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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΖ’
Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 20 Φεβρουαρίου 2012, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 18.00’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. Γρηγορίου Νιώτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη, έχω την τιµή να σας
ανακοινώσω ότι οι συνάδελφοι κύριοι Μαυρουδής Βορίδης, Βουλευτής Νοµού Αττικής και Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης, Βου-

λευτής Β’ Αθηνών, µετά από τις από 17 Φεβρουαρίου 2012 επιστολές τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, γνωστοποίησαν τη δήλωση της παραίτησής τους από το βουλευτικό
αξίωµα.
Οι επιστολές τους καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές των κυρίων Μαυρουδή Βορίδη και Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριοι συνάδελφοι, στο
σηµείο αυτό θα προβούµε στην ορκωµοσία των συναδέλφων κυρίων Χρήστου Καλαποθαράκου και Μανούσου Ντουκάκη σε αντικατάσταση των κυρίων Μαυρουδή Βορίδη και Σπυρίδωνος Αδώνιδος Γεωργιάδη, οι οποίοι παραιτήθηκαν.
Καλούνται οι Βουλευτές κύριοι Χρήστος Καλαποθαράκος και
Μανούσος Ντουκάκης να προσέλθουν και να δώσουν το νενοµισµένο όρκο ενώπιον του εκπροσώπου της Εκκλησίας.
(Στο σηµείο αυτό προσέρχονται οι Βουλευτές κύριοι Χρήστος
Καλαποθαράκος και Μανούσος Ντουκάκης και δίνουν τον παρακάτω όρκο:
«Ορκίζοµαι στο όνοµα της Αγίας και Οµοούσιας και Αδιαίρετης
Τριάδας να είµαι πιστός στην Πατρίδα και το δηµοκρατικό πολίτευµα, να υπακούω στο Σύνταγµα και τους νόµους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου»)
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Άξιοι, άξιοι!
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Άξιοι, άξιοι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Άξιοι και οι δύο συνάδελφοι. Ευχόµεθα δύναµη για την επιτέλεση του καθήκοντος.
Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος
Καρατζαφέρης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Θέλω να διαβεβαιώσω το Σώµα ότι οι δύο
µόλις ορκισθέντες συνάδελφοι αποτελούν ανθρώπους µε ψυχή,
µε καρδιά, πατριώτες, οι οποίοι βεβαίως, κατά τον όρκο, θα σεβαστούν το Σύνταγµα, θα σεβαστούν τους νόµους, θα σεβαστούν τις ανάγκες της πατρίδας. Και το µόνο σίγουρο, που
µπορώ να εγγυηθώ γι’ αυτούς, είναι πως κάτω από οποιαδήποτε
κόπωση, κάτω από την οποιαδήποτε δουλεία δεν θα γίνουν ποτέ
ριψάσπιδες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ορκωµοσίας των Βουλευτών.
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από την κ. Βασιλική Τσόνογλου
- Βυλλιώτη, Βουλευτή Βοιωτίας, τα ακόλουθα:
A. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
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θεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αγιάς Νοµού Λαρίσης
αιτείται τη χρηµατοδότηση του δήµου για την αντιµετώπιση ζηµιών στα δίκτυα υποδοµής που προκλήθηκαν από τα πρωτοφανή
καιρικά φαινόµενα.
7) Η Βουλευτής Λαρίσης κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αγιάς Νοµού Λαρίσης
αιτείται τη χρηµατοδότηση του δήµου για να αποκατασταθούν
οι καταστροφές που συνέβησαν λόγω των έντονων και πρωτοφανών καιρικών φαινοµένων.
8) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Ελευθεροεπαγγελµατιών Παιδιάτρων Νοµού Θεσσαλονίκης αιτείται τη µη
υποβάθµιση των παροχών πρωτοβάθµιας υγείας και την αναµόρφωση του κανονισµού παροχής υπηρεσιών υγείας προς όφελος
των ασφαλισµένων.
9) Οι Βουλευτές, Β’ Πειραιώς κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ και
Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ, κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο κ. Στέφανος Τσάµης αιτείται την άρση δέσµευσης της
συντάξεώς του από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών του σε πιστωτική κάρτα.
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην καταστροφή των αρχείων των εφοριών πριν από το 1999.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρει τις παρατηρήσεις του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετικά µε τις
επιχειρούµενες τροποποιήσεις στους ποινικούς κώδικες µε το
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη δίκαιη δίκη και
την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις διαφυγές αερίων από θαλάσσης και από ξηράς στην περιοχή του
Κατακόλου

1) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι παραγωγοί πιπεριάς Νοµού
Καρδίτσας διαµαρτύρονται για την αλλαγή του τρόπου υπολογισµού και την αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ.

13) Ο Βουλευτής Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Σαρωνικού, οι Διευθυντές και το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Σχολείων και οι
Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων του Δήµου Σαρωνικού αιτούνται
την επίλυση θεµάτων που αφορούν στη µεταφορά των µαθητών
στις περιφέρειες έως το τέλος της σχολικής χρονιάς.

2) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας
αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά στη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση της άδειας λειτουργίας ιατρείων.

14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα τέλη
διοδίων και στη µη ολοκλήρωση των εργασιών της Ολυµπίας
Οδού

3) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εργαζόµενοι στον Οργανισµό
Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) Ηρακλείου αιτούνται την αναθεώρηση της απόφασης για την κατάργηση του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και της Εργατικής Εστίας.

15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε άρνηση
µετάθεσης ειδικού φρουρού, πατέρα δύο παιδιών, µε νοητική
υστέρηση

4) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων
ΛΑΡΚΟ αιτείται την απόσυρση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου µε την οποία η ΛΑΡΚΟ εντάσσεται στην εφαρµογή του
ν. 4024/2011 και διαµαρτύρεται για την ένταξη των εργαζιοµένων
στο µισθολόγιο του δηµοσίου και την περικοπή των µισθών τους.
5) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ζαγοράς - Μουρεσίου αιτείται την άµεση στελέχωση µε ιατρούς του Κέντρου Υγείας Ζαγοράς.
6) Η Βουλευτής Λαρίσης κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ κατέ-

16) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ - ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Συµβούλιο Δηµοτικής
Κοινότητας Κύµης του Δήµου Κύµης Νοµού Ευβοίας αιτείται τη
µη αναστολή λειτουργίας του Τελωνείου Κύµης.
17) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε πληρωµές των αναδόχων αυτοκινητοδρόµων που υλοποιούνται µε
συµβάσεις παραχώρησης, οι οποίες ουσιαστικά είναι ανενεργείς.
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις καταστροφές που προκλήθηκαν στην Αιγιαλεία από ακραία καιρικά
φαινόµενα και την υπερχείλιση του χειµάρρου Θολοπόταµου.
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19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετωπίζει το κολυµβητήριο «Α.
Πεπανός» Πατρών.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην κατάληψη του παραρτήµατος του πανεπιστηµίου της οδού
Κορίνθου του Δήµου Πατρέων.
21) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Φωτεινή Ψηµάρνη- Βούλγαρη, Καθηγήτρια Χρηµατοιοκονοµικών της Σχολής Μάνατζµεντ και Οικονοµικών του ΤΕΙ Κρήτης εκθέτει τις απόψεις της σχετικά µε την
ίδρυση ολοκληρωµένης Σχολής Λασιθίου του ΤΕΙ Κρήτης σε συνεργασία µε το Παράρτηµα της Ιεράπετρας.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη µη
λειτουργία του νοσοκοµείου του Πύργου εξαιτίας της καταστροφής των ηλεκτροµηχανολογικών του εγκαταστάσεων από
πληµµύρες.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε παράνοµες άδειες πλανόδιου εµπορίου που εικάζεται ότι κυκλοφόρησαν
στο Δήµο Δέλτα του Νοµού Θεσσαλονίκης
24) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του
Δήµου Πύλου- Νέστορος Νοµού Μεσσηνίας αιτείται τη φορολογική υπαγωγή των τέως Δήµων Νέστορος και Κορώνης στη ΔΟΥ
Πύλου, έδρα του Δήµου Πύλου- Νέστορος.
25) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ - ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Καρύστου, οι
Σύλλογοι Αλιέων Καρύστου, Μαρµαρίου και Στύρων και οι τοπικοί µαζικοί φορείς εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την αναστολή της λειτουργίας του Τελωνείου Καρύστου.
26) Οι Βουλευτές, Α’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ και
Β’ Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Εργαζοµένων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εκφράζει τις
απόψεις του για την επιβολή από τον αρµόδιο προϊστάµενο της
πειθαρχικής ποινής στέρησης ποσοστού των µηνιαίων αποδοχών
µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου λόγω αντίδρασής του στην πολιτική της υπηρεσίας.
27) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την άµεση επίλυση θεµάτων που αφορούν την εφαρµογή του ΕΟΠΥΥ στα άτοµα µε
αναπηρία.
28) Οι Βουλευτές, Λαρίσης κ. ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ και Β’ Θεσσαλονίκης
κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσαν
αναφορά µε την οποία η Λαϊκή Επιτροπή Φαρκαδόνας αιτείται
την κήρυξη του Δήµου Φαρκαδόνας ως πληµµυρόπληκτου και
αιτείται την εκτέλεση των αναγκαίων εγγειοβελτιωτικών αντιπληµµυρικών έργων.
29) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Συλλόγου Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της Στρατιωτικής Σχολής
Ευελπίδων επισηµαίνει την αναγκαιότητα θεσµικού εκδηµοκρατισµού και ενίσχυσης του ακαδηµαϊκού χαρακτήρα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.
30) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την άµεση επίλυση του
θέµατος που αφορά τις αναπηρικές συντάξεις των ασφαλισµέ-
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νων που δεν καταβάλλονται ακόµη λόγω µη σύστασης της δευτεροβάθµιας επιτροπής ΚΕΠΑ.
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων
Υπαλλήλων του Οργανισµού Εργατικής Εστίας αιτούνται τη µη
κατάργηση του Οργανισµού Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας.
32) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πρόεδρος του Κέντρου Απασχόλησης Ατόµων µε ειδικές ανάγκες «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» αιτείται
τη χρηµατοδότηση των Στεγών Υποστηριζόµενης Διαβίωσης
µέσω νοσηλείου-τροφείου.
33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τη µισθολογική απαξίωση των
εργαζοµένων στο χώρο της υγείας.
34) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο αίτηµα
των πυρόπληκτων επιχειρήσεων για διευκόλυνση στην αποπληρωµή των δανείων.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε νέες
συγχωνεύσεις σχολείων στην Ανατολική Αιγιαλεία.
36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο θέµα
της µεταβίβασης των παλιών αποθηκών της ΠΕΣ στο Δήµο Αιγιαλείας.
37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα προβλήµατα που µπορεί να δηµιουργηθούν µε το πρόγραµµα
αυτεπιστασίας για την απορρόφηση των ανέργων στους δήµους
38) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο αίτηµα των
Καλαβρυτινών να κινηθεί η διαδικασία για τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων.
39) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος εκφράζει την έντονη αντίθεσή του για
τις επιχειρούµενες αλλαγές στις προϋποθέσεις ασκήσεως του
επαγγέλµατός τους.
40) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Πρόεδροι της Εθνικής Οµοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσµου
Τυφλών εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τα νέα σκληρά οικονοµικά µέτρα που πλήττουν τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης.
41) Η Βουλευτής Φθιώτιδος κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το ΔΣ του Συλλόγου Υπαλλήλων του
Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδος
του Οργανισµού Εργατικής Εστίας αιτούνται τη µη κατάργηση
του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 688/17-10-2011 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Κανέλλη Λιάνας, Παφίλη Αθανασίου και Πρωτούλη Ιωάννη
δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./55/20-01-2012 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 1481/10-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ.
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/ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./105/20-01-2012 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 2058/29-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./160/20-01-2012 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 2179/30-11-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Λεβέντη Αθανασίου , Τσούκαλη Νικολάου, Ψαριανού Γρηγορίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./170/20-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

01-2012 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΖ’ - 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

5. Στην µε αριθµό 2288/05-12-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Ταλιαδούρου Σπυρίδωνος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.
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ΥΠ./Κ.Ε./179/20-01-2012 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 3450/23-12-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παρασύρη Φραγκίσκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Δ15/Γ/1388/20-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

01-2012 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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7. Στην µε αριθµό 3508/27-12-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Μαρκάκη Παύλου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 6962 Β/20-01-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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8. Στην µε αριθµό 3682/03-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παπαδηµούλη Δηµητρίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 6962 Β/20-01-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2012 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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9. Στην µε αριθµό 3692/03-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Πλεύρη Αθανασίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 5/20-01-2012 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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10. Στην µε αριθµό 4335/11-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Καλογιάννη Σταύρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 36/20-01-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο αναφορών και ερωτήσεων της Τρίτης 21 Φεβρουαρίου 2012.
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 4578/17-1-2012 ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Εµµανουήλ Στρατάκη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
σχετικά µε καθυστερήσεις στην υλοποίηση του χρονοδιαγράµµατος του ΟΣΚ για την κατασκευή του Ευρωπαϊκού Σχολείου
Ηρακλείου.
2. Η µε αριθµό 3285/21-12-2011 ερώτηση του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς την Υπουργό
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αναγνώριση από το Υπουργείο της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, ως ωροµισθίων καθηγητών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα.
3. Η µε αριθµό 4656/19-1-2012 ερώτηση του Βουλευτή του

5549

Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Παπακωνσταντίνου προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους διοριστέους µέσω του διαγωνισµού
του ΑΣΕΠ του 2008 και µέσω προϋπηρεσίας (40%).
4. Η µε αριθµό 41/3-10-2011 ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Άγγελου Κολοκοτρώνη προς τον
Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την αξιοποίηση του συνόλου
του προσωπικού της ΕΤ3 , εν όψει του σχεδιαζόµενου αναβαθµισµένου ρόλου της.
Β. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 4662/19-1-2012 ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δηµητρίου Κουσελά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις περιβαλλοντικές και λοιπές
επιπτώσεις από επενδυτική πρόταση εξόρυξης λιγνίτη στην Ανατολική Πυλία του Νοµού Μεσσηνίας.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 514/13-2-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλικής Τσόνογλου-Βυλλιώτη προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε τη ρύθµιση για την εκτός σχεδίου δόµηση σε οικόπεδα-αγροτεµάχια επιφάνειας τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών
µέτρων και άνω.
Η κ. Βασιλική Τσόνογλου - Βυλλιώτη έχει το λόγο, προκειµένου
να διατυπώσει την επίκαιρη ερώτησή της.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Είναι γεγονός ότι στη χώρα µας και σε πολλές περιοχές έχει
επικρατήσει άναρχη δόµηση, γιατί πράγµατι είναι ελάχιστα τα
χωροταξικά σχέδια. Πολύ περισσότερο λείπει το εθνικό χωροταξικό σχέδιο και εργαλεία, όπως τα γενικά πολεοδοµικά σχέδια µε
τα οποία ρυθµίζονται οι όροι δόµησης, οι χρήσεις γης κατά κατηγορίες και η δόµηση υπάγεται σε κανόνες.
Πράγµατι, η οποιαδήποτε ρύθµιση προς αυτήν την κατεύθυνση είναι θετική. Πλην όµως, για πολλά χρόνια επεκράτησε η
αγορά τεσσάρων στρεµµάτων από ιδιοκτήτες, µικροϊδιοκτήτες,
βιοπαλαιστές, οι οποίοι προσέβλεψαν σε αυτού του είδους την
έκταση, την ελπίδα, την προσδοκία να αναγείρουν κατοικίες για
να στεγάσουν τις οικογένειές τους.
Με τις ρυθµίσεις που προωθούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής πράγµατι προβλέπεται
– και σύµφωνα µε το άρθρο 14 του προεδρικού διατάγµατος που
έχει ανέβει σε διαβούλευση- ότι η δόµηση αυτή πλέον απαγορεύεται σε τέτοιου είδους έκτασης ακίνητα. Πολύ περισσότερο
απαγορεύει γενικώς µε το άρθρο 14 τη δόµηση εκτός σχεδίου
πόλεως, εκτός εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων εντός ορίων
οικισµού µε πληθυσµό µικρότερο των δύο χιλιάδων κατοίκων,
εκτός ορίων οικισµού προϋφισταµένου του 1923 κ.λπ., ενώ προβλέπει την εκµετάλλευση ακινήτων σε εκτός σχεδίου εφόσον
έχουν επαγγελµατική δραστηριότητα ή άλλου είδους υποδοµές.
Πιστεύω ότι το µέτρο αυτό είναι επαχθές για τους µικροϊδιοκτήτες αυτών των ακινήτων και πιστεύω ότι το Υπουργείο θα πρέπει να δει µε µεγαλύτερη κοινωνική αντίληψη την εκµετάλλευση
αυτών των ακινήτων και να δώσει το περιθώριο σε αυτούς τους
ιδιοκτήτες, έστω και µε ένα µεταβατικό στάδιο, να ρυθµίζουν τα
της διαχειρίσεώς των.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, η βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη µιας χώρας και
της οικονοµίας της είναι η χωροταξική αναδιοργάνωση. Αυτό σηµαίνει ύπαρξη χωροταξικού σχεδιασµού.
Στην περίπτωση της χώρας µας µία τέτοια αναδιοργάνωση
απαιτεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο κανόνων που θα καθορίζει τις χρήσεις γης σε όλη την Επικράτεια.
Και αυτό διότι οι χρήσεις γης είναι άµεσα εξαρτώµενες από τις
κοινωνικές και οικονοµικές µεταβολές. Με την πάροδο βεβαίως
των χρόνων και την εξέλιξη της τεχνολογίας νέες δραστηριότητες
εµφανίζονται και άλλες απαξιώνονται ή και εξαφανίζονται. Κάτω
από αυτό το πρίσµα το π.δ. 166, που θεσµοθέτησε το 1987 τις κατηγορίες και το περιεχόµενο των χρήσεων γης και το οποίο ισχύει
µέχρι σήµερα –δηλαδή, είµαστε ακριβώς είκοσι πέντε χρόνιαείναι παρωχηµένο και αδυνατεί να ανταποκριθεί στις µεταβολές
των χρήσεων και του περιεχοµένου τους που έχουν επέλθει στον
αστικό και εξωαστικό χώρο κατά τις τελευταίες δεκαετίες, για να
µην πούµε, όπως τρέχει και η τεχνολογία και οι ανάγκες, κατά τα
τελευταία χρόνια. Υπάρχουν, παραδείγµατος χάριν, στον εµπορικό τοµέα δράσεις ή έννοιες που δεν υπάρχουν σ’ αυτό το προεδρικό διάταγµα, όπως δεν υπάρχουν ούτε καν στη νοµοθεσία.
Κατά συνέπεια γίνεται αντιληπτό ότι είναι αναγκαίο να εκσυγ-

