παρά την πρόσθετη προσπάθεια, λοιπόν,
που καταβάλλεται, αυτή δεν είναι 100% επαρκής, όπως θα επιθυµούσαµε.
Η τρίτη δε, αναφορά έχει γενικότερο χαρακτήρα. Και κλείνω
µ’ αυτό, κυρία Πρόεδρε. Έχει να κάνει µε τη δική µας προσπάθεια, γενικά δηλαδή ως Νέα Δηµοκρατία στο χώρο της ενέργειας. Η δικιά µας προσπάθεια εστιάζεται στα εξής: Πρώτον,
στην καταπολέµηση των στρεβλώσεων της αγοράς, στην ενίσχυση της εύρυθµης λειτουργίας της και στη δηµιουργία και ενίσχυση του υπάρχοντος πλαισίου µε σκοπό να διευκολύνεται ο
υγιής ανταγωνισµός. Δεύτερον, εστιάζεται στην προστασία των
καταναλωτών. Και τρίτον, στην προώθηση σύγχρονης αναπτυξιακής ενεργειακής πολιτικής.
Μ’ αυτά τα ζητήµατα, µ’ αυτούς τους στόχους σε κάθε κοινοβουλευτική, αλλά θα έλεγα και πολιτική προσπάθεια που στοχεύει στην προώθηση της ενέργειας ως αναπτυξιακού, εθνικού,
οικονοµικού πυλώνα, η Νέα Δηµοκρατία θα είναι παρούσα, θα
είναι παρόν ως κόµµα.
Θα είναι παρούσα, γιατί πιστεύει ότι η ενέργεια αποτελεί πραγµατικά κοµβικό σηµείο και πρέπει να βρίσκεται σε κορυφαία θέση
της οποιασδήποτε κυβέρνησης στην κυβερνητική ατζέντα, γιατί
δίνει µια διέξοδο αναπτυξιακή, οικονοµική, εθνικά ωφέλιµη και
παράλληλα δηµιουργεί και προϋποθέσεις να αναδειχθεί σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, εξωτερικής πολιτικής, σε σηµαντικό παράγοντα της διεθνούς ενεργειακής και οικονοµικής αγοράς.
Αυτό το προτάξαµε. Ήταν ένα κύριο πρόταγµα της Νέας Δηµοκρατίας η ανάδειξη της χώρας µας και ιδιαίτερα, αν θέλετε και
της βόρειας Ελλάδας σε ενεργειακό κόµβο µε πολλαπλά οφέλη,
όχι µονάχα οικονοµικά, αλλά εθνικά, αναπτυξιακά και σε σχέση
βεβαίως µε την τοπική ανάπτυξη των εκάστοτε περιοχών. Σε µια
τέτοια λογική να ξέρετε θα κινηθεί η Νέα Δηµοκρατία.
Ελπίζουµε το ΠΑΣΟΚ να ξεφύγει από µια αποσπασµατική αντιµετώπιση των πραγµάτων, να αποφύγει τη συρραφή πολύ σηµαντικών ζητηµάτων, όπως αυτά που διεξήλθαν όλες αυτές τις
πολλές ηµέρες στη διάρκεια της ανάλυσης του επίµαχου νοµοσχεδίου, όπου ζωτικά ζητήµατα αναγκαστήκαµε να τα στριµώξουµε κυριολεκτικά και σε επίπεδο κοινοβουλευτικού διαλόγου
και πολιτικού διαλόγου και να αδικήσουµε πολλές φορές και τη
σηµαντικότητα των ζητηµάτων, τα οποία διεξήλθαν όλον αυτόν
τον καιρό.
Αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, ήθελα να πω. Η Νέα Δηµοκρατία θα
είναι πάντα παρούσα µε ισχυρό πολιτικό λόγο, για να µπορέσει
να συµβάλει σε εθνικές προσπάθειες. Αυτός είναι ο ρόλος της.