χρονιστεί και να συµπληρωθεί το ισχύον θεσµικό πλαίσιο χωρίς
ερµηνευτικές αµφιβολίες και ασάφειες ή πολλές φορές και παρεξηγήσεις λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις νέες λειτουργίες και χρήσεις που έχουν εµφανιστεί διατυπώνοντας πιο αναλυτικούς
ορισµούς για κάθε χρήση και εισάγοντας µια από τις πιο εξειδικευµένες κατηγοριοποιήσεις των υπηρεσιών που θα είναι σύµφωνες µε τις σύγχρονες απαιτήσεις του πολεοδοµικού και
χωροταξικού σχεδιασµού.
Όσον αφορά στο κανονιστικό πλαίσιο, δηλαδή στον τύπο της
ρύθµισης που θα θεσµοθετήσει τους νέους κανόνες, είναι γνωστό από συστάσεως του ελληνικού κράτους ότι οι ρυθµίσεις πολεοδοµικού και χωροταξικού δικαίου θεσµοθετούνται µε
κανονιστικές πράξεις της διοίκησης βεβαίως αυτού του είδους,
αφού υπάρξει επεξεργασία από το Συµβούλιο της Επικρατείας,
οι οποίες εκδίδονται µετά από την επιστηµονική τεκµηρίωση των
σχετικών επιλογών και αφού εγκριθούν βεβαίως από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Άλλωστε το σχέδιο του προεδρικού διατάγµατος βρίσκεται, όπως ξέρετε, σε δηµόσια διαβούλευση, εδόθη
παράταση και εάν χρειαστεί θα δοθεί και άλλη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η κ. Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ - ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Κύριε Υπουργέ, και βέβαια είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ο λόγος της ρύθµισης
αυτής που προωθείται. Πλην, όµως, µε την πρόσφατη διάταξη
του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 περί βιοποικιλότητας θυµόµαστε
πολύ καλά ότι πριν από περίπου ένα χρόνο –ούτε καν χρόνο- είχατε πράγµατι ρυθµίσει πλην των άλλων –στο πλαίσιο, δηλαδή
προστασίας των περιοχών «Natura»- ότι κατ’ εξαίρεση θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα κατά παρέκκλιση γήπεδα έκτασης
τουλάχιστον τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων που κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα, σύµφωνα µε τις οικείες πολεοδοµικές διατάξεις.
Σε αυτήν την περίοδο που πλήττεται η ακίνητη περιουσία, σήµερα όσο ποτέ άλλοτε, µε κάθε είδους φόρους, χαράτσια κ.λπ.,
χάριν της οικονοµικής µας εξυγίανσης και της εθνικής διάσωσης, ένας λόγος παραπάνω είναι γιατί να έρχεται τώρα και µάλιστα µε τη µορφή προεδρικού διατάγµατος, που σηµαίνει ότι
ελέγχεται µόνο το θέµα της συνταγµατικότητάς του από το Συµβούλιο της Επικρατείας και γιατί να µην έρθει µε νοµοτεχνική
ρύθµιση σύµφωνα µε την κοινοβουλευτική διαδικασία, ώστε να
υποστεί και τη βάσανο της κοινοβουλευτικής αυτής επεξεργασίας ένα τέτοιο πολύ σοβαρό θέµα που πλήττει τουλάχιστον ένα
εκατοµµύριο µικροϊδιοκτήτες; Μιλάµε για µια µεγάλη περιουσία
τουλάχιστον 50 δισεκατοµµυρίων, που αποτελεί µια ελπίδα για
τον Έλληνα πολίτη του µικρού εισοδήµατος.
Ενόψει αυτών µήπως πράγµατι είναι σκόπιµο να έρθει υπό τη
µορφή νοµοθετικής ρύθµισης, ως νοµοσχέδιο δηλαδή, και όχι
ως προεδρικό διάταγµα, ώστε να ανταλλαγούν και οι απαραίτητες απόψεις και βεβαίως να γίνει µια εποικοδοµητική συζήτηση
και να διαµορφωθούν οι συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν να
µην υπάρχουν κοινωνικά άδικες ρυθµίσεις; Γατί αυτές οι διατάξεις του προεδρικού αυτού διατάγµατος προβλέπουν µεν για κατοικία αυτών των εκτάσεων αλλά µόνο για τον απασχολούµενο
µε την κύρια εκµετάλλευση.
Αυτοί οι µικροϊδιοκτήτες δεν αγόρασαν τα τέσσερα στρέµµατα
για να καλλιεργήσουν σιτάρια ή καλαµπόκια, αλλά για να κτίσουν
σπίτια και δυστυχώς, µε τη ρύθµιση αυτή δεν µπορούν να το κάνουν.
Ενόψει, λοιπόν, αυτού του αιφνιδίου, µήπως θα πρέπει να
δοθεί ένα διάστηµα; Και πώς βλέπει το Υπουργείο σας να δοθεί
µια µεταβατική περίοδος έστω από την ισχύ του νόµου µέχρι ένα
άλφα χρονικό διάστηµα, για να δοθεί η δυνατότητα σ’ αυτούς
τους Έλληνες και να µην πωλήσουν µπιρ παρά τις ιδιοκτησίες
αυτές και να µπορέσουν να τις διαχειριστούν µε οποιονδήποτε
τρόπο, ώστε να ευνοηθούν και να µη χάσουν τις περιουσίες τους;
Διότι υπάρχουν και οι επιτήδειοι εργολάβοι, όπως πολύ καλά
γνωρίζουµε και συµφέροντα, όπως επίσης, και η φήµη ότι αυτά
όλα γίνονται για να εξυπηρετηθούν µεγαλοϊδιοκτήτες. Δηλαδή,
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αγοράζοντας µικρές εκτάσεις τις ενώνουν και στη συνέχεια κάνουν µεγάλες εγκαταστάσεις και αποκλείουν το µέσο µικρό Έλληνα –το βιοπαλαιστή εννοώ- από την εκµετάλλευση ενός τόσο
µικρού οικοπέδου. Να µη σας θυµίσω τη φήµη που είχε επικρατήσει «οικόπεδο µικρό, φως, νερό, τηλέφωνο, πέντε λεπτά από
την Οµόνοια» κ.ο.κ..
Πιστεύω λοιπόν, ότι το Υπουργείο θα πρέπει –και έχει τη δυνατότητα- να δώσει µία άλλη µεγαλύτερη και κοινοβουλευτική
διαδικασία για τη ρύθµιση αυτή και δυνατότητα αξιοποίησης της
περιουσίας αυτών των ανθρώπων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Νικόλαος Σηφουνάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κυρία συνάδελφε, επειδή είστε ενεργό µέλος του Κοινοβουλίου και δρώσα
πραγµατικά συνάδελφος, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο σχεδίων νόµων που έχουν
έρθει στο Κοινοβούλιο από πλευράς του ΥΠΕΚΑ –τουλάχιστον
τον καιρό που βρίσκοµαι εγώ- έχουν ψηφιστεί από τη συντριπτική
πλειοψηφία των συναδέλφων πέρα από τα κόµµατα και πριν σχηµατιστεί, ας πούµε, η σηµερινή Κυβέρνηση, η οποία δεν είναι µία
µονοκοµµατική κυβέρνηση.
Αυτό είναι και το νόηµα της διαβούλευσης. Στη διαβούλευση
υπάρχει το σχέδιο ενός διατάγµατος, όπως υπάρχουν κι άλλα
αυτήν τη στιγµή σχέδια που είναι στο διαδίκτυο από πλευράς του
ΥΠΕΚΑ, όπως σε λίγο θα είναι το σχέδιο για το ρυθµιστικό σχέδιο
της Αθήνας, όπως και το ρυθµιστικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης.
Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει πως ό,τι προκύψει από τη διαβούλευση θα έρθει και θα οργανωθεί, θα υπάρξουν οι αλλαγές εκείνες που πρέπει να υπάρξουν, προκειµένου αυτό το νοµοθέτηµα
µέσω ενός κανονιστικού διατάγµατος να χαίρει της αποδοχής
της συντριπτικής πλειοψηφίας εκείνων οι οποίοι θα είναι χρήστες.
Επειδή µε λυπεί, πρέπει να σας πω, το γεγονός ότι η συζήτηση
κινείται αποκλειστικά και µόνο πέριξ του άρθρου 14 του συγκεκριµένου σχεδίου προεδρικού διατάγµατος, όταν υπάρχουν εκατοντάδες διατάξεις, θέλω να διαβεβαιώσω για άλλη µια φορά –το
έχουµε πει σε ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ στις 5 Ιανουαρίου του
2012 και σε µία άλλη ανακοίνωση επίσης, στις 11 Ιανουαρίου του
2012- ότι ο κατέχων το δικαίωµα να οικοδοµήσει σήµερα δεν θα
πειραχθεί. Τα τέσσερα στρέµµατα εξακολουθούν. Αυτός ο
οποίος έχει τα τέσσερα στρέµµατα εκείνο το οποίο δικαιούται να
το χτίσει, θα το χτίσει. Δεν µπορεί να έχει µία αναδροµική ισχύ
ένα τέτοιο διάταγµα.
Ένας κύριος ο οποίος βγήκε µια µέρα σε µία τηλεόραση –και
δεν θέλω να πω το όνοµά του για να µην του κάνω και διαφήµιση
και συγκεκριµένα σε ένα µεγάλο κανάλι- άρχισε να πυροδοτεί
µία φήµη, διότι είχε στο σύλλογό του εκλογές, απ’ ό,τι πληροφορήθηκα στη συνέχεια, κι αυτός έσπειρε τον πανικό και άρχισε να
καλλιεργείται αυτή η φήµη.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι η εργασία την οποία κάνει το
ΥΠΕΚΑ, µέσω υπεύθυνων επιστηµόνων που φτιάχνουν ένα συγκεκριµένο σχέδιο, είναι να εκσυγχρονίσουµε αυτήν τη στιγµή
εκείνο που είναι ανάγκη: να εκσυγχρονίσουµε εκεί που είναι το
πεδίο του χωροταξικού σχεδιασµού –και το πράττουµε- ούτως
ώστε από εδώ και στο εξής οι µελετητές για όποια γενικά πολεοδοµικά ή χωροταξικά σχέδια θα εκπονούν, να ξέρουν ποιο είναι
ουσιαστικά το στοιχείο εκείνο που πρέπει να λαµβάνουν υπ’ όψιν
τους σ’ έναν ευρύτατα και ολοκληρωµένο σχεδιασµό και να µην
έχουµε ένα απαρχαιωµένο προεδρικό διάταγµα που είχε χρήσεις
γης που έχουν εξαφανιστεί, έχουν ξεπεραστεί, δεν υπάρχουν,
όπως σας είπα και στην πρωτολογία µου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε πολύ τον
κύριο Υπουργό και την κ. Τσόνογλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής Β’ Αθηνών του
ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνος Γείτονας και η Βουλευτής Επικρατείας
του ΠΑΣΟΚ κ. Έλενα Παναρίτη ζητούν άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τις ζητηθείσες άδειες.
Συνεχίζουµε επί του δελτίου των επικαίρων ερωτήσεων.
Η δεύτερη µε αριθµό 525/14-2-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεράσιµου Γιακουµάτου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου για τη «ρύθµιση της αγοράς παιγνίων» δεν
συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 531/14-2-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Ιωάννη Ζιώγα προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων έγκρισης κρατικού κονδυλίου προς τους δήµους για τη σίτιση των σχολείων της
Θεσσαλονίκης δεν συζητείται λόγω κωλύµατος της κυρίας
Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 529/14-2-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Βαΐτση Αποστολάτου προς τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις παροχών υγείας στο νησί του Πόρου δεν συζητείται και
διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 527/14-2-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Παπαδηµούλη προς τους Υπουργούς Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών, σχετικά µε τα στοιχεία της Eurostat για το επίπεδο φτώχειας στην Ελλάδα, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πρώτη µε αριθµό 524/14-2-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς την Υπουργό Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επαναφορά του µέτρου του 10% για την εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ της
χώρας δεν συζητείται επίσης λόγω κωλύµατος της κυρίας
Υπουργού και διαγράφεται.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντινόπουλος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε
όλον το σεβασµό θέλω να επισηµάνω ότι έχω καταθέσει εδώ και
πολύ καιρό αυτήν την ερώτηση και εδώ και τρεις µήνες δεν µου
έχει απαντήσει το Υπουργείο Παιδείας. Θα την ξανακαταθέσω
σήµερα, αλλά σας παρακαλώ να ενηµερώσετε την Κυβέρνηση
ότι πρέπει κάποια στιγµή να έρθει κάποιος να µας απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έχετε δίκιο. Βλέπουµε
σήµερα αρκετούς Υπουργούς να δηλώνουν κώλυµα. Θα µεριµνήσουµε, κύριε συνάδελφε, διότι βλέπω ότι η ερώτησή σας έχει κατατεθεί από τις 4 Φεβρουαρίου. Να την επανακαταθέσετε, όµως,
ώστε να ρυθµιστεί το θέµα.
Η δεύτερη µε αριθµό 526/14-2-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευσταθίου
Κωνσταντινίδη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την επαναλειτουργία του Ορυχείου Βεύης στη Φλώρινα δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του
κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 532/14-2-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Ιωάννη Γκιόκα προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας ενιαίου φορέα δασοπροστασίας
µε µόνιµο προσωπικό δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Βουλευτή και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 528/14-2-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων ενεργοποίησης ελεγκτικών µηχανισµών προς
αποφυγή των φαινοµένων «ελληνοποίησης» εισαγόµενων αντιγράφων έργων λαϊκής τέχνης.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Κριτσωτάκη θα απαντήσει ο
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Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας κ. Σωκράτης Ξυνίδης.
Παρακαλείται ο ερωτών Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης να λάβει το λόγο και να διατυπώσει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, απ’ ό,τι βλέπω, εδώ
υπάρχει µια µοναδικότητα. Είναι η µοναδική ερώτηση από το
δεύτερο κύκλο που θα συζητηθεί και θα απαντηθεί.
Κύριε Υπουργέ, η επίκαιρη ερώτηση αφορά ένα θέµα αρκετά
σοβαρό. Αφορά το θέµα της λαϊκής τέχνης, που στην Κρήτη έχει
µια ιδιαίτερη παράδοση, µια ρίζα και αφορά και το θέµα των κερδοσκοπικών καταστάσεων και διαθέσεων, των πρακτικών των µεγαλοεισαγωγέων, οι οποίοι έχουν δηµιουργήσει µια κατάσταση
που είναι δραµατική πια.
Ξέρετε τη σηµασία της λαϊκής τέχνης και δεν θέλω να αναφερθώ για να κερδίσω χρόνο. Τα τελευταία χρόνια οι λαϊκοί δηµιουργοί του τόπου αναγκάζονται ακόµα και να εγκαταλείψουν
την τέχνη τους. Θα σας πω ότι σε µία επίσκεψη που έκανα στο
ΒΙΟΠΑ, το οποίο λειτουργεί εδώ και περίπου πέντε χρόνια, είναι
ελάχιστοι από εκείνους που εγώ γνώριζα σε παλαιότερες επισκέψεις. Αυτό έχει να κάνει και µε την οικονοµία, αλλά και µε τη
λαϊκή τέχνη και την παράδοση του τόπου. Οι Έλληνες δηµιουργοί δεν έχουν καν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν την εργασία
τους, αφού δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης, µε αποτέλεσµα
να µην µπορούν να διαθέτουν το δικό τους αναγνωρισµένο και
κατοχυρωµένο σήµα.
Επίσης, δεν αρκεί η παράδοση και οι ικανότητες, αλλά χρειάζονται και ειδικές ευνοϊκές συνθήκες για να αναπτυχθεί η λαϊκή
τέχνη, που δεν υπάρχουν. Και θα σας πω ότι και εκείνες οι ελάχιστες που υπήρχαν, καταργούνται για διάφορους λόγους που
θα πούµε παρακάτω.
Επειδή αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση της πολιτείας η
λήψη µέτρων για την υποστήριξη και προστασία των δηµιουργών έργων λαϊκής τέχνης, ώστε να γίνει εφικτή η διατήρησή
της, έχουµε κάνει δύο ερωτήµατα. Θα διευκολύνω, όµως, τον
κύριο Υπουργό, λέγοντας πρώτα ότι αυτό που πιστεύουν οι ίδιοι
και αυτό που έχουν ως αίτηµα είναι ότι υπάρχουν σηµαντικές
αιτίες και ευθύνες γι’ αυτήν την κατάσταση. Πρώτον, είναι η έλλειψη πιστοποίησης σήµανσης κατοχύρωσης των έργων τους
και, δεύτερον, είναι η αθρόα και ανεξέλεγκτη εισαγωγή και διάθεση στην αγορά αντιγράφων χωρίς ένδειξη τόπου προέλευσης
και υλικών κατασκευής. Εάν το Υπουργείο µπορούσε να κάνει
µία παρέµβαση σε αυτά τα δύο πράγµατα που είναι το δικό
τους αίτηµα, µπορώ να σας πω ότι θα έχει µια πολύ θετική
δράση.
Οι ερωτήσεις είναι συγκεκριµένες, κύριε Υπουργέ: Ποια συγκεκριµένα µέτρα θα λάβετε για την ενεργοποίηση των ελεγκτικών
µηχανισµών προς αποφυγή των φαινοµένων «ελληνοποίησης» εισαγοµένων αντιγράφων έργων λαϊκής τέχνης; Έχουν ελεγχθεί,
πότε και από ποιες υπηρεσίες τα εισαγόµενα αυτά προϊόντα; Αν
ναι, ποια τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών; Αν όχι, θα προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για να µπορούν να γίνονται οι
έλεγχοι από εδώ και πέρα; Σε ποια συγκεκριµένα µέτρα και ενέργειες θα προβείτε και µέσω ποιων υπηρεσιών για την προστασία
των Ελλήνων δηµιουργών και την πιστοποίηση των έργων τους,
ώστε επιτέλους να διαθέτουν το δικό τους αναγνωρισµένο και
κατοχυρωµένο σήµα;
Να σας πω µία τελευταία φράση, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει µια
απάντηση από το Υπουργείο Οικονοµικών που είναι µη απάντηση. Είναι διαπιστωτική. Δεν λένε ότι σ’ αυτό που και εσείς διαπιστώνετε και το Υπουργείο διαπιστώνει, αυτό θα κάνουµε. Αυτό
νοµίζω ότι δεν είναι απάντηση. Θα ήθελα να µην έχουµε τέτοιου
είδους απάντηση που είναι µη απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Σωκράτης Ξυνίδης, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, νοµίζω ότι εδώ είµαστε σε µία από εκείνες
τις περιπτώσεις όπου υπάρχει απάντηση. Δεν είµαστε στην κα-
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τηγορία των µη απαντήσεων. Και αυτό διότι το συνολικότερο
πρόβληµα που βάζετε µέσω των ειδών λαϊκής τέχνης ισχύει για
πάρα πολλά προϊόντα της εγχώριας παραγωγής. Υπήρξε µεγάλος προβληµατισµός στο Υπουργείο Ανάπτυξης για το κατά
πόσο σήµερα και µε τους ισχύοντες κανόνες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση έχουµε τα όπλα να αµυνθούµε απέναντι σε κακέκτυπα,
σε αντίγραφα, σε προϊόντα χαµηλής ποιότητας.
Ευτυχώς σε αυτήν τη συζήτηση υπήρξαν µέσα στο Υπουργείο
Ανάπτυξης στελέχη τα οποία επιχειρηµατολόγησαν –και η
άποψή τους αυτή έγινε αποδεκτή- προκειµένου να συσταθεί µια
νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο απονοµής ενός ελληνικού σήµατος στα
προϊόντα που θα περιγράφει την ελληνικότητα των προϊόντων
και θα παραπέµπει στο κλίµα το οποίο περνά ένα ελληνικό προϊόν, αλλά από την άλλη πλευρά θα πιστοποιεί την ποιότητα
αυτού του προϊόντος. Τα αποτελέσµατα αυτής της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε αρκετές επιφυλάξεις κατ’ αρχάς στο σχέδιο αυτό,
επαναδιατυπώθηκαν αρκετά σηµεία από το Υπουργείο και ξανακρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τελικά, έγινε αποδεκτό
το σχέδιο νόµου το οποίο µάλιστα συµπεριλαµβάνεται στο πολυνοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που εισάγεται αυτές
τις µέρες στη Βουλή και το οποίο αφορά τη δηµιουργία ενός
εθνικού brand name στα προϊόντα µας, αυτό που ονοµάζουµε
σήµα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Είναι στο κεφάλαιο ΙΒ’ του σχετικού πολυνοµοσχεδίου. Το
σήµα αυτό αποτελεί την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων
και ταυτίζεται στη συνείδηση των εγχώριων και ξένων καταναλωτών µε την προέλευση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πατρίδας µας. Για το σκοπό αυτόν δηµιουργείται και λεκτική έννοια
διαµορφωµένη σε σχήµα λογότυπου, που θα ταυτοποιεί την ελληνική προέλευση µιας σειράς προϊόντων διαφόρων κατηγοριών
και θα αποπνέει την ελληνικότητα, χωρίς όµως να προσκρούει
στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρίς να υποδηλώνεται προτίµηση αγοράς, ακριβώς για να µην έχουµε και εµπλοκή
σε σχέση µε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακόµη προβλέπονται οι µηχανισµοί ελέγχου και τήρησης των
υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που το χρησιµοποιούν και η τήρηση ηλεκτρονικού µητρώου ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης περιγράφονται και οι λόγοι διαγραφής από το ως
άνω µητρώο και στοχεύουν στην προβολή της ελληνικής προέλευσης των διακρινοµένων υπό το σήµα αυτό προϊόντων και
υπηρεσιών.
Η εκτίµησή µας είναι, µε δεδοµένο ότι τον ερχόµενο µήνα θα
περάσει από την Ελληνική Βουλή το σχετικό νοµοθέτηµα, το ερχόµενο εξάµηνο να µπορέσουµε να αρχίσουµε να αποδίδουµε
πλέον το σήµα ελληνικού προϊόντος στα προϊόντα.
Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου µε κάποιες συµπληρωµατικές ενέργειες που αποσκοπούν ακριβώς στον περιορισµό
της εισαγωγής λαθραίων και αποµιµήσεων των ελληνικών προϊόντων λαϊκής τέχνης, αλλά και όλων των υπολοίπων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Κριτσωτάκης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ χαίροµαι που
ακούω ότι θα υπάρξει αυτή η νοµοθετική παρέµβαση. Αυτό είναι
πολύ αναγκαίο και θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό
και θα είχε θεραπεύσει πολλές καταστάσεις, γιατί εδώ και ένα
µεγάλο χρονικό διάστηµα έχουν γίνει πολλά αρνητικά πράγµατα.
Θα σας πω βέβαια ότι πέρα από την έλλειψη πιστοποίησης,
σήµανσης και κατοχύρωσης που υπάρχει, όπως λένε όσοι ζουν
το πρόβληµα και εκτός από την αθρόα και ανεξέλεγκτη εισαγωγή
και διάθεση, υπάρχουν και άλλα θέµατα, όπως το θέµα της αδιαφορίας της πολιτείας που δεν πράττει τα δέοντα για την ανάδειξη
της παράδοσης και του έργου των καλλιτεχνών λαϊκής τέχνης.
Δεν υπάρχει καν έλεγχος, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει αυστηρός
έλεγχος για τις εισαγωγές στην αγορά, όπως δεν υπάρχει και
έλεγχος των υλικών κατασκευής των εισαγόµενων προϊόντων.
Έχουµε προϊόντα επικίνδυνων υλών, τα οποία είναι καρκινογόνα
και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.
Οι ίδιοι επιθυµούν τα έργα τους να διαθέτουν το δικό τους
αναγνωρισµένο και κατοχυρωµένο σήµα. Ελπίζω ότι αυτό που εί-
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πατε σήµερα, κύριε Υπουργέ, θα είναι και πρακτικά εφαρµόσιµο,
διότι έχουµε δει αρκετές φορές και κυρίως όταν έχουµε θετικές
παρεµβάσεις, αυτές να µη φθάνουν ως εκεί που πρέπει. Γι ‘αυτό
θα ήταν πολύ σηµαντικό να µη δούµε απλά να αναγράφεται,
αλλά και να εφαρµόζεται ο νόµος. Αυτή είναι µια παρατήρηση
που νοµίζω ότι δεν είναι άδικη ούτε υπερβολική.
Υπάρχει όµως και ένα θέµα µε τις εισαγωγές, αυτές που είναι
εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα µπορούσε εκεί
να υπάρχει ένας διαφορετικός έλεγχος, όµως µέχρι σήµερα δεν
υπάρχει. Δεν ξέρω εάν το νοµοσχέδιο, που αναφέρατε, µεριµνά
γι’ αυτό.
Θα σας παραθέσω και κάποια έγγραφα, τα οποία θα καταθέσω
για τα Πρακτικά. Αυτά µιλούν για πολυεστερικά καρκινογόνα
µουσειακά αντίγραφα. Φανταστείτε ότι παίρνει κάποιος ένα µουσειακό αντίγραφο και κινδυνεύει η υγεία του. Επίσης µιλούν για
τοξικά χρηστικά κεραµικά και άλλα κακέκτυπα εισαγόµενα -υποτίθεται ελληνικά- είδη λαϊκής τέχνης, που τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν κυριαρχήσει κυριολεκτικά στην ελληνική αγορά και
είναι κυρίως κινέζικα.
Το θέµα αυτό δεν αφορά µόνο τους Έλληνες δηµιουργούς
αλλά και δηµιουργούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Γι’ αυτό θα
µπορούσατε να το είχατε θέσει θέµα και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Σας λέω ότι έχουµε ήδη ετοιµάσει παρέµβαση µε τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ Νίκο Χουντή γι’ αυτό το θέµα, ώστε
να συζητηθούν τρόποι καταπολέµησης των φαινοµένων αυτών
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι καταλαβαίνουµε ότι ορισµένα
πράγµατα µπορούµε να τα λύνουµε στη χώρα µας, αλλά ορισµένα διευκολύνει να λυθούν αλλού, ώστε να λυθούν και στη
χώρα.
Οι Έλληνες δηµιουργοί διαµαρτύρονται για τις ελληνοποιήσεις. Θα σας καταθέσω ένα αντίγραφο µήνυσης για να δείτε τι
µπορεί να πάθει κάποιος που έχει δίκιο. Μπλέκεται στην ελληνική
δικαιοσύνη, γιατί δεν υπάρχει τίποτα -από την πλευρά της ελληνικής νοµοθεσίας- που να υπερασπίζεται το δίκιο και την ντόπια
παραγωγή, ειδικά αυτή που είναι ιδιαίτερη παραγωγή.
Κλείνοντας θέλω να σηµειώσω κάτι, κύριε Υπουργέ, το οποίο
νοµίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον. Αφορά τον ΒΙΟΠΑ στην Άνω
Πόλη έξω από την πόλη του Ηρακλείου. Υπάρχει ένα πάρκο
εβδοµήντα δύο στρεµµάτων, στο οποίο δραστηριοποιούνται είκοσι δύο επιχειρήσεις, κυρίως δηµιουργοί λαϊκής τέχνης, αγγειοπλάστες, κεραµίστες, µαχαιροποιοί -θα έχετε ακούσει για τα
κρητικά παραδοσιακά µαχαίρια- αγιογράφοι, κατασκευαστές
µπρούντζινων αγαλµατιδίων, αντιγράφων µουσείων, κοµπολογιών, παραδοσιακών βαρελιών κ.λπ.. Λειτουργεί εδώ και έξι περίπου χρόνια, αλλά στερείται ακόµη βασικών υποδοµών,
εξωτερικού φωτισµού, δηλαδή οδικής σήµανσης, κυκλοφοριακής σύνδεσης µε τον κεντρικό δρόµο κ.λπ.. Είναι δηλαδή ένα
πολύ ωραίο πράγµα αποµονωµένο από τον υπόλοιπο κόσµο. Θα
σας πω ακόµη ότι και άλλα δεν έχουν ολοκληρωθεί, όπως το πωλητήριο, το εκθετήριο κ.λπ..
Θα τελειώσω µε λόγια που δεν είναι δικά µου αλλά των ίδιων
των δηµιουργών της λαϊκής τέχνης εκεί στον ΒΙΟΠΑ κι όχι µόνο
και µάλιστα απ’ όλη σχεδόν την Κρήτη -γιατί είναι και Ρέθυµνο
και Λασίθι και Ηράκλειο, οι τρεις από τους τέσσερις νοµούς, που
λένε αυτά τα πράγµατα- και οι οποίοι λένε ότι «χρειάζεται θέληση, πολλή δύναµη και τόλµη να συγκρουστείτε µε µεγάλα συµφέροντα που λυµαίνονται το χώρο. Άλλος δρόµος δεν υπάρχει.
Το έχουµε χρέος στην πατρίδα, το έχουµε χρέος στην κρητική
και την ελληνική παράδοση και iστορία, που δυστυχώς εξευτελίζεται και µετατρέπεται σε υποχείριο εφήµερου κέρδους στα
χέρια κερδοσκόπων και στην ουσία ανθελλήνων. Το έχουµε
χρέος προς τους εαυτούς µας και τις επόµενες γενιές».
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να µας πείτε και για τον ΒΙΟΠΑ. Είπατε κάτι για το νόµο. Διευκρινίσετε το αν θέλετε περισσότερο,
αν είστε σε θέση τώρα να το κάνετε. Πείτε µας όµως και για τον
ΒΙΟΠΑ. Διότι κι αν λυθούν τα προβλήµατα που λέµε τώρα -κάποια τουλάχιστον απ’ αυτά- τι θα γίνει µ’ αυτόν τον ΒΙΟΠΑ;
Έχουν δοθεί χρήµατα εκεί, τα οποία χρήµατα όµως δεν αξιοποιούνται ή, τέλος πάντων, δυσκολεύουν τους ίδιους τους ανθρώπους που είναι εκεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης κατα-
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θέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Ξυνίδης.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Θα µπορούσα να απαντήσω πιο συγκεκριµένα στο θέµα του ΒΙΟΠΑ, αν τυχόν συµπεριλαµβανόταν µέσα στην ερώτηση και είχα φροντίσει να έχω µια
σχετική ενηµέρωση. Εκείνο όµως που γενικά ισχύει είναι ότι για
εκείνα τα ΒΙΟΠΑ που ανήκουν στην ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ αρµόδια για τις
υποδοµές είναι η εταιρεία αυτή. Από εκεί και µετά, για τα υπόλοιπα ΒΙΟΠΑ ο τελευταίος νόµος, τον οποίο ψηφίσαµε το προηγούµενο καλοκαίρι, προβλέπει τη δηµιουργία των φορέων της
οργάνωσης των ΒΙΠΕ. Απευθείας η κεντρική κυβέρνηση, το
Υπουργείο, σε σχέση µε τις υποδοµές των βιοµηχανικών περιοχών πλέον δεν παρεµβαίνει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια παλιά
εκκρεµότητα στην οποία αναφέρεστε, την οποία βεβαίως θα µπορούσαµε να την δούµε, αλλά δεν έχω τα σχετικά στοιχεία πρόσφορα αυτήν τη στιγµή.
Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε κάποια γενικότερα ζητήµατα
που αφορούν την πρόληψη του παραεµπορίου που σχετίζεται µε
τα προϊόντα λαϊκής τέχνης, αλλά θα ήθελα πρωτύτερα να σας
πω όσον αφορά αυτήν την περίπτωση του σήµατος ελληνικών
προϊόντων και υπηρεσιών, επειδή αναφερθήκατε και σε µια προσπάθεια που κάνει το κόµµα σας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι αποδεικνύει ακριβώς πως όταν πηγαίνουµε µε
συγκροτηµένη άποψη η οποία έχει επίγνωση των κανόνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και παλεύει για κάποια πράγµατα µέσα σ’
εκείνο το πλαίσιο, µπορεί και πετυχαίνει στόχους που κατ’ αρχάς
φαίνονται ότι είναι ανέφικτοι. Δηλαδή αν απευθυνόµασταν σε
οποιονδήποτε πριν από κάποιο χρονικό διάστηµα και λέγαµε ότι
θα επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη χρήση σήµατος ελληνικών
προϊόντων και υπηρεσιών, σίγουρα θα σας έλεγε ότι απαγορεύεται να το επιτρέψει. Κι όµως το επέτρεψε, γιατί ακριβώς εξηγήσαµε ότι η στόχευση δεν είναι να πλήξουµε τον ανταγωνισµό
µεταξύ των ελληνικών και των ξένων επιχειρήσεων, αλλά να στέλνουµε ένα συγκεκριµένο κωδικοποιηµένο µήνυµα στον καταναλωτή, ότι το συγκεκριµένο προϊόν έχει συγκεκριµένες ιδιότητες.
Από εκεί και µετά, όσον αφορά το παραεµπόριο, είναι ένα τεράστιο θέµα που έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές µέσα σ’
αυτήν την Αίθουσα. Εγώ θέλω να αναφερθώ ξανά στη σηµαντική
πρωτοβουλία που πάρθηκε τον περασµένο Σεπτέµβριο –νοµοθετικά το περασµένο καλοκαίρι- µε την άµεση καταστροφή των
προϊόντων µε ανεξίτηλα σπρέι και τη διαδικασία εκείνη που δίνει
τα όπλα στα όργανα ελέγχου και στα ΚΕΛΑΥΕ, την ανασυγκρότηση των οποίων επιδιώκουµε, για άµεση δράση όταν εντοπίζονται τέτοιου είδους προϊόντα, για να µην ξαναπέφτουν στην
αγορά, όπως επίσης και την προµήθεια των ειδικών σκάνερς για
τις πύλες εισόδου. Διότι ξέρουµε ότι το πρόβληµα κυρίως δηµιουργείται στις πύλες εισόδου της χώρας και µετά είναι πάρα
πολύ δύσκολο να περιορίσεις το παραεµπόριο, ενώ εκεί είναι πιο
συγκροτηµένη η κατάσταση για να µπορέσεις να χτυπήσεις το
κακό στη ρίζα του.
Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στη Διεύθυνση Ελέγχου της
Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς, που στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της βρίσκεται συνεχώς σε ελέγχους για τις ενδεικτικές
πινακίδες, µε έµφαση ως προς το είδος, την ποιότητα και την
προέλευση των προϊόντων αυτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Και τέλος την αγορανοµική διάταξη την 7/2009, µε την οποία
επιβάλλεται, µε αυστηρές ποινές πλέον, η αναγραφή της χώρας
παραγωγής υποχρεωτικά στην πινακίδα πώλησης των προϊόντων.
Είναι κάποια µέτρα, τα οποία βεβαίως αντιλαµβάνεστε ότι δεν
είναι επαρκή για να καταπολεµήσουν το πρόβληµα του παραεµπορίου. Αλλά σε συνδυασµό και µε τις ενέργειες αυτές που σας
είπα στις πύλες εισόδου, στην παράλληλη δράση του ΣΔΟΕ και
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της Δηµοτικής Αστυνοµίας και της Ελληνικής Αστυνοµίας, όπου
ζητείται η συνδροµή της, γίνεται ένας καθηµερινός αγώνας για
τον περιορισµό του δύσκολου αυτού φαινοµένου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα:
Οι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Υποδοµών,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Πολιτισµού και Τουρισµού κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας από Ενόπλους
Φρουρούς σε Εµπορικά Πλοία και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε τώρα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νοµοσχεδίων που είναι γραµµένα
στην ηµερήσια διάταξη.