Με υπεύθυνο τρόπο κινήθηκε πάντα είτε βρίσκεται στο χώρο της
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Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, είτε την επόµενη ηµέρα ως κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Σταύρο Καλαφάτη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Ροντούλη, έχετε µιλήσει.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Για ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Ροντούλη, έχετε το
λόγο για ένα λεπτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, απαντήσατε σ’ όλα,
όµως εγώ ήµουν σαφής. Αναφέρθηκα σ’ ένα άρθρο, στο άρθρο
52, συµβάλλοντας σ’ έναν εποικοδοµητικό διάλογο εντός της Αιθούσης.
Σας είπα, λοιπόν, για τη συµπερίληψη στην κατηγορία των ευάλωτων πελατών, των πολυτεκνικών οικογενειών, των αναπηρικών
οικογενειών και των µονογονεϊκών οικογενειών. Διατύπωσα ένα
εύλογο αίτηµα. Περιµένω, λοιπόν, µια εύλογη απάντηση.
Το δεύτερο και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ,
µέχρι τέλος του έτους θα έχουµε απελευθέρωση της ενέργειας.
Υπάρχει ένας διάχυτος φόβος -και η κυρία Πρόεδρος το γνωρίζει
και η ίδια, διότι προέρχεται από την επαρχία, από την περιφέρεια- στον αγροτικό κόσµο της χώρας ότι το τιµολόγιο στο αγροτικό ρεύµα θα αυξηθεί µέχρι και 60%. Καταλαβαίνετε ότι αν
συµβεί κάτι τέτοιο, το πλήγµα στην αγροτική οικονοµία της
χώρας είναι τεράστιο.
Ζητώ, λοιπόν, µια τοποθέτηση του αξιότιµου Υπουργού, επί
αυτού του ζητήµατος, προκειµένου να απαλυνθούν οι φόβοι που
διατυπώνονται από τους Έλληνες αγρότες για το τιµολόγιο του
αγροτικού ρεύµατος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Ροντούλη.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Χαντάβας, πριν εκπροσωπήσει
το Νοµό Γρεβενών στο ελληνικό Κοινοβούλιο, βεβαίως, προέρχεται από το χώρο της ενέργειας, ένα χώρο τον οποίο γνωρίζει
πολύ καλά, γι’ αυτό και εισηγήθηκε µε την επάρκεια που το
έκανε, αυτό το νοµοσχέδιο.
Θα διευκρινίσω γιατί το ζήτηµα, το οποίο έθεσε είναι σηµαντικό και πρέπει να είµαστε απολύτως ξεκάθαροι ότι αν υπάρχει
µια µονάδα, η οποία έχει µια δυναµικότητα 200-300, αλλά µόνο
τα 130 είναι συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης, µιλάµε µόνο γι’
αυτά. Το υπόλοιπο µέρος βγαίνει µε την κανονική διαδικασία και
την κανονική τιµολόγηση. Δεν υπάρχει καµµία διακριτότητα.
Αυτό, για να είµαστε απολύτως σαφής.
Να ευχαριστήσω τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας για τις
παρατηρήσεις που έκανε στο νοµοσχέδιο. Από την παρατήρησή
του στο άρθρο 197, κρατώ δύο πράγµατα. Κρατώ την τοποθέτηση του ότι το άρθρο εναρµονίζεται στην κοινοτική κατεύθυνση,
όπως επίσης και ότι οι αλλαγές που κάνουµε, κινούνται προς τη
σωστή κατεύθυνση.
Κύριε Ροντούλη, για τους πολύτεκνους, να σας θυµίσω ότι
πληρώνουν ΔΕΗ µε πολύ µειωµένο τιµολόγιο. Η συµπερίληψή
τους στις κατηγορίες που λέτε στο συγκεκριµένο άρθρο, µπορεί
να οδηγούσε και σε αύξηση του τιµολογίου το οποίο πληρώνουν.
Από εκεί και πέρα υπάρχει δυνατότητα µέσα στο πλαίσιο της
υπουργικής απόφασης, παίρνοντας υπ’όψιν και το πρώτο από τα
τέσσερα εδάφια αυτού του άρθρου, να συµπεριληφθούν ειδικές
περιπτώσεις που µπαίνουν υπό την ενεργειακή πενία.