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Αντιµετώπιση της
βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων
και λοιπές διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα ψηφιστεί στο σύνολο σε άλλη συνεδρίαση.
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα ψηφιστεί στο σύνολο σε άλλη συνεδρίαση.
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής
αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
Και, τέλος, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια
αυτής».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο κρατείται
και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς,
θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
της 16-2-2012, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της
αρχής.
Να ενηµερώσω ότι µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της
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Βουλής, κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Σπυρίδων Χαλβατζής,
ορίζει ως ειδική αγορήτρια την Βουλευτή και Αντιπρόεδρο της
Βουλής, κ. Βέρα Νικολαΐδου.
Επίσης ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Ηλίας Πολατίδης, µε παρόµοια
επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ενηµερώνει ότι κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου αυτού,
ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής, κ. Παύλος Μαρκάκης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω το λόγο στον κύριο
Υπουργό για να διατυπώσει ορισµένες νοµοτεχνικού χαρακτήρα
αλλαγές, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως
ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα πέντε µαθητές και
µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί - συνοδοί τους από το 11ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ιδιαιτέρως υπερήφανοι είναι οι παρόντες Βουλευτές Ηρακλείου κ. Στρατάκης, η κ. Σκραφνάκη, ο κ. Κριτσωτάκης, αλλά
και όλοι οι παριστάµενοι συνάδελφοι.
Κύριε Γείτονα, απ’ ό,τι βλέπω ετοιµάζεστε να εγγραφείτε εις
τους αγορητές. Γιατί; Έχετε ήδη άδεια απουσίας στο εξωτερικό!
Προηγουµένως η Βουλή σας ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν αναγνώσατε σωστά τις ηµεροµηνίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν ανέγνωσα ορθώς τις
ηµεροµηνίες. Οφείλω να κάνω αυτή τη διευκρίνιση, διότι θα απορούν όσοι µας βλέπουν ή µας ακούν.
Ο Υπουργός κ. Μαυρουδής Βορίδης έχει το λόγο για ορισµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο σχέδιο νόµου.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Απλώς, θα καταθέσω ορισµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Αφορούν στο σώµα του νοµοσχεδίου και σε µία από τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Να διαβεβαιώσω τους συναδέλφους
–µπορώ βέβαια να τις αναγνώσω- ότι πρόκειται για αµιγώς νοµοτεχνικού χαρακτήρα βελτιώσεις. Δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό,
για να ανησυχήσουν οι εισηγητές.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ να κατατεθούν και να διανεµηθούν στους κυρίους συναδέλφους.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαυρουδής Βορίδης καταθέτει τις προαναφερθείσες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Βορίδη.
Το λόγο τώρα έχει η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ κ. Αφροδίτη Παπαθανάση για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου: «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» στοχεύει αφ’ ενός στον
καθορισµό του τρόπου µετάβασης σε καθεστώς πλήρους απελευθέρωσης της ταχυδροµικής αγοράς από 1-1-2013 µε την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2008/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στην ελληνική έννοµη τάξη και
αφ’ ετέρου να καλύψει νοµοθετικά κενά, τα οποία έχουν προκύψει στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα οποία χρήζουν νοµοθετικών ρυθµίσεων.
Ως προς το πρώτο µέρος, το µέρος των ταχυδροµικών υπηρεσιών, µε τις προτεινόµενες διατάξεις προωθείται η ανάπτυξη
και η απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς, η διασφάλιση
της προστασίας των χρηστών και των υπηρεσιών αυτών, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, καθώς και η
εξασφάλιση των µέσων συµµόρφωσης των ταχυδροµικών επιχειρήσεων προς τους κανόνες του ανταγωνισµού.
Παράλληλα όµως και µε τη συµµετοχή των Βουλευτών στη συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής θα πρέπει να εξασφαλιστεί
η παροχή της καθολικής υπηρεσίας στις ταχυδροµικές υπηρεσίες στην ελληνική Επικράτεια σε προσιτές τιµές, η εγγύηση της
χρηµατοδότησης της παροχής της καθολικής υπηρεσίας, κάτι
που έως σήµερα –αν και έχει νοµοθετηθεί- δεν έχει υλοποιηθεί
στην πράξη –ποτέ δηλαδή δεν συστάθηκε το ταµείο αποζηµίωσης για τη χρηµατοδότηση της καθολικής υπηρεσίας, µε αποτέλεσµα οι οφειλές του ελληνικού δηµοσίου προς το φορέα
καθολικής υπηρεσίας, τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, να ξεπερνούν
για τα χρόνια 2004-2010 τα 49.000.000 ευρώ- και το ότι η παροχή
της καθολικής υπηρεσίας δεν θα αποτελέσει πεδίο στρέβλωσης
της ταχυδροµικής αγοράς.
Άρα όσοι επιλέξουν να παρέχουν ταχυδροµικές υπηρεσίες καθολικής υπηρεσίας θα πρέπει να τις παρέχουν µε τους ίδιους
όρους σε όλη την επικράτεια, µε σαφείς και καθορισµένους
όρους πρόσβασης των φορέων παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών σε υποδοµές και υπηρεσίες του φορέα καθολικής υπηρεσίας.
Ως προς το µέρος των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι προτεινόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις δηµιουργούν ένα διαφανές και λειτουργικό πλαίσιο για τις επικοινωνίες. Εξασφαλίζουν την καλύτερη
ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές,
αντιµετωπίζουν ανησυχίες για θέµατα ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και στοχεύουν στη βελτίωση της καθηµερινότητας του πολίτη.
Επισηµαίνεται ότι το πλήρες άνοιγµα της ταχυδροµικής αγοράς έχει ήδη συντελεστεί την τελευταία δεκαετία σε όλα τα
κράτη-µέλη εκτός από έντεκα –µεταξύ των οποίων και η Ελλάδαγια τα οποία η αγορά θα απελευθερωθεί πλήρως από 1-1-2013.
Τι συνεπάγεται η απελευθέρωση; Συνεπάγεται την κατάργηση
του αποκλειστικού έως σήµερα δικαιώµατος των ελληνικών ταχυδροµείων στην περισυλλογή, διαλογή, µεταφορά και διανοµή
αντικειµένων αλληλογραφίας εσωτερικού είτε µε ταχύτερη διανοµή είτε όχι της εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας
και του διαφηµιστικού ταχυδροµείου µε όριο βάρους τα πενήντα
γραµµάρια. Το αποκλειστικό αυτό δικαίωµα είχε παρασχεθεί στα
ΕΛΤΑ σύµφωνα και µε το άρθρο 18 του σχεδίου νόµου ως αντιστάθµισµα για λόγους βιωσιµότητας του οργανισµού για την παροχή από τα ΕΛΤΑ της υπηρεσίας «καθολικής υπηρεσίας».
Τα δύο βασικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν την φιλοσοφία του σχεδίου νόµου σε ό,τι αφορά τις ταχυδροµικές υπηρεσίες είναι, όπως αναφέραµε νωρίτερα, ο χρόνος της πλήρους
απελευθέρωσης της αγοράς και η παροχή της καθολικής υπηρεσίας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του σχεδίου νόµου τα Ελληνικά Ταχυδροµεία παραµένουν φορέας καθολικής υπηρεσίας έως τις
31-12-2028. Δίνεται, όµως, η δυνατότητα σύµφωνα µε το άρθρο
7 παράγραφος 3 στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
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κτύων να επανεξετάζει τους όρους και τον τρόπο παροχής της
καθολικής υπηρεσίας ανά εξαετία µετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και να ζητά ο
Υπουργός την επαναδιαπραγµάτευση των σχετικών όρων της
σύµβασης.
Η πλήρης απελευθέρωση των ταχυδροµικών υπηρεσιών είναι
γεγονός ότι θα πραγµατοποιηθεί σε ένα δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον. Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία από την µία πλευρά πρέπει
να κερδίσουν το χρόνο που έχασαν για να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες. Κρίσιµα στοιχεία αποτελούν οι
δυνατότητες ή όχι και οι αντοχές ή όχι του κρατικού προϋπολογισµού για την χρηµατοδότηση των καθολικών υπηρεσιών, το
ποιοι και πώς θα συµβάλλουν στην χρηµατοδότηση των υπηρεσιών αυτών και η διατήρηση ή όχι, λόγω των οικονοµικών συνεπειών, του δικτύου σε όλη την Ελλάδα.
Από την άλλη πλευρά, η είσοδος των νέων παρόχων στην ανταγωνιστική αγορά αναµένεται -µε την αποφυγή των πιθανών
στρεβλώσεων- σε βάθος δύο, τριών ετών, να αποκαταστήσει την
ισορροπία στην αγορά, µε καλύτερες τιµές και καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για τους χρήστες.
Το περιεχόµενο και η ποιότητα της καθολικής υπηρεσίας ορίζεται στο άρθρο 6 του σχεδίου νόµου. Αυτό συνεπάγεται ότι ανεξάρτητα από το σηµείο της ελληνικής επικράτειας, παρέχεται
µονίµως σε προσιτές τιµές η ίδια τιµή για την ίδια υπηρεσία. Η
ίδια υπηρεσία, δηλαδή, στοιχίζει στην Αθήνα όσο στοιχίζει και
στο Καστελόριζο.
Η καθολική υπηρεσία ταχυδροµικής εξυπηρέτησης περιλαµβάνει τουλάχιστον τις εξής επιµέρους υπηρεσίες: Περισυλλογή,
µεταφορά, διαλογή και διανοµή ταχυδροµικών αντικειµένων
βάρος έως δύο κιλά και ταχυδροµικών δεµάτων βάρος έως είκοσι κιλά, υπηρεσίες συστηµένων και αποστολών δηλωµένης
αξίας.
Το δικαίωµα των χρηστών να λαµβάνουν καθολικές υπηρεσίες
εξασφαλίζεται µε τον καθορισµό της πυκνότητας των σηµείων
επαφής, πρόσβασης και περισυλλογής µε βάση γεωγραφικές και
κοινωνικές συνθήκες, µε την παροχή της υπηρεσίας πέντε ηµέρες την εβδοµάδα και την πραγµατοποίηση µιας περισυλλογής
και µιας διανοµής την ηµέρα. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας διαθέτει τουλάχιστον ένα σηµείο πρόσβασης ανά χίλιους
κατοίκους στις αστικές περιοχές και τουλάχιστον ένα σηµείο
πρόσβασης σε κάθε οικισµό στις αγροτικές περιοχές της χώρας.
Αντιλαµβανόµαστε όλοι, λοιπόν, τη σπουδαιότητα και την
ανάγκη διατήρησης και για λόγους εξυπηρέτησης του κοινού και
για λόγους εξυπηρέτησης µε βάση το γεωγραφικό ανάγλυφο της
χώρας, της παροχής της καθολικής υπηρεσίας στη χώρα µας.
Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων στο άρθρο 5 του παρόντος σχεδίου νόµου καθορίζονται οι όροι πρόσβασης των παρόχων ταχυδροµικών
υπηρεσιών σε υποδοµές και υπηρεσίες του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο καθορίζονται
και τα τιµολόγια του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Η
ανάθεση της καθολικής υπηρεσίας µπορεί να γίνει σε δηµόσιο
ή σε ιδιωτικό φορέα σύµφωνα µε το άρθρο 7 του σχεδίου νόµου
µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
σύµφωνα µε το π.δ. 59/2003, στο σύνολο της Επικράτειας και
σύµφωνα µε αρχές διαφάνειας και απαγόρευσης των διακρίσεων και της αναλογικότητας.
Εµµένουµε στην αρχή ότι η καθολική υπηρεσία πρέπει να παρέχεται ακόµη και µε τη λήψη της ειδικής άδειας -άρθρο 12- στο
σύνολο της Επικράτειας. Διότι, διαφορετικά, σε µία χώρα όπου
η ταχυδροµική αγορά έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά -είναι
µικρή σε σχέση µε τις αγορές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ο
βαθµός συγκέντρωσης των ταχυδροµικών δραστηριοτήτων στα
αστικά κέντρα της Αττικής, Μακεδονίας και Πελοποννήσου φτάνει το 85% της συνολικής δραστηριότητας, πλέον το ανάγλυφο
της χώρας που δηµιουργεί µεγάλα κόστη- εάν η ειδική άδεια
δοθεί ανά γεωγραφικές περιοχές και όχι στο σύνολο της χώρας,
θα δηµιουργήσει στρεβλώσεις υπέρ αυτών που έχουν άδεια
µόνο σε αστικές περιοχές.
Η λογική που λέει ότι η αγορά µόνο µέσω του ανταγωνισµού
θα ρυθµιστεί, κατά πρώτον, έχει καταρρεύσει ως αρχή και κατά
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δεύτερον, θα αναγκάσει το δηµόσιο φορέα παροχής καθολικής
υπηρεσίας σε µεγαλύτερες ζηµιές, γιατί κανείς δεν µπορεί να
δεχθεί το να µην παρέχεται η υπηρεσία αυτή. Και αυτό δεν το
λύνει µόνο η αγορά, αλλά είναι κάτι που πρέπει να είναι σαφής
πολιτική ευθύνη και επιλογή.
Απόλυτα κρίσιµο στοιχείο για τη διατήρηση του δικτύου παροχής καθολικής υπηρεσίας σε προσιτές τιµές και σε όλη την επικράτεια, είναι ο τρόπος χρηµατοδότησης της καθολικής
υπηρεσίας. Με τον τρόπο αυτό, από τη µια, δεν πρέπει να δηµιουργηθούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό, ενώ, από την άλλη,
πρέπει µε σαφή και διαφανή διαδικασία και από την πολιτεία και
από τον πάροχο και από την αγορά να χρηµατοδοτηθεί αυτή η
παροχή υπηρεσίας. Είναι η υπηρεσία που φέρει, όπως είπαµε,
στοιχεία υψηλού οικονοµικού κόστους.
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων διαχειρίζεται το λογαριασµό αποζηµίωσης του καθολικού κόστους, της
καθολικής υπηρεσίας και εκδίδει κανονισµό σχετικά µε τον προσδιορισµό αντικειµενικών τρόπων κοστολόγησης, οι οποίοι οφείλουν να εφαρµόζονται στο εσωτερικό λογιστικό σύστηµα του
φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.
Επίσης, µε το σχέδιο νόµου, στα άρθρα 11 και 12, θεσπίζεται
η χορήγηση αδειών παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, γενικών
και ειδικών, από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, σύµφωνα µε σχετικό κανονισµό της.
Προκειµένου να διασφαλιστεί η προστασία των χρηστών, θεσπίζονται στο άρθρο 13 οι υποχρεώσεις των φορέων παροχής
ταχυδροµικών υπηρεσιών. Οι υποχρεώσεις είναι να διαθέτουν
σαφείς, απλές και χαµηλού κόστους διαδικασίες που να είναι διαθέσιµες στο κοινό και να αφορούν την αντιµετώπιση των παραπόνων των χρηστών, τα οποία σχετίζονται ιδίως µε την απώλεια,
κλοπή, καταστροφή ή µη συµµόρφωση µε πρότυπα ποιότητας,
µε την επιφύλαξη τήρησης των σχετικών διεθνών και εθνικών διατάξεων περί αποζηµιώσεων.
Οι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την τήρηση των συνθηκών εργασίας,
κάτι πολύ κρίσιµο και για τον ανταγωνισµό, αλλά και για την κατάσταση που υπάρχει στην αγορά εργασίας στο συγκεκριµένο
τοµέα, να καταβάλλουν στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδροµείων ετήσια ανταποδοτικά τέλη και τέλη χρηµατοδότησης, να διασφαλίζουν ότι τα τιµολόγιά τους πληρούν κανόνες υγιούς ανταγωνισµού και ότι υπάρχουν κανόνες διαφάνειας,
ότι αυτά δηµοσιεύονται καταλλήλως και ότι κοινοποιούνται στην
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων.
Η παράβαση διατάξεων του νόµου ή η παροχή ταχυδροµικών
υπηρεσιών διαφορετικών από όσες περιγράφονται συνεπάγεται
την επιβολή, µετά από ακρόαση, µιας ή περισσότερων κυρώσεων, όπως η σύσταση, το πρόστιµο, η προσωρινή ή οριστική
ανάκληση της άδειας.
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η επιτυχία του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου θα εξαρτηθεί και από το περιεχόµενο των υπουργικών αποφάσεων που θα ακολουθήσουν, από τη δυνατότητα
χρηµατοδότησης της καθολικής υπηρεσίας, καθώς και από τον
έλεγχο για τους κανόνες τήρησης, κανόνες υγιούς ανταγωνισµού.
Στον τοµέα του σχεδίου νόµου που αφορά τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες, µε τις προτεινόµενες διατάξεις στο άρθρο 22 του
σχεδίου νόµου δηµιουργείται στην Εθνική Επιτροπή Ατοµικής
Ενέργειας πανελλαδικό τηλεµετρικό δίκτυο συνεχούς µέτρησης
και καταγραφής των επιπέδων ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας,
µε στόχο το συνεχή έλεγχο της τήρησης των θεσµοθετηµένων
ορίων. Η ονοµασία θα είναι «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων». Θα υποστηριχθεί από το ΕΣΠΑ η δράση αυτή
και θεωρούµε ότι θα καθησυχάσει τον κόσµο, επιστήµονες και
µη, σχετικά µε τα επίπεδα ακτινοβολίας, θα υπάρχει µια συστηµατική παρακολούθηση της εκποµπής ακτινοβολίας σε όλη τη
χώρα.
Βελτιώνονται οι παρούσες διατάξεις του ν. 3431/2006 στο
άρθρο 29, των οποίων η εφαρµογή έχει οδηγήσει σε δυσκολίες
και αντιµετωπίζονται µε νέες, συµπληρωµατικές διατάξεις θέµατα που δεν καλύπτονται από τον ίδιο νόµο και προτείνονται
νέες διατάξεις που συµπληρώνουν το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο
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σχετικά µε την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών και την παροχή
πληροφοριών για δίκτυα επικοινωνιών.
Σήµερα, µε το υπάρχον πλαίσιο, το οποίο αφορά την αδειοδότηση των κεραιών, χρειάζονται περίπου εφτακόσιες ογδόντα
µέρες για να εγκριθεί µία άδεια. Στο χρόνο αυτό µεσολαβούν ενστάσεις, δηµοτικά συµβούλια, εξεγερµένοι κάτοικοι, δικαστήρια
και πολλές φορές αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι ο χρόνος αυτός
δεν αποτελεί και την ασφαλή περίοδο στη διαδικασία αδειοδότησης. Από τη µία, χρειαζόµαστε ένα πυκνό δίκτυο κεραιών στη
χώρα, µε χαµηλή ακτινοβολία και από την άλλη, οι αντιδράσεις
και η γραφειοκρατία είναι τόσο µεγάλες που το σύστηµα δεν εξυπηρετείται.
Επιχειρείται, λοιπόν, µέσω του σχεδίου νόµου και του συστήµατος «ΣΗΛΙΑ» να δηµιουργηθεί τρόπος επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης.
Ο σχεδιασµός του συστήµατος θέλει να συγκεντρώνεται φάκελος και εντός τεσσάρων µηνών να δίνεται η δυνατότητα στη
διοίκηση να απαντήσει. Όταν ο φάκελος ελεγχθεί και έχει τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, τότε δίνεται ένα πιστοποιητικό σε
αυτόν που θέλει να επενδύσει ή να κατασκευάσει µία κεραία. Με
το πιστοποιητικό αυτός λειτουργεί νοµίµως και όντως µπορεί να
προχωρήσει στην κατασκευή της κεραίας.
Για όλο το υπόλοιπο διάστηµα προκειµένου να συµπληρωθούν
οι επτακόσιες ογδόντα ηµέρες, περιµένουµε την απόλυτη συγκέντρωση των δικαιολογητικών. Αν στο µεταξύ υπάρχει κάποια
αρνητική απάντηση µέσα από το σύστηµα «ΣΗΛΙΑ», τότε αυτόµατα ανακαλείται το πιστοποιητικό και ο επενδυτής θεωρείται
παράνοµος.
Στην ακρόαση των φορέων που έγινε, είχε πολύ µεγάλη σηµασία η θέση των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας που θεωρούν ότι
αυτό είναι ένα σχέδιο, ένα σύστηµα, το οποίο θα µπορέσει να
εξυπηρετήσει πάρα πολύ τη διαδικασία της κατασκευής, γιατί
όπως είπαµε και νωρίτερα, έχει πολύ µεγάλη σηµασία να µπορέσει η χώρα να αποκτήσει ένα σωστό δίκτυο µε ασφαλή µέτρηση
και ασφαλή παρακολούθηση στο θέµα των κεραιών.
Έχει επίσης µεγάλη σηµασία να µιλήσουµε και κάποια στιγµή
να αρχίσουµε να ασχολούµαστε στη χώρα αυτή, µε το θέµα του
φάσµατος, ποιος ελέγχει το φάσµα στη χώρα και πώς τιµολογείται, αφού το φάσµα θεωρείται δηµόσιο αγαθό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε την κ.
Αφροδίτη Παπαθανάση εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ.
Παρακαλούµε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Σάββα
Αναστασιάδη, να πάρει το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αφού είναι η πρώτη εµφάνιση του Υπουργού ως µέλος της
Νέας Δηµοκρατίας να τον καλωσορίσουµε στην οικογένειά µας.
Κυρίες και κύριοι συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που
σκοπό έχει αφ’ ενός µεν να ενσωµατώσει στο Κοινοτικό Δίκαιο
την Κοινοτική Οδηγία 6 του 2008 σχετικά µε την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς των ταχυδροµικών υπηρεσιών µέχρι την 11-2013 και αφ’ ετέρου να καλύψει νοµοθετικά κενά και να
εξοικονοµήσει διατάξεις που αφορούν το χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Υπό αυτήν την έννοια το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µίας
πρώτης τάξεως ευκαιρία να συγκλίνουµε σε µία κοινή συνισταµένη απόψεων, που σκοπό έχουν να εξυπηρετήσουν ουσιαστικά
τον Έλληνα πολίτη.
Το νοµοσχέδιο χωρίζεται σε δύο διακριτά µέρη. Το πρώτο αναφέρεται στις ταχυδροµικές υπηρεσίες το δε δεύτερο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο µέρος, που αναφέρεται στις ταχυδροµικές υπηρεσίες, θα ξεκινήσω την τοποθέτηση µου µε µία παρατήρηση γενικού περιεχοµένου. Είναι ένα σχέδιο νόµου το οποίο
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο για διαβούλευση το Δεκέµβριο του
2010 κι ολοκληρώθηκε η διαβούλευση τον Ιανουάριο του 2011,
δηλαδή περίπου πριν από ένα και πλέον χρόνο.
Προσπαθώ να καταλάβω τι ήταν αυτό που εµπόδισε την τότε
ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και την προηγούµενη κυβέρνηση, να φέρει το νοµοσχέδιο προς ψήφιση. Υποτίθεται -κι έτσι
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είναι- ότι το νοµοσχέδιο αυτό είναι διαδικαστικού χαρακτήρα,
αφού έρχεται να προσαρµόσει την ελληνική νοµοθεσία στις κοινοτικές οδηγίες. Το Υπουργείο Μεταφορών έδειξε τότε ολιγωρία,
όπως ολιγωρία έδειξε και η τότε κυβέρνηση και όχι µόνο σε αυτό,
αλλά και σε άλλα θέµατα. Είναι ενδεικτική η περίπτωση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Επίσης θέλω να σταθώ και πάλι στη λειτουργία του νόµου σχετικά µε την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, προεδρικών διαταγµάτων, Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, οι οποίες αν δεν
εκδοθούν έγκαιρα θα καθυστερήσουν για αρκετό χρονικό διάστηµα την εφαρµογή του νόµου.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι το τελευταίο προεδρικό διάταγµα που
αφορούσε τη λειτουργία του ν.3431/2006 εκδόθηκε πριν από δύο
µήνες περίπου. Καταλαβαίνετε ότι αν η έκδοση των υπουργικών
αποφάσεων πάει µε τους ρυθµούς του νόµου που ανέφερα, ο
νόµος θα κάνει αρκετά χρόνια για να λειτουργήσει και να εφαρµοστεί.
Επί της ουσίας, βασική επιδίωξη του παρόντος νοµοσχεδίου
είναι η πλήρης απελευθέρωση των ταχυδροµικών υπηρεσιών και
η ένταξή τους στον ελεύθερο ανταγωνισµό σύµφωνα µε τις σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές απαιτήσεις. Αναµφίβολα, πρόκειται
για ένα σταθµό στα ταχυδροµικά δεδοµένα της χώρας µας, όπου
είναι έντονη ακόµη η εύνοια προς το φορέα παροχής καθολικής
υπηρεσίας, που είναι τα ΕΛΤΑ.
Διάφοροι παράγοντες, όπως η ζήτηση, οι µεταβαλλόµενες
ανάγκες των χρηστών, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών προκάλεσαν αλλαγές στον τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών παγκοσµίως. Οι ταχυδροµικές υπηρεσίες, αποτελώντας ουσιαστικό
µέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, παίζουν ουσιαστικό ρόλο στο επίπεδο της κοινωνικής, οικονοµικής και εδαφικής συνοχής της χώρας µας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη σηµερινή, µάλιστα, εποχή όπου η παρουσία του ηλεκτρονικού εµπορίου προσφέρει στις αποµακρυσµένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές νέες δυνατότητες συµµετοχής στην
οικονοµική ζωή, είναι απαραίτητη η παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
Οι ίδιοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίσηµες µετρήσεις αξιολογούν τις ταχυδροµικές υπηρεσίες ως εκείνες µε
το µεγαλύτερο οικονοµικό ενδιαφέρον. Στις ιδιαίτερες δε εδαφολογικές συνθήκες της χώρας µας το αγροτικό ταχυδροµικό
δίκτυο παίζει ουσιαστικό ρόλο, τόσο στην ένταξη των επιχειρήσεων στην εθνική, αλλά και στη διεθνή οικονοµία, όσο και στη
διατήρηση της συνοχής από κοινωνικής πλευράς και από πλευράς απασχόλησης. Συγχρόνως, τα αγροτικά ταχυδροµικά γραφεία σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές µπορούν να
αποτελέσουν ένα ουσιώδες δίκτυο υποδοµής για την πρόσβαση
στις νέες τεχνολογίες και τις τηλεπικοινωνίες.
Η στόχευση για εµάς µε το παρόν σχέδιο νόµου θα πρέπει να
είναι η προαγωγή σε ολόκληρη την επικράτεια της αρµονικής,
ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης των οικονοµικών δραστηριοτήτων. Η παροχή ευκαιριών απασχόλησης και κοινωνικής
προστασίας, το υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας, η βελτίωση
της ποιότητας ζωής, καθώς και η οικονοµική και κοινωνική συνοχή, το πλήρες άνοιγµα της αγοράς, ελπίζουµε ότι θα συντελέσει στην αύξηση του συνολικού µεγέθους της ταχυδροµικής
αγοράς. Θα συµβάλλει περαιτέρω στη διατήρηση βιώσιµης απασχόλησης υψηλής ποιότητας στους φορείς παροχής καθολικής
υπηρεσίας. Παράλληλα, θα διευκολύνει τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε όλους τους φορείς, στους νεοεισερχόµενους στην αγορά και σε συναφείς οικονοµικούς τοµείς.
Οι νέες προκλήσεις του ανταγωνισµού, όπως η ψηφιακή τεχνολογία και οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που διαφέρουν από
τις παραδοσιακές ταχυδροµικές υπηρεσίες, είναι βέβαιο ότι θα
ωθήσουν τους φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, περιλαµβανοµένου και του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, να
βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητά τους. Το γεγονός αυτό θα
συµβάλει από µόνο του στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
Με τη σειρά της δε η αύξηση της ανταγωνιστικότητας θα δώσει
στον ταχυδροµικό τοµέα τη δυνατότητα να συνδεθεί οργανικά
µε εναλλακτικές µεθόδους επικοινωνίας. Θα επιτρέψει τη βελτίωση της ποιότητας των υποδοµών που παρέχονται στους χρη-
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στές, των οποίων οι ανάγκες αυξάνονται καθηµερινά.
Η σωστή και ολοκληρωµένη πληροφόρηση των χρηστών των
ταχυδροµικών υπηρεσιών σχετικά µε τις παρεχόµενες ταχυδροµικές υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελέσει έναν από τους βασικούς άξονες της προσπάθειας αυτής που ξεκινά µε την ψήφιση
του παρόντος σχεδίου νόµου.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει επισηµανθεί και να τονιστεί ιδιαίτερα, κύριε Υπουργέ, η πρόνοια που θα πρέπει να επιδειχθεί από
την πλευρά της πολιτείας, ώστε να συνεχιστεί η παροχή από το
φορέα καθολικής υπηρεσίας ορισµένων δωρεάν υπηρεσιών για
άτοµα µε ειδικές ανάγκες και µε σοβαρά προβλήµατα όρασης,
οι οποίες έχουν καθιερωθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διεθνείς
υποχρεώσεις. Θα πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής αριθµός σηµείων πρόσβασης, τα οποία να λαµβάνουν υπ’ όψιν τις ανάγκες
των χρηστών στις αγροτικές και νησιωτικές και αραιοκατοικηµένες περιοχές.
Θεωρούµε, βέβαια, αυτονόητο να επαναβεβαιωθεί -και θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε σεβαστό- το Εργατικό και Ασφαλιστικό
Δίκαιο των εργαζόµενων στον τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών για να µην έχουµε φαινόµενα αθέµιτου ανταγωνισµού. Πώς,
για παράδειγµα, θα ελεγχθεί η ανασφάλιστη εργασία που ενδεχοµένως να υπάρχει στις ταχυδροµικές υπηρεσίες που λειτουργούν ή και σε αυτές που θα λειτουργήσουν στο µέλλον;
Το παρόν νοµοσχέδιο επηρεάζει άµεσα τους παρόχους των
ταχυδροµικών υπηρεσιών, καθώς προβλέπει την απελευθέρωση
της αγοράς µε την κατάργηση της αποκλειστικότητας στην παροχή καθολικής υπηρεσίας. Έτσι ρυθµίζει το περιεχόµενο, την
ποιότητα και τους µηχανισµούς χρηµατοδότησης και τιµολόγησης της καθολικής υπηρεσίας, τις διαδικασίες αδειοδότησης παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας, τις υποχρεώσεις των φορέων
ταχυδροµικών υπηρεσιών, την προστασία των χρηστών ταχυδροµικών υπηρεσιών, καθώς και τις διαδικασίες αποζηµίωσης και τις
κυρώσεις.
Η αύξηση του ανταγωνισµού που θα προέλθει από την απελευθέρωση της αγοράς αποτελεί ευκαιρία που θα πρέπει να
αξιοποιήσουν οι φορείς για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και τη διασφάλιση της βιωσιµότητάς τους. Από την άλλη
πλευρά, οι ρυθµίσεις αυτές θα επηρεάσουν έµµεσα και τους χρήστες ταχυδροµικών υπηρεσιών, καθώς µε το άνοιγµα της αγοράς
και τη διασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας προβλέπεται βελτίωση των υπηρεσιών στις ανάγκες των χρηστών.
Βέβαια, στην πράξη οι ταχυδροµικές υπηρεσίες στη χώρα µας
είναι απελευθερωµένες εδώ και αρκετά χρόνια. Εµείς ερχόµαστε
σήµερα να προσαρµόσουµε το παρόν νοµοσχέδιο στην αγορά
των ταχυδροµικών υπηρεσιών. Αυτό κάνουµε ουσιαστικά και πρέπει να το κάνουµε µε ρεαλισµό. Η απελευθέρωση που ίσχυε
µέχρι σήµερα αφορούσε για την αγορά εκτός από έναν πελάτη,
το µεγαλύτερο στο χώρο των ταχυδροµικών υπηρεσιών. Κι αυτός
είναι το δηµόσιο µε έργο που ανέρχεται περίπου στα 5 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο για την κάλυψη των υποχρεώσεών του. Το
έργο αυτό το είχαν µέχρι σήµερα και θα το έχουν µέχρι το τέλος
του χρόνου τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. Μετά την 1η Ιανουαρίου
του 2013, όµως, υποχρεωτικά θα πρέπει να προκηρυχθεί διαγωνισµός.
Εδώ, λοιπόν, πρέπει να δούµε τι χρειάζεται να γίνει µε τις δυσπρόσιτες και τις αποµακρυσµένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Προβλέπεται, λοιπόν, στο παρόν σχέδιο, για να διασφαλιστεί
η εξυπηρέτηση των περιοχών αυτών, η συµµετοχή όλων των παρόχων ταχυδροµικών υπηρεσιών στο κόστος για την παροχή καθολικής υπηρεσίας. Αυτό, βέβαια, προβλεπόταν και στον
προηγούµενο νόµο, δεν λειτούργησε όµως ποτέ. Ποτέ κανένας
πάροχος ταχυδροµικής υπηρεσίας από τους διακόσιους περίπου
που λειτουργούν στη χώρα δεν κατέβαλε ούτε 1 ευρώ για το κόστος της καθολικής υπηρεσίας. Και βέβαια τα ΕΛΤΑ ως φορέας
παροχής καθολικής υπηρεσίας µέχρι σήµερα µπορούσαν και τα
κατάφερναν. Είχαν την αλληλογραφία του δηµοσίου, είχαν µέχρι