Τέλος, θα σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος
θα στηρίζει µε τις πολιτικές του και µε τις πολιτικές τιµολόγησης
του ρεύµατος, τους Έλληνες αγρότες, γιατί ξέρουµε πόσο δύσκολο είναι αυτήν τη στιγµή στην ελληνική περιφέρεια η αγροτική παραγωγή, ξέρουµε πόσο το κόστος της παραγωγής
εξαρτάται από την τιµή του ρεύµατος και άρα, θα κάνουµε ό,τι
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µπορούµε για να εξακολουθούν να µπορούν να χρησιµοποιούν
ρεύµα, για να κάνουν τη δουλειά τους και να παράγουν ποιοτικά
ελληνικά προϊόντα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών, ηλεκτρισµού και
φυσικού αερίου για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς
υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις».
Η ψήφιση των άρθρων θα γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 2,
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 3,
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 όπως τροποποι-
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ήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 44
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 45
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 46
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 47
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 48
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 49
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 50
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 51
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 52
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 53
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 54
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 55
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 56
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 57
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 58
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 59
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 60
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 61 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 61
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 62
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 63 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 63
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 64 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 64
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 65 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 65
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 66 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 67 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 68 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 69 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 70 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 71 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 72 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 73 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 74 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 75 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 76 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 77 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 78 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 79 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 80 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 81 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 82 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 83 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 84 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 85 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 86 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 87 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 88 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 89 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο
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έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 90 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 90
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 91 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 91
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 92 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 92
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 93 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 93
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 94 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 94
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 95 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 95
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 96 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 96
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 97 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 97
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 98 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 98
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 99 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 99
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 100 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 100
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 101 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 101
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 102 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 102
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 103 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 103
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 104 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 104
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 105 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 105
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 106 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 106
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 107 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 107
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 108 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 108
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 109 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 109
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 110 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 110
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 111 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 111
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 112 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 112
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 113 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 113
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 114 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 114
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 115 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 115
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έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 116 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 116
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 117 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 117
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 118 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 118
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 119 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 119
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 120 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 120
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 121 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 121
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 122 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 122
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 123 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 123
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 124 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 124
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 125 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 125
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 126 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 126
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 127 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 127
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 128 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 128
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 129 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 129
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 130 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 130
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 131 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ : Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 131
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 132 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 132
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 133 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 133
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 134 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 134
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 135 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 135
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 136 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 136
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 137 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 137
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 138 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 138
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 139 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 139
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 140 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 140
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 141 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 141
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 142 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 142
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 143 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 143
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 144 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 144
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 145 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 145
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 146 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 146
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έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 147 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 147
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 148 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 148
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 149 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 149
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 150 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 150
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 151 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 151
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 152 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 152
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 153 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 153
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 154 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 154
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 155 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 155
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 156 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 156
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 157 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 157
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 158 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 158
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 159 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 159
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 160 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 160
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 161 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 161
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 162 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 162
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 163 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 163
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 164 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 164
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 165 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 165
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 166 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 166
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 167 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 167
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 168 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 168
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 169 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 169
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 170 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 170
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 171 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 171
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 172 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 172
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 173 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 173
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 174 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 174
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 175 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 175
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 176 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 176
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 177 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 177
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 178 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 178
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 179 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 179
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 180 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, το άρθρο 180
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 181 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 181
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 182 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 182
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 183 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 183
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 184 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 184
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 185 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 185
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 186 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 186
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 187 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 187
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 188 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 188
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 189 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 189
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έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 190 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 190
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 191 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 191
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 192 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 192
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 193 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 193
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 194 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 194
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 195 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 195
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 196 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 196
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 197 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 197
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 463 και ειδικό 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 463 και ειδικό 37 έγινε δεκτή ως έχει και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο του
νοµοσχεδίου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το ακροτελεύτιο άρθρο
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, ΠαΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων και η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 17.05’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΖ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

14653