τον περασµένο Αύγουστο τη διανοµή του εντύπου Τύπου, η οποία
καταργήθηκε. Τι θα γίνει, όµως, αν αύριο οι πάροχοι δεν συµµορφωθούν και δεν καταβάλουν τη συµµετοχή τους στο κόστος, τι
θα γίνει µε τους εργαζόµενους στα Ελληνικά Ταχυδροµεία, τι θα
γίνει µε την εξυπηρέτηση των δυσπρόσιτων και αποµακρυσµένων
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περιοχών;
Πριν δυο-τρεις µέρες την προηγούµενη βδοµάδα ήµουν σε µία
ιδιωτική επίσκεψη στην ορεινή Ξάνθη. Εκεί, λοιπόν, περιδιαβαίνοντας τα χωριά των εβδοµήντα, των εκατό, των διακοσίων κατοίκων µου ερχόταν στο µυαλό αυτή ακριβώς η συζήτηση: Τι θα
γίνει αν σ’ αυτές τις περιοχές αύριο δεν υπάρχει η δυνατότητα
να πάει ταχυδροµείο; Είναι πολύ µεγάλο το θέµα. Τι θα γίνει µε
την εξυπηρέτηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες;
Θα πρέπει, λοιπόν, σ’ αυτό το νοµοσχέδιο ο τρόπος είσπραξης
της συµµετοχής στην καθολική υπηρεσία να θεσµοθετηθεί µε αυστηρούς κανόνες. Είναι ένα από τα σοβαρότερα θέµατα που
πρέπει να δούµε, για να διασφαλίσουµε και τη συνέχεια της βιωσιµότητας της παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας και
κατ’ επέκταση την εξυπηρέτηση του συνόλου της χώρας απ’
άκρη σ’ άκρη.
Περνώντας τώρα στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου σε ό,τι
αφορά την είδηση του Παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων, θα ήθελα να επισηµάνω ότι έρχεται να καλύψει µία ανάγκη
των καιρών. Η δηµιουργία ενός αξιόπιστου συστήµατος µέτρησης των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων, το οποίο θα ενηµερώνει έγκαιρα και έγκυρα τόσο τους αρµόδιους φορείς, όσο και τους
πολίτες, φαντάζει ως ιδανική λύση σε ένα πρόβληµα που πολλές
φορές έχει ταλαιπωρήσει την ελληνική κοινωνία. Η εδραίωση της
εµπιστοσύνης των πολιτών σ’ αυτό το σύστηµα θα οδηγήσει και
στη µείωση του φόβου που προκαλείται συχνά σε τµήµατα του
πληθυσµού και αφορά τη δηµόσια υγεία και τις επιπτώσεις της
από την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία.
Με τη σύσταση του παρατηρητηρίου επιδιώκεται η προστασία
των πολιτών καθώς θα υπάρχει συνεχής έλεγχος της τήρησης
των θεσµοθετηµένων ορίων ακτινοβολίας, αλλά και άµεση και έγκαιρη ενηµέρωσή τους.
Τεχνικά τώρα στο θέµα αυτό: Για να λειτουργήσει το Παρατηρητήριο, προβλέπεται να κατασκευαστούν σταθµοί µέτρησης σε
όλη τη χώρα. Ο κάθε σταθµός µπορεί να έχει στην εµβέλειά του
και στην αρµοδιότητά του από δέκα έως εκατό κεραίες, για παράδειγµα, και θα συνδέεται µε το κέντρο όπου θα δίνει τη σχετική
µέτρηση. Αυτή η µέτρηση, όµως, θα έχει µεσοσταθµική ισχύ για
µία περιοχή. Δεν θα ξέρουµε ποια ακριβώς κεραία εκπέµπει το
συγκεκριµένο σήµα κι αν θα υπερβαίνει τα όρια.
Άρα, όταν παρουσιαστεί το πρόβληµα, θα πρέπει κάποιο φυσικό πρόσωπο να µεταβεί και να κάνει µετρήσεις επιτόπου.
Μήπως, όµως, για να ξεπεραστεί αυτή η διαδικασία, θα έπρεπε
µε ευθύνη των εταιρειών να βρεθεί ένας τρόπος να τοποθετηθεί
ένα είδος µετρητή που να µετράει ανά πάσα στιγµή το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο σε κάθε κεραία, αυτός ο µετρητής να είναι ηλεκτρονικά συνδεδεµένος µε το κέντρο του Παρατηρητηρίου και
να δίνει µετρήσεις στο κέντρο; Με τον τρόπο αυτό θα έχει ανά
πάσα στιγµή ακριβή στοιχεία για κάθε κεραία σε χρόνο µηδέν και
δεν θα χρειάζεται να πάνε επιτόπου κάποιοι τεχνικοί να τα µετρήσουν.
Έτσι, θα ελέγχεται ακριβώς η εκποµπή της κάθε κεραίας και
το κόστος λειτουργίας του Παρατηρητηρίου θα είναι πάρα, πάρα
πολύ µικρό.
Αυτό θα µπορούσε να µπει, κύριε Υπουργέ, και ως προϋπόθεση της αδειοδότησης της κάθε κεραίας.
Νοµίζω ότι υπάρχουν τεχνικές σήµερα για να µπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Για τη σύσταση του Εθνικού Παρατηρητηρίου, όπως ξέρετε,
στην αρχική µελέτη η δαπάνη ανερχόταν σε 12.000.000 ευρώ,
διότι προέβλεπε σταθµούς µέτρησης σε όλη την Ελλάδα. Στη συνέχεια µειώθηκαν οι σταθµοί µέτρησης και το κόστος µειώθηκε
στα 4.500.000. Άρα, δεν θα υπάρχει και καλή κάλυψη σε όλη τη
χώρα, αφού ξεφύγαµε από την αρχική µελέτη.
Με τον τρόπο αυτό το Εθνικό Παρατηρητήριο θα κοστίσει λιγότερα και θα έχει ακριβή στοιχεία ανά πάσα στιγµή. Είναι ένα
θέµα που πρέπει να το δούµε, κύριε Υπουργέ. Θα γνωρίζει ποια
κεραία, πότε και κατά πόσο υπερβαίνει τα όρια εκποµπής των
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.
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Πιστεύω ότι µπορεί να γίνει. Αυτό µπορεί να είναι µία πάρα
πολύ καλή και ασφαλής εξέλιξη και κυρίως αξιόπιστη και καθησυχαστική για την κοινωνία.
Για τη µετονοµασία τώρα των οργανικών µονάδων του Υπουργείου δεν έχουµε καµµία αντίρρηση, γιατί ανταποκρίνονται στις
νέες τεχνολογικές εξελίξεις.
Σε ό,τι αφορά, όµως, τη σύσταση νέας Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδοµών δεν έχουµε πειστεί για την αναγκαιότητά της. Ούτε είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι στο ίδιο
Υπουργείο µε το ν. 3897 έχουµε τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, η οποία δεν λειτούργησε ποτέ γιατί
δεν στελεχώθηκε από γενικό διευθυντή.
Συγχρόνως, όµως, η σύσταση της νέας αυτής µονάδας έρχεται σε αντίθεση µε την ασκούµενη σήµερα οικονοµική πολιτική.
Σε µία εποχή όπου περικόπτονται µισθοί, συντάξεις, καταργούνται οργανισµοί, απολύονται υπάλληλοι, δεν µπορεί να δηµιουργούµε νέες διευθύνσεις αµφιβόλου χρησιµότητας που θα
προκαλέσουν επιπλέον δαπάνες στον κρατικό προϋπολογισµό.
Σε ό,τι αφορά την ενιαία αντιµετώπιση ως προς την κατασκευή
των κεραιών και σταθµών, ήταν φανερό σε όλους πως οι διάφορες εξαιρέσεις από το κανονιστικό πλαίσιο του ν. 3431/2006 δηµιουργούσαν µία σειρά από δυσλειτουργίες, αλλά και
προστριβές σχετικά µε την αδειοδότηση των κατασκευών αυτών.
Το παρόν νοµοσχέδιο είναι το τρίτο που ρυθµίζει την αδειοδότηση των κεραιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω. Άλλωστε, δεν υπάρχουν πολλοί οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έχετε ήδη υπερβεί το
χρόνο σας κατά δύο λεπτά. Παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στη χώρα σήµερα έχουµε περίπου επτά χιλιάδες κεραίες. Από
αυτές λειτουργούν µε άδεια µόνο το 50%. Τα κοινωνικά προβλήµατα που έχουν παρουσιαστεί από τη δυσπιστία και την απόρριψη του πολίτη όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις κεραιών που
εξυπηρετούν τα ασύρµατα δίκτυα, έχουν ως αποτέλεσµα τις συνεχείς διαµάχες ανάµεσα στην κοινωνία και τους φορείς.
Οι φορείς που επηρεάζονται είναι οι δηµοτικές αρχές που εισπράττουν τις πρώτες αντιδράσεις, αλλά και οι ίδιες εταιρείες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στις οποίες δεν παρέχεται ασφάλεια
για τις επενδύσεις τους.
Γι’ αυτό, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο, είναι ευκαιρία να δηµιουργήσουµε ένα πλαίσιο αδειοδότησης µε οριστικούς κανόνες,
µε σχέση εµπιστοσύνης ανάµεσα στον πολίτη και την πολιτεία.
Και πιστεύουµε ότι η ίδρυση του Παρατηρητηρίου θα συµβάλλει
προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ολοκληρώνοντας την επί της αρχής τοποθέτησή µου, θα
ήθελα να αναφερθώ στις προθεσµίες των εικοσιτεσσάρων µηνών
που θέτει το παρόν νοµοσχέδιο για την αδειοδότηση των υφιστάµενων κεραιών στους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Έτσι
όπως έρχεται νοµίζω ότι νοµιµοποιεί µια παρανοµία και θα πρέπει
να το δούµε αυτό.
Με αυτές τις σκέψεις και την επιφύλαξη των θέσεών µας στην
επί των άρθρων συζήτηση, ψηφίζουµε επί της αρχής το παρόν
νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Φίλιππο Πετσάλνικο ο κ. Αλέξης Τσίπρας, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ενηµερώνει ότι κατά τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου ορίζει ως ειδικό αγορητή
τον κ. Δηµήτριο Παπαδηµούλη.
Η Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ κ. Τατιάνα Καραπαναγιώτη, µε επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας από τις εργασίες
της Βουλής κατά το διάστηµα από 5-3-2012 έως 7-3-2012 λόγω
προσωπικών αναγκών.
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Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Η κ. Βέρα Νικολαΐδου, Αντιπρόεδρος της Βουλής και ειδική
αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, έχει το λόγο
για δεκαπέντε λεπτά.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς θα καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο στο σύνολό του. Για τα άρθρα θα τοποθετηθούµε
αύριο.
Το παρόν σχέδιο νόµου κινείται στην παραπέρα απελευθέρωση των ταχυδροµείων, στην πλήρη παράδοση του κλάδου
των ταχυδροµικών υπηρεσιών στο µεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο
από 1-1-2013. Το βασικό ερώτηµα, το οποίο όχι µόνο πρέπει να
µας απασχολήσει, αλλά να τοποθετηθεί καθένας µας, για να καταλάβουν και αυτοί που µας παρακολουθούν πώς βλέπουµε τις
ταχυδροµικές υπηρεσίες, είναι το εξής: Τις ταχυδροµικές υπηρεσίες τις αντιµετωπίζουµε σαν εµπόρευµα ή σαν δικαίωµα;
Είναι αυτονόητο ότι εµείς –θα το εξηγήσω πιο κάτω- τις αντιµετωπίζουµε σαν δικαίωµα που το έχουν όλοι και µάλιστα όχι
µόνο αυτές τις ταχυδροµικές υπηρεσίες, για τις οποίες συζητούµε σήµερα, αλλά καθολικές, πολύ καλύτερες ταχυδροµικές
υπηρεσίες, µε εργασιακές σχέσεις για όλους τους εργαζόµενους
και άλλα σηµεία τα οποία θα θίξω πιο κάτω.
Το νοµοσχέδιο δεν έχει καινούργια κατεύθυνση, παρά τα όσα
γράφει η αιτιολογική έκθεση, αλλά ακολουθεί την ιδιωτικοποίηση
των ΕΛΤΑ, τη µερική απασχόληση των σχετικών υπηρεσιών.
Αφορά την απελευθέρωση της εγχώριας ταχυδροµικής αγοράς,
ενσωµατώνοντας στην ελληνική νοµοθεσία την κοινοτική Οδηγία
6/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύµφωνα µε την οποία τα
κράτη-µέλη οφείλουν να καταργήσουν τον αποκλειστικό τοµέα
και τα αποκλειστικά δικαιώµατα που παρείχαν στις κρατικές ταχυδροµικές υπηρεσίες, καθιστώντας το φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, δηλαδή τα ΕΛΤΑ για τη χώρα µας, ισότιµη
επιχείρηση µε κάθε νέα επιχείρηση που θα θελήσει να δραστηριοποιηθεί στον κλάδο.
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι αυτήν την οδηγία η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ προσπαθούν από το 2009 να την προσαρµόσουν στην ελληνική νοµοθεσία. Για διάφορους λόγους αυτό δεν
έγινε εφικτό. Έρχεται, όµως, σήµερα η πιο επικίνδυνη για το λαό
µας Κυβέρνηση µε πολύ γρήγορες διαδικασίες, πιεζόµενη φυσικά από αυτά που έχει δεσµευτεί, που έχει υπογράψει, εξαιτίας
πιέσεων που δέχεται καθηµερινά από την τρόικα, να περάσει καινούργια αντιλαϊκά µέτρα και µάλιστα πολύ εσπευσµένα.
Σε όλα τα άρθρα κυριαρχεί το θέµα της απελευθέρωσης. Για
την απελευθέρωση, όµως, στο χώρο των ταχυδροµικών υπηρεσιών δεν υπάρχει µόνο εµπειρία αλλά και συµπεράσµατα που οι
περισσότεροι από εµάς παρακολουθήσαµε και τα ακούσαµε και
από τους ίδιους τους εργαζόµενους και από άλλους φορείς στην
ακρόαση των φορέων, όπως δηλαδή ποια είναι µέχρι σήµερα η
πορεία της απελευθέρωσης.
Για παράδειγµα, στις ταχυδροµικές υπηρεσίες είναι γνωστό
ότι από το 2004 έως το 2010 υπάρχει αύξηση τιµών που υπερβαίνει το 18% για ένα γράµµα των είκοσι γραµµαρίων.
Για τις εργασιακές σχέσεις στα ΕΛΤΑ; Γνωστό. Είδαµε τη µερική απασχόληση, ενοικίαση εργαζοµένων, επιδείνωση γενικά
της κατάστασης των εργαζοµένων όπως βέβαια και στις άλλες
επιχειρήσεις. Πολύ σοβαρό αρνητικό αποτέλεσµα είναι η κατάργηση της ατέλειας, σαν συνέπεια της απελευθέρωσης.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν εκατοντάδες αιτήµατα µαζικών φορέων. Δεν µπορεί να κλείσετε, να σφραγίσετε µε αυτό το νοµοσχέδιο τη λειτουργία των µαζικών φορέων.
Εµείς ως κόµµα στηρίζουµε την κατάργηση αυτής της διάταξης, διότι τους απαγορεύετε τη στοιχειώδη επικοινωνία, τη λειτουργία τους µε τα µέλη τους, µε άλλους φορείς και γενικότερα.
Χρειάζεται µια ιδιαίτερη νοµοθετική ρύθµιση. Βρείτε έναν τρόπο
να καταργηθεί αυτό που θέλετε να περάσετε τώρα για την κατάργηση της ατέλειας. Είναι πολύ ζωτικό το θέµα της λειτουργίας των µαζικών φορέων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εκτός όµως από το χώρο των ταχυδροµικών υπηρεσιών υπάρχει εµπειρία και από τις άλλες απελευθερώσεις που νοµίζω ότι
όλοι τις θυµόµαστε. Να πούµε για το χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας; Αυξήσεις στις τιµές και επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων. Στο χώρο της απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών; Είναι
γνωστό ότι κυριαρχούν δύο τρείς επιχειρήσεις και υπάρχει µεγάλη αύξηση των τιµών. Το µέσο νοικοκυριό από 1,2% που ξόδευε το 1988 για τηλεφωνία, έχει φτάσει να ξοδεύει 3,9%, παρά
την τροµακτική αύξηση της παραγωγικότητας εκείνη την περίοδο. Αυτά τα στοιχεία είναι µέχρι το 2005, γιατί σήµερα έχει
επιδεινωθεί ακόµη περισσότερο η κατάσταση.
Στις σιδηροδροµικές µεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Γνωστό που έχει οδηγήσει όλη αυτή η κατάσταση. Σε πάρα πολύ
µεγάλες αυξήσεις στα κόµιστρα µε συνεχώς νέες ανατιµήσεις
που παρακολουθούµε καθηµερινά.
Ποιοι είναι, λοιπόν, οι στόχοι της απελευθέρωσης; Για εµάς
πρώτον, είναι η διασφάλιση νέων πεδίων επένδυσης για τα υπερσυσσωρευµένα κέρδη των µονοπωλιακών οµίλων και διαµόρφωση µιας ενιαίας εσωτερικής ταχυδροµικής αγοράς. Αυτό
επιδιώκετε. Το δε επιχείρηµα που χρησιµοποιείτε όχι µόνο για να
πείσετε, αλλά ιδιαίτερα όταν διαφηµίζετε, όταν ευαγγελίζεστε
την απελευθέρωση είναι ανταγωνισµός και µείωση τιµών. Ξέρετε
πολύ καλά ότι είναι ένα ψέµα αυτό γιατί στην πραγµατικότητα η
απελευθέρωση οδηγεί σε κυριαρχία της αγοράς από δύο µε τρία
µονοπώλια. Δεν οδηγεί σε καµµία περίπτωση σε πτώση τιµών.
Αντίθετα οδηγεί σε αύξηση τιµολογίων.
Η προώθηση της ιδιωτικοοικονοµικής λειτουργίας των ΕΛΤΑ
το προηγούµενο διάστηµα έχει αποδείξει ότι δεν µείωσε, αλλά
αύξησε τις τιµές, χειροτέρευσε τις παροχές όπως, για παράδειγµα αυτό της κατάργησης της ατέλειας, και επιδείνωσε τις
εργασιακές σχέσεις. Ή µήπως δεν είναι γνωστό ότι από τις τρεις
εταιρείες, σε σύνολο τετρακοσίων σαράντα στις ταχυµεταφορές,
περίπου το 90% το ελέγχουν οι ιδιωτικές εταιρείες;
Με το νοµοσχέδιο, λοιπόν, που προτείνετε το µόνο σίγουρο
είναι ότι η ψήφισή του θα οδηγήσει σε νέες αυξήσεις των τιµών,
σε περαιτέρω επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων, σε πλήγµα
στο απόρρητο των επικοινωνιών και σε εκτίναξη της κερδοφορίας των µονοπωλίων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.
Στο ίδιο νοµοσχέδιο, βέβαια, γίνεται και µια προσπάθεια, µε
βάση πάντα την αιτιολογική έκθεση, να καλυφθούν νοµοθετικά
τα κενά τα οποία υπάρχουν στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και έτσι θεσπίζονται ορισµένες διαδικασίες εξπρές για
την αδειοδότηση εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας,
µια ρύθµιση που χρόνια τώρα παλεύουν και πιέζουν πολύ επίµονα, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Αυτό είναι γνωστό σε όλους, ιδιαίτερα σε όσους έχουµε
θητεύσει στην τοπική διοίκηση.
Ξέρουµε ότι χωρίς πολεοδοµικές άδειες, χωρίς περιβαλλοντικές µελέτες στήνονται και στήνονταν κεραίες παντός είδους και
βέβαια υπάρχουν δικαστήρια σε πολλούς εκλεγµένους, νυν ή
τέως, δηµάρχους οι οποίοι µπήκαν µπροστά να ξηλώσουν κεραίες που βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής από παιδικούς
σταθµούς, σχολεία ή άλλα ιδρύµατα. Υπάρχουν φυσικά αυτές οι
εκκρεµότητες. Παρ’ όλα αυτά, έρχεστε τώρα µε την καινούργια
ρύθµιση, να χορηγείτε ένα διετές καθεστώς ασυλίας απέναντι
στις δικαστικές αρχές για όσες κεραίες είχαν εγκατασταθεί και
υπάρχουν προβλήµατα και εκκρεµότητες. Μάλιστα, µε διαδικασίες εξπρές για την εγκατάσταση των νέων κεραιών, θα τους δίνεται η άδεια ή πιστοποιητικό ελέγχου του φακέλου τους εντός
τετραµήνου. Σίγουρα θα υπάρχει παραβίαση νοµοθεσίας και θα
είναι πάλι χωρίς τις µελέτες που χρειάζονται.
Γι’ αυτό εµείς εκτιµάµε ότι το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου έρχεται να ολοκληρώσει δυο στοχεύσεις του µεγάλου κεφαλαίου.
Πρώτον, να θεµελιώσει ένα καθεστώς που ήδη έχει διαµορφωθεί
στην αγορά των ταχυδροµικών επιχειρήσεων στη χώρα µας.
Ακούσαµε από τους φορείς και ιδιαίτερα από τους εργαζόµενους
ότι οι ιδιωτικές εταιρείες courier που δραστηριοποιούνται εδώ
και χρόνια, κατακτούν όχι µόνο µεγαλύτερο κοµµάτι από τη συγκεκριµένη πίτα των ταχυδροµικών υπηρεσιών αλλά στα 300 εκατοµµύρια του τζίρου τους, τα ΕΛΤΑ έχουν µόνο τα 30
εκατοµµύρια. Και να σηµειώσει κανείς ότι ένας εργαζόµενος στα
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ΕΛΤΑ από τους λεγόµενους συµβασιούχους χωρίς πλήρη δικαιώµατα, που στοιχίζει 1600 ευρώ, στην ιδιωτική εταιρεία στοιχίζει
γύρω στα 300 ευρώ και χωρίς να είναι σίγουρο ότι πληρώνεται
και αυτό το ποσό, χωρίς δικαιώµατα, χωρίς καµµία ασφάλεια.
Το δεύτερο, είναι ότι έρχεται το νοµοσχέδιο να δηµιουργήσει
ένα νοµικό πλαίσιο ώστε ανά πάσα στιγµή και µόλις το επιδιώξει
κάποια µεγάλη πολυεθνική επιχείρηση του κλάδου, να προλάβει
να αλώσει στην κυριολεξία την αγορά. Κάτι τέτοιο για το κεφάλαιο µπορεί να εξασφαλιστεί και µέσω της ιδιωτικοποίησης των
ΕΛΤΑ τα οποία παραµένουν, όπως φαίνεται στο άρθρο 18, µέχρι
31-12-2028, δηλαδή, για δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια σε καθεστώς φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Δηλαδή, διατηρούν
την υποχρέωση να εκτελούν τα ΕΛΤΑ την ταχυδροµική υπηρεσία
«από και προς» σε οποιοδήποτε σηµείο στην επικράτεια. Δηλαδή,
οι περιβόητες εταιρείες που στην κυριολεξία αποµυζούν το 90%
της πίτας του όλου τζίρου, δεν έχουν καµµία δέσµευση γι’ αυτές
τις δύσβατες περιοχές. Αυτό σηµαίνει µια διατήρηση της αντίστοιχης επιχορήγησης του κρατικού προϋπολογισµού. Δηλαδή,
οι µεγάλες µονοπωλιακές µονάδες θα πάρουν µια προίκα, ένα
εφάπαξ και µάλιστα αυτήν την περίοδο που κόβετε όχι µόνο µισθούς, συντάξεις αλλά και τον αέρα που αναπνέουν οι εργαζόµενοι. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται ότι µια επιπλέον
κερδοφόρα επιχείρηση όπως τα ΕΛΤΑ, ακόµα και σε περίοδο κρίσης µπορεί να είναι πολύ ελκυστική επένδυση για το µεγάλο κεφάλαιο, αφού η συγκυβέρνηση έρχεται να τους εξασφαλίσει
κέρδη για µια τουλάχιστον δεκαπενταετία και µάλιστα µέσα από
τον κρατικό προϋπολογισµό.
Υπάρχει διέξοδος στον αντίποδα αυτών των ρυθµίσεων, δηλαδή στον αντίποδα της λογικής που βλέπει το νοµοσχέδιο εµπόρευµα; Εµείς θεωρούµε όπως είπα και στην αρχή, ότι είναι
δικαίωµα και όχι εµπόρευµα. Επιµένουµε ότι υπάρχει διέξοδος
από τη στιγµή που τα ταχυδροµεία µπορεί να είναι κρατικά, κοινωνική ιδιοκτησία µε κοινωνικό και εργατικό έλεγχο. Έτσι θα µπορεί να ικανοποιήσει συνδυασµένα ταχυδροµικές υπηρεσίες
φθηνές, πραγµατικά καθολικές και όχι αυτές τις κουτσουρεµένες
που βλέπουµε µέσα από τα άρθρα του παρόντος νοµοσχεδίου.
Έτσι, θα µπορεί να εξασφαλίζει για τους εργαζόµενους µόνιµες και σταθερές εργασιακές σχέσεις σε όλη τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Είναι αυτονόητο βέβαια ότι είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι
µε αυτές τις προωθούµενες διατάξεις. Θεωρούµε και υποστηρίζουµε ότι τα ΕΛΤΑ αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού και
γι’ αυτό επιµένουµε ότι πρέπει να παραµείνουν 100% στο δηµόσιο και να λειτουργούν για να εξυπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες
και όχι τα κέρδη του ιδιωτικού κεφαλαίου. Καταψηφίζουµε επί
της αρχής και συνεχίζουµε αύριο επί των άρθρων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Νικολαΐδου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και τρείς εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο
Καλλιθέας Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι:
1. Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης καταθέτει τις εκθέσεις της στα σχέδια νόµου:
α) Του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Πειθαρχικό Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου» και
β) Του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων: «Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής».
2. Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει
την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις».
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Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Παύλος Μαρκάκης.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πέρασε πολύς καιρός, δεν πέρασαν
ούτε δύο εβδοµάδες από τη δεύτερη ανάγνωση του σηµερινού
νοµοσχεδίου και όλα έχουν αλλάξει σ’ αυτήν την Αίθουσα. Ακόµη
και ο υπολογιστής εδώ στα Πρακτικά της Βουλής είναι σε αµηχανία: γράφει τους οµιλητές και δίπλα δεν αναφέρει σε ποιο
κόµµα ανήκουν. Ο ιερέας είναι κάθε µέρα στην Αίθουσα για να
ορκίσει νέους Βουλευτές. Μπορείτε να δείτε, κύριε Πρόεδρε,
µήπως συµφέρει να προσλάβετε κανένα µόνιµο ιερέα, παρά να
έρχεται ο άνθρωπος κάθε τρεις και πέντε εδώ; Από το ΠΑΣΟΚ
έχουν διαγραφεί είκοσι δύο Βουλευτές, από τη Νέα Δηµοκρατία
είκοσι ένας Βουλευτές, από το ΛΑΟΣ δύο, για τον αντίθετο λόγο
που διαγράφηκαν οι προηγούµενοι. Μέχρι και από τους τρεις της
κ. Μπακογιάννη, διαφώνησε ο ένας. Το µόνο που έµεινε αµετάβλητο είναι το σηµερινό νοµοσχέδιο αλλά και αυτό ταλαιπωρείται
από το πολιτικό σύστηµα. Ο Υπουργός που το εισηγήθηκε στην
επιτροπή ήταν Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Σήµερα έχει προσχωρήσει στη Νέα Δηµοκρατία και έτσι παρίσταται εδώ ως Υπουργός εξωκοινοβουλευτικός. Αυτό για να ξέρουµε σε ποιο πλαίσιο γίνεται η σηµερινή συζήτηση. Και τώρα,
πράγµατι, καταλαβαίνω τα λόγια του Υπουργού Οικονοµικών,
του κ. Βενιζέλου, που έλεγε ότι πρέπει να ξαναγνωριστούµε.
Ας µπούµε, λοιπόν, στη συζήτηση του νοµοσχεδίου. Κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε σήµερα να συζητήσουµε ένα νοµοσχέδιο
το οποίο είχε τεθεί σε διαβούλευση εδώ και ένα χρόνο. Δηλαδή,
είναι ένα ταλαιπωρηµένο νοµοσχέδιο που ξεκίνησε µε Υπουργό
τον κ. Ρέππα, πέρασε στα χέρια του κ. Ραγκούση, για να έρθει
στην Ολοµέλεια από τον Υπουργό τον κ. Βορίδη. Για να καταλάβετε ότι η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν προχωρούσαν ούτε
τα στοιχειώδη: δεν προχωρούσαν δηλαδή, ούτε σε διαρθρωτικές
αλλαγές που δεν είχαν οικονοµικό κόστος.
Αυτό το νοµοσχέδιο είναι η τρίτη κοινοτική οδηγία για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες. Είναι µία οδηγία από το 2008 µε την
οποία τα κράτη-µέλη κλήθηκαν να προχωρήσουν σε πλήρη απελευθέρωση των ταχυδροµικών υπηρεσιών και έπρεπε αυτό να το
κάνουν µέχρι την 1-1-2011.
Θυµίζω ότι η πρώτη οδηγία ήταν από το 1997, η δεύτερη από
το 2002. Το χρονικό αυτό όριο έχει παραταθεί για δύο επιπλέον
χρόνια, δηλαδή µέχρι το 2013, για τις χώρες που µπήκαν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και έχει γίνει εξαίρεση για την Ελλάδα και το Λουξεµβούργο.
Εφόσον, λοιπόν, πρόκειται για µία κοινοτική οδηγία και έχει
ήδη πραγµατοποιηθεί η απελευθέρωση στο µεγαλύτερο κοµµάτι
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε και η χώρα µας θα
πρέπει να ακολουθήσει αυτό το µονοπάτι και να ενσωµατώσει τη
συγκεκριµένη οδηγία στο Ελληνικό Δίκαιο.
Κεντρικό σηµείο της οδηγίας αυτής, είναι ο περιορισµός του
λεγόµενου «προστατευόµενου τοµέα», ο οποίος δίνει στους εµπλεκόµενους φορείς το δικαίωµα να διατηρούν ένα µονοπώλιο
για τη διανοµή επιστολών µε βάρος κάτω από τα πενήντα γραµµάρια. Αυτή η διανοµή αποτελεί ακόµη και σήµερα περίπου το
72% του συνολικού κύκλου εργασιών των ταχυδροµείων και των
ταχυδροµικών υπηρεσιών.
Επίσης, προβλέπονται µέτρα για να εξασφαλιστεί η παροχή
καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, ακόµη και κατά την απελευθέρωση του κλάδου των ταχυδροµικών υπηρεσιών. Για να γίνει
αυτό, οι προβλεπόµενοι µηχανισµοί χρηµατοδότησης κατά την
οδηγία, µπορεί να είναι απευθείας κρατικές ενισχύσεις, µπορεί
να είναι οι έµµεσες επιδοτήσεις προς ελλειµµατικές δραστηριότητες, οι οποίες θα εξασφαλίζονται από κερδοφόρες επιχειρηµατικές δράσεις του ίδιου φορέα, καθώς και η δηµιουργία ενός
ταµείου ενίσχυσης µέσω εισφορών που θα καταβάλλονται από
τους νέους παρόχους. Αυτές είναι οι δυνατότητες χρηµατοδότησης που προβλέπονται στην οδηγία και περιλαµβάνονται στο
άρθρο 8 του παρόντος νοµοσχεδίου.
Θέλω να ξεκινήσω µε κάποιες γενικές παρατηρήσεις για τον
τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών. Από τα οικονοµικά στοιχεία
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από άλλες µεγάλες
παγκόσµιες οικονοµίες, αυτό που παρατηρείται είναι η άνθιση
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του ηλεκτρονικού εµπορίου. Αυτό έχει σαν συνεπακόλουθο και
την ανάγκη για ένα καλύτερο ρυθµιστικό πλαίσιο στις ταχυδροµικές υπηρεσίες.
Θεωρητικά, µε την απελευθέρωση της αγοράς των ταχυδροµικών υπηρεσιών, ευελπιστούµε ότι ουσιαστικά θα έχουµε
οφέλη, καθώς θα δηµιουργηθούν συνθήκες ανταγωνισµού που
θα επιφέρουν ανάπτυξη, θα έχουµε τεχνολογικές καινοτοµίες και
ελπίζουµε ότι θα επιτευχθεί µείωση τιµών. Ελπίζουµε επίσης στην
µείωση της ανεργίας και θα έπρεπε θεωρητικά να έχουµε εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας για τους υπαλλήλους
των ταχυδροµικών παρόχων, κάτι που µόνο στην Ελλάδα δεν γίνεται.
Συµβαίνει µάλιστα το αντίθετο. Έγινε δε µεγάλη συζήτηση για
το ποιος πρέπει να φροντίζει για τη διατήρηση των νόµιµων συνθηκών εργασίας, η πολιτεία ή αυτόµατα ο ανταγωνισµός; Αυτό
όµως που σίγουρα πρέπει να επιτευχθεί, είναι να υπάρχει ένα
βελτιωµένο επίπεδο υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Θα πρέπει όµως να τονιστούν και τα διαφορετικά µοντέλα που
παρουσιάζονται σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα και η διαφορετικότητα
που υπάρχει στην αντιµετώπιση του ανοίγµατος του κλάδου σε
κάθε µία από αυτές, όπως και τη διαφορετικότητα σε ό,τι έχει να
κάνει µε το καθεστώς αδειοδότησης, όσο και στη δυνατότητα εισόδου στην αγορά των επιχειρησιακών µοντέλων της εκάστοτε
παροχής καθολικών υπηρεσιών και στην εφαρµοζόµενη τιµολογιακή πολιτική.
Δεν προϋποθέτει δηλαδή ότι το άνοιγµα του συγκεκριµένου
κλάδου είναι θέσφατο και θα λειτουργήσει θετικά για την αγορά.
Θα πρέπει να προσεχθούν οι ρυθµίσεις αλλά και οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο συγκεκριµένος τοµέας. Αν δεν προσεχθούν, τότε µπορεί να έχουµε παρενέργειες.
Σαφές παράδειγµα είναι η Royal Mail που δραστηριοποιείται
στο Ηνωµένο Βασίλειο και είναι ο φορέας παροχής καθολικών
υπηρεσιών. Τα πρώτα δείγµατα ήταν αρνητικά γι’ αυτήν στα
πρώτα χρόνια απελευθέρωσης του κλάδου των ταχυδροµικών
υπηρεσιών, παρά το ότι είχε απαλλαγεί από το ΦΠΑ και επιδοτούνταν από το κράτος.
Αντίθετα, η Deutsche Post και η απελευθέρωση του κλάδου
δεν επέφερε σηµαντικές αλλαγές στην κυρίαρχη θέση που έχει
στην ευρωπαϊκή και παγκόσµια ταχυδροµική αγορά. Εποµένως,
εκτός της απελευθέρωσης του κλάδου των ταχυδροµικών υπηρεσιών, δίνεται και η δυνατότητα για είσοδο και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές του ίδιου κλάδου και ευχέρεια για νέες
επενδύσεις.
Θα ήθελα να κάνω µια ακόµη παρατήρηση για τον τοµέα των
προστίµων. Παρατηρούµε και σε άλλα νοµοσχέδια, τα οποία νοµοθετούνται, υπερβολικά πρόστιµα, που στην ουσία µπαίνουν για
να είναι αποτρεπτικά παραβάσεων. Καθίστανται όµως, ανεδαφικά όταν πρόκειται να εισπραχθούν.
Έτσι είναι αναγκαίο να καθορίζεται και ένα ελάχιστο ποσό προστίµου, αντί µόνο το µέγιστο ποσό αποζηµίωσης. Εποµένως, κρίνεται πολύ σηµαντικό το πλαίσιο που θα τεθεί από το Υπουργείο
Μεταφορών, όσον αφορά το θέµα των προστίµων. Πρέπει να
είναι ευέλικτο, ώστε τα πρόστιµα να είναι προσιτά και εισπράξιµα.
Ένα από τα σηµαντικότερα κοµµάτια του νοµοσχεδίου είναι
στο Κεφάλαιο Β’ το θέµα της καθολικής υπηρεσίας και ιδιαίτερα
ο τρόπος χρηµατοδότησής της, δηλαδή το άρθρο 8. Αναφέρεται
σε θέµατα χρηµατοδότησης της καθολικής υπηρεσίας και του
φορέα που θα την αναλάβει, καθώς και στην ανάληψη υποχρεώσεων που πηγάζουν από αυτή, µε τη διατήρηση τιµολογίων και
υπηρεσιών σε σταθερά επίπεδα για όλη την ελληνική επικράτεια
ακόµα και για τις παραµεθόριες περιοχές.
Εποµένως, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να εµφανιστούν σηµαντικές οικονοµικές βλάβες για το φορέα παροχής καθολικών υπηρεσιών και αυτό συµβαίνει καθώς υπάρχει ένα µέρος της
ταχυδροµικής υπηρεσίας, το οποίο υπάγεται στις καθολικές υπηρεσίες και το οποίο είναι κοστοβόρο, καθώς αφορά ταχυδροµικές υπηρεσίες σε αποµακρυσµένες περιοχές και χωριά, µε
φυσικό επακόλουθο, την έλλειψη εµπορικού ενδιαφέροντος και
την έλλειψη εξυπηρέτησης των πολιτών των περιοχών αυτών.
Επιπλέον, αν επιβαρυνόταν εξ ολοκλήρου µόνο ο καθολικός

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φορέας µε τα συγκεκριµένα κόστη, θα οδηγούσε σε συνθήκες
αθέµιτου ανταγωνισµού, καθώς θα καλείτο να ανταγωνιστεί µε
εµπορικά κοµµάτια και µε όρους αγοράς µε άλλους φορείς, ενώ
ταυτόχρονα θα είχε τα επιπλέον κόστη και τις επιπλέον ζηµιές
που θα προέρχονταν από τις κοστοβόρες δραστηριότητες.
Αυτού του είδους η κρατική επιχορήγηση υπάρχει και σε άλλες
χώρες, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα το Ηνωµένο Βασίλειο.
Έτσι κρίνεται αναγκαία η χρηµατοδότηση της καθολικής υπηρεσίας µε επιµερισµό του καθαρού κόστους στους φορείς παροχής
ταχυδροµικών υπηρεσιών αλλά και στον κρατικό προϋπολογισµό, κάτι το οποίο βέβαια δεν βλέπω, απλώς εκφράζουµε την
ευχή να υπάρχει.
Επίσης, θα πρέπει όσο το δυνατόν γρηγορότερα να καθοριστεί
τόσο το µέρος του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής
υπηρεσίας που θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό όσο και αν
από αυτό θα επιβαρυνθούν οι άλλοι φορείς µέσω εισφορών,
ώστε να µην υπάρχει σηµαντική επιβάρυνση και σύγχυση µεταξύ
των εµπλεκοµένων φορέων. Αυτό, βέβαια, αποτελεί ένα σηµείο
τριβής µεταξύ φορέων παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών του
κράτους και των ΕΛΤΑ.
Στο Κεφάλαιο ΣΤ’ υπάρχουν µεταβατικές διατάξεις, οι οποίες
όµως αφορούν την ουσία της οδηγίας και τους κύριους λόγους
ενσωµάτωσης της κοινοτικής οδηγίας στο Ελληνικό Δίκαιο. Η βασική τροποποίηση που εισάγει η νέα οδηγία είναι η κατάργηση
του αποκλειστικού τοµέα και των ειδικών δικαιωµάτων για την
εξασφάλιση της χρηµατοδότησης της καθολικής υπηρεσίας, µια
κατάργηση που κυριολεκτικά ισοδυναµεί µε επανάσταση στις ταχυδροµικές υπηρεσίες, εφόσον πλέον απελευθερώνεται το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών και ο καθολικός φορέας
καθίσταται ένας σχεδόν ισότιµος παίχτης µε τους υπόλοιπους
φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών στην αγορά των ταχυδροµείων.
Στο άρθρο 18, υπάρχει η απελευθέρωση της αγοράς των ταχυδροµικών υπηρεσιών, σε ό,τι έχει να κάνει µε το αντικείµενο
αλληλογραφίας µέχρι πενήντα γραµµάρια από την 1-1-2013 και
την περισυλλογή, διαλογή και µεταφορά αυτών. Είναι ένα σηµαντικό βήµα, µιας και αυτού του είδους οι φάκελοι αποτελούν το
µεγαλύτερο µέρος του κύκλου εργασιών των ταχυδροµικών εταιρειών που µέχρι τώρα το δικαίωµα το είχαν τα ΕΛΤΑ.
Ουσιαστικά, η µεταβατική περίοδος του ενός έτους, δίνεται
όχι για κάποιον άλλο λόγο αλλά για να εξυπηρετηθεί το δηµόσιο
συµφέρον, οι κανόνες και το πλαίσιο σωστής λειτουργίας των ταχυδροµικών υπηρεσιών, να προσαρµοστεί το σύνολο του δηµόσιου τοµέα και των υπηρεσιών καθώς και των φορέων που
χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες αυτές.
Αν γίνονταν την εποχή αυτή διαγωνισµοί και µέχρι να βρεθεί ο
πάροχος, θα δηµιουργούνταν µία χαοτική κατάσταση στην αποστολή, διανοµή κ.λπ. σηµαντικών εγγράφων και στη λειτουργία
του κρατικού µηχανισµού. Έτσι µέσω της κοινοτικής οδηγίας
αλλά και του παρόντος νοµοσχεδίου «σπάει» ουσιαστικά το µονοπώλιο των ΕΛΤΑ.
Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία εξακολουθούν να διατηρούν ως σήµερα το αποκλειστικό δικαίωµα της διακίνησης φακέλων µέχρι
πενήντα γραµµαρίων. Λόγω της ύπαρξης του µονοπωλίου αυτού
καρπούνται έσοδα που ξεπερνούν τα 420 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, καθώς όλοι οι δηµόσιοι οργανισµοί αλλά και ιδιωτικές εταιρείες συνάπτουν απευθείας συµβόλαια µε τον οργανισµό. Το
µέγεθος αυτό αποκτά επιπρόσθετη δυναµική, αν αναλογιστεί κανένας ότι όλες οι άλλες διεθνείς εταιρείες ταχυµεταφορών µαζί,
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, εµφανίζουν έσοδα µόλις
280 εκατοµµύρια ετησίως. Εποµένως, από το 2013, αν όχι και νωρίτερα, βάσει χρονοδιαγραµµάτων όλοι οι δηµόσιοι οργανισµοί,
θα είναι αναγκαίο να προκηρύξουν διαγωνισµούς για τη διακίνηση της αλληλογραφίας τους.
Στο άρθρο 19, ορίζεται το αποκλειστικό δικαίωµα της χρήσης
του διακριτικού τίτλου των ΕΛΤΑ στα «Ελληνικά Ταχυδροµεία
Α.Ε.» και στο άρθρο 20, καταργούνται ή τροποποιούνται διατάξεις, µε τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου, λόγω της ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2008.
Στο άρθρο 21, ορίζονται τα ΕΛΤΑ ως φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας ως το τέλος του 2028, µε την υποχρέωση δη-
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λαδή εκτέλεσης ταχυδροµικής υπηρεσίας από και προς οποιοδήποτε σηµείο της επικράτειας ανεξαρτήτως του κόστους, λαµβάνοντας έτσι και την αντίστοιχη επιχορήγηση από τον κρατικό
προϋπολογισµό, αν υπάρξει αυτή κάποτε, όπως είπαµε.
Τα ΕΛΤΑ έχουν την υποδοµή, την τεχνολογία αλλά και το προσωπικό ώστε να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες που γεννιούνται και
υπάρχουν στην επικράτεια.
Μ’ αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζουµε µόνο τα ΕΛΤΑ ως έναν
ελκυστικό φορέα προς επένδυση αλλά θα εξασφαλίσουµε και
τον κοινωνικό ρόλο που διαδραµατίζει η εταιρεία «ΕΛΤΑ Α.Ε.» µε
τη δυνατότητα εξυπηρέτησης αποµακρυσµένων και παραµεθορίων περιοχών αλλά και ευπαθών κοινωνικών οµάδων. Σε µία δύσκολη οικονοµική περίοδο για τη χώρα µας αλλά και για τον
τοµέα των επενδύσεων θεωρούµε ανέφικτο τον στόχο πως κάποια άλλη εταιρεία, πλην των ΕΛΤΑ, θα παρέχει αυτές τις υπηρεσίες σε εύλογο χρονικό διάστηµα.
Παρόµοιες ρυθµίσεις υπάρχουν και για µεγάλες ευρωπαϊκές
χώρες.
Υπάρχει βέβαια και η κριτική στο ζήτηµα που αφορά τον ορισµό των ΕΛΤΑ ως καθολικού φορέα και υποστηρίζεται ότι επί
της ουσίας είναι η αρχή του τέλους για την ιδιωτικοποίησή
τους. Έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα χρόνια τα ΕΛΤΑ ήταν ο φυσικός πάροχος, καθώς είναι και εξακολουθούν να είναι ο µοναδικός φορέας κι η εταιρεία που διαθέτει τις υποδοµές για να
πραγµατοποιήσει αυτές τις υπηρεσίες, παρ’ όλο που δεν έχει
επιδοτηθεί στο ελάχιστο τα προηγούµενα έτη όσον αφορά τις
υπηρεσίες σε αποµακρυσµένες περιοχές, που περιέχουν µεγάλο κόστος. Και γι’ αυτό δικαίως παραπονούνται. Κι έτσι δηµιουργούνται στρεβλώσεις στην ελεύθερη αγορά και στις
συνθήκες ανταγωνισµού.
Στοιχεία που αφορούν τον κλάδο των ταχυδροµικών µεταφορών δείχνουν ότι ποσοστό 92% των ταχυδροµικών αντικειµένων
διακινήθηκε από τον καθολικό φορέα, ενώ από το υπόλοιπο µόνο
το 8% διακινήθηκε από τις ιδιωτικές ταχυδροµικές επιχειρήσεις.
Το αντίστροφο όµως συµβαίνει µε τα έσοδα. Ενώ ο καθολικός
φορέας εισπράττει το 60% των συνολικών αποδοχών µε το 92%,
όπως σας είπα προηγουµένως, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις µοιράζονται το 40%.
Θα προχωρήσω, αγαπητοί συνάδελφοι, στο κεφάλαιο Ζ’ και
συγκεκριµένα στο άρθρο 22, που αναφέρεται στο Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων που ουσιαστικά το θεωρούµε ένα θετικό βήµα για την ασφάλεια και την ενηµέρωση του
κοινού και των πολιτών. Το σχέδιο νόµου, επιχειρεί να καθησυχάσει τις ανησυχίες των πολιτών για θέµατα µέτρησης και καταγραφής της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, καθώς προβλέπει
τη δηµιουργία παρατηρητηρίου για την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που θα δηµιουργηθεί στην Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής
Ενέργειας.
Το νέο αυτό Παρατηρητήριο από τα στοιχεία που µου δίνονται
αναµένεται να κοστίσει 6.000.000 ευρώ και έχει στόχο την online ενηµέρωση του κοινού, για επίπεδα εκποµπών ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας σε όλη την επικράτεια.
Εποµένως το κράτος θα αναλάβει δράση. Και µε τον τρόπο
αυτό δεν θα υπάρχει παραπλάνηση πολιτών ή δηµιουργία ψευδών εντυπώσεων αλλά θα τους δίνεται η δυνατότητα για άµεση
πρόσβαση σε συγκεκριµένα στοιχεία.
Υπάρχουν επίσης ρυθµίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που
είναι ένα από τα κεφάλαια που θα ακολουθήσει για συζήτηση και
τα οποία θα τα δούµε και στα άρθρα του νοµοσχεδίου. Εδώ θα
πρέπει να γίνει πιο συγκεκριµένο σε κάποιες παραγράφους που
θα επιφέρουν αλλαγές, ιδιαίτερα στο καθεστώς που ισχύει για
την αδειοδότηση των κεραιών.
Στην παράγραφο 13, ουσιαστικά επιταχύνεται η ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών για την αδειοδότηση κατασκευής κεραιών. Η συγκεκριµένη διάταξη επιχειρεί να επιλύσει ένα πάγιο
αίτηµα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας που είναι θέµα της
αδειοδότησης κεραιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Σύµφωνα µε τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας η µη ύπαρξη
συγκεκριµένου θεσµικού πλαισίου επηρεάζει την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων τους και λειτουργεί αποτρεπτικά στη δηµιουργία επενδύσεων.
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Επίσης θα υπάρχει ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα
αλλά και η δηµοσιοποίηση κατασκευών κεραιών φέρνει διαφάνεια. Ενώ µε τον τρόπο αυτό θα γνωρίζει κάθε πολίτης που υπάρχει κεραία και θα δίνεται η δυνατότητα να πράττει τα νόµιµα
δικαιώµατα του, αν θεωρεί ότι η εκάστοτε κεραία δεν πληροί τις
προϋποθέσεις αδειοδότησης. Στην ουσία θα έχουµε έναν ηλεκτρονικό χάρτη.
Τα υπόλοιπα, αγαπητοί συνάδελφοι, θα τα πούµε στα άρθρα
του νοµοσχεδίου.
Θα παρακαλέσω τον κύριο Υπουργό, να µας καταθέσει και τις
τροπολογίες, όπως έχουν διαµορφωθεί σήµερα αν είναι δυνατόν,
για να µπορέσουµε να τις διαβάσουµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Έχουν κατατεθεί ήδη.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Έχουν κατατεθεί, αρκεί να φτάσουν και
στα χέρια µας.
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι µπροστά
στη λαίλαπα των εφαρµοστικών νόµων που θα ακολουθήσουν µε
το νέο µνηµόνιο, αυτό που συζητάµε σήµερα είναι ένα χαρούµενο διάλειµµα.
Το είπαµε και στην επιτροπή, είµαστε θετικοί στην ψήφιση του
νοµοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης.
Ορίστε, κύριε Παπαδηµούλη, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θυµάµαι πριν
µια βδοµάδα τον εισηγητή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού,
να µας λέει περήφανος: «Χρόνια τώρα το κράταγαν στο συρτάρι
τους αυτό το νοµοσχέδιο, οι κύριοι Ρέππας και Ραγκούσης. Και
έπρεπε να έρθει ένας Υπουργός του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, για να το φέρει επιτέλους, να υλοποιείται.»
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Μετά από…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Λίγες µέρες µετά έχουν αλλάξει πολλά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Και που είστε ακόµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ο κ. Βορίδης άλλαξε κόµµα.
Έπαψε να είναι Βουλευτής, έµεινε όµως Υπουργός µε άλλο
κόµµα. Και ο κ. Μαρκάκης µας είπε κάτι χρησµούς στα τριάντα
πρώτα δευτερόλεπτα της οµιλίας του. Θα δούµε κι άλλα.
Έρχοµαι τώρα στην ουσία του νοµοσχεδίου.
Εµείς θα το καταψηφίσουµε όπως καταψηφίσαµε και την Οδηγία 6 του 2008, πάνω στην οποία στηρίζεται αυτό το νοµοσχέδιο,
την οδηγία για την απελευθέρωση των ταχυδροµικών υπηρεσιών
µε τους όρους που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Κοµισιόν το 2008. Ήταν µια αντίθεση που εξέφρασε
το σύνολο της ευρωοµάδας της Αριστεράς.
Γιατί; Γιατί η φιλοσοφία αυτής της απελευθέρωσης είναι τα φιλέτα των ταχυδροµικών υπηρεσιών να πηγαίνουν σε ιδιώτες, η
καθολική υπηρεσία συρρικνούµενη και χειροτερεύουσα παραµένει στο κράτος µε επιδότηση. Και έχουµε και ένα επιπλέον επιχείρηµα. Επειδή η Ελλάδα είναι στη δεύτερη κατηγορία των
κρατών, όσον αφορά την υλοποίηση αυτής της οδηγίας, έχουµε
και την εµπειρία από την εφαρµογή σε κάποιες χώρες που έχουν
εφαρµόσει αυτήν την οδηγία, αυτήν την απελευθέρωση πριν από
εµάς.
Τι δείχνει η µελέτη επιπτώσεων; Η µελέτη επιπτώσεων λέει ότι
δεν ανέβηκε το επίπεδο προσφοράς των ταχυδροµικών υπηρεσιών, αλλά έπεσε. Ειδικά οι υπηρεσίες καθολικής υπηρεσίας σε
αποµακρυσµένες περιοχές χειροτέρεψαν περισσότερο. Στην Ελλάδα µε τη γεωµορφολογία που έχει, τα νησιά, τις ορεινές περιοχές, αυτός ο κίνδυνος είναι µεγαλύτερος. Επίσης, υπήρχε µία
ραγδαία επιδείνωση στις αµοιβές, στις εργασιακές σχέσεις, η
οποία µέσα από αυτή την ιδιωτικοποίηση πίεσε και τον εναποµείναντα δηµόσιο τοµέα και τον επιδοτούµενο.
Αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται µε περίπου τέσσερα χρόνια καθυστέρηση και θα σηµάνει εάν ψηφιστεί –και φαίνεται ότι τα τρία
κόµµατα της παλιά τρικοµµατικής συγκυβέρνησης το στηρίζουν-
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το θάνατο των Ελληνικών Ταχυδροµείων και την υποβάθµιση των
υπηρεσιών που προσφέρουν δεκαετίες τώρα σε εκατοµµύρια
Έλληνες.
Πέρα από την αντίθεσή µας, επικρίνουµε τις προηγούµενες κυβερνήσεις –δεν είναι δική σας προσωπική ευθύνη, κύριε
Υπουργέ, θέλω να είµαι δίκαιος- γιατί δεν έκαναν τίποτα αυτά τα
τέσσερα χρόνια για να προετοιµαστούν για αυτήν την αλλαγή.
Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, έχουν ένα τεράστιο δίκτυο υποδοµής
σε πάρα πολλά σηµεία. Βρίσκονται σε περισσότερα σηµεία απ’
ότι άλλοι φορείς. Εµείς διαφωνούµε µε αυτήν τη φιλοσοφία.
Αλλά, για αυτόν που είναι υπέρ αυτής της φιλοσοφίας, δεν θα
έπρεπε να σχεδιάσει µία προσαρµογή, να υπάρχουν νέες υπηρεσίες -υπηρεσίες που τώρα δεν παρέχονται- που θα µπορούν
να παρέχουν τα Ελληνικά Ταχυδροµεία από τις οποίες να έχουν
και έσοδα;
Και µιλάµε για µια περίοδο χρόνων που δεν έγινε τίποτα γι’
αυτήν την προσαρµογή του φορέα των ΕΛΤΑ στις νέες συνθήκες
και ενώ η ύλη των ΕΛΤΑ εξ αντικειµένου συρρικνώνεται. Όταν
υπάρχει η έκρηξη του e-mail, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,
του facebook, του twitter, ποιος επικοινωνεί µε γράµµατα, όπως
επικοινωνούσαν προ δεκαετιών; Πού είναι ο σχεδιασµός των ελληνικών κυβερνήσεων και του ελληνικού κράτους;
Έτσι όπως το φέρνετε, αυτό που θα γίνει είναι το εξής. Τα φιλέτα και το κερδοφόρο κοµµάτι θα το πάρει ακόµα περισσότερο
απ’ ότι το έχει πάρει µέχρι τώρα –τα µικρά δέµατα, τα courier
κλπ- ο ιδιωτικός τοµέας και το κουφάρι των ΕΛΤΑ µε κάποια επιδότηση θα προσπαθεί να παρέχει την καθολική υπηρεσία, αλλά
µε µία συνοµολόγηση όλων όσων στηρίζουν αυτήν την επιλογή
ότι αυτό θα πηγαίνει στο «κάθε πέρυσι και καλύτερα».
Έρχοµαι τώρα σε µερικά άρθρα. Αναλυτικότερα, θα αναφερθώ αύριο στη συζήτηση επί των άρθρων. Προσπαθώ να ξεχωρίσω ορισµένα που είναι τα πιο βασικά. Στα άρθρα 6 και 7 είναι
η καρδιά, θα έλεγα, του νοµοσχεδίου. Είναι τα άρθρα που προσδιορίζουν τον φορέα καθολικής υπηρεσίας και πως θα εξελιχθεί
αυτή η υπόθεση. Τα πάντα γύρω από αυτό παραπέµπονται σε
υπουργικές αποφάσεις. Δηλαδή, για µια ακόµη φορά καλείται η
Βουλή να νοµοθετήσει µια λευκή επιταγή στον αυριανό Υπουργό,
στην αυριανή κυβέρνηση η οποία θα προσδιορίσει τα βασικά που
θα δώσουν σάρκα και οστά σε αυτό το νοµοσχέδιο. Έχει αποδειχθεί λάθος αυτό σε σωρεία νοµοσχεδίων. Είναι ένας λάθος
τρόπος του νοµοθετείν.
Άρθρο 8, Ταµείο Αποζηµίωσης για τον καταναλωτή που δεν
απολαµβάνει καλές υπηρεσίες. Και πάλι εδώ µία γενικούρα και
µία λευκή επιταγή και µια εξουσιοδότηση στην εκάστοτε κυβέρνηση µε υπουργικές αποφάσεις να προσδιορίσει το τι, το πώς
κ.λπ..
Τι θα µπορούσε να γίνει; Να αξιοποιηθούν κάποιες καλές πρακτικές.
Υπάρχουν χώρες, που έχουν θωρακίσει περισσότερο από
άλλες τον καταναλωτή και τη δυνατότητά του να αποζηµιώνεται
απέναντι σε µια ζηµιά, που του προκάλεσε µια κακή υπηρεσία
του φορέα ταχυδροµικής υπηρεσίας.
Άρθρα 13-14: Εκεί προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των ιδιωτών που θα µπουν µέσα στην απελευθερωµένη αγορά να πάρουν
ένα κοµµάτι και να δουλέψουν µε το κέρδος τους. Οι ελάχιστες
υποχρεώσεις τους προσδιορίζονται εξαιρετικά γενικόλογα και
αόριστα.
Και στη συζήτηση κατ’ άρθρον στην επιτροπή και στη δεύτερη
ανάγνωση είπαµε το εξής. Έχουµε µια εµπειρία -και αντίλογο δεν
άκουσα σε αυτό, κύριε Υπουργέ, πέρα από φιλοσοφικού χαρακτήρα αντιρρήσεις, για το πόσο σφιχτή πρέπει να είναι µια νοµοθεσία, όπου κι εγώ θα µπορούσα να προσχωρήσω, αν µιλούσαµε
θεωρητικά, αλλά µιλάµε στην Ελλάδα- απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου ήρθαν οι κύριοι της «ENERGA»
και της «HELLAS POWER» και πήραν και το χαράτσι της ΔΕΗ και
το πήγαν στην Ελβετία και την κοπάνησαν και την πούλησαν και
σε ρωσοαραβικό fund και πηγαίνουν τώρα οι κύριοι αυτοί στον
εισαγγελέα και λένε «δεν ξέρω εγώ τώρα τι γίνεται, εγώ το έχω
πουλήσει». Τρέχα γύρευε!
Φορτώθηκε ο κρατικός προϋπολογισµός το φέσι, που είναι 200
εκατοµµύρια ευρώ, φορτώθηκε η ΔΕΗ την εξυπηρέτηση των κα-
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ταναλωτών, που δεκάδες χιλιάδες έµειναν ορφανοί και ψάχνουµε
πώς θα πάρουµε πίσω από την Ελβετία τα δεκάδες εκατοµµύρια
ευρώ που πλήρωσαν χαράτσι οι πελάτες αυτών των ιδιωτών
µέσω των λογαριασµών τους. Όταν, λοιπόν, έχεις τέτοια, δεν
πρέπει εσύ που θέλεις την απελευθέρωση και τους ιδιώτες, να
βάλεις πολύ σφιχτούς κανόνες για τις ελάχιστες υποχρεώσεις,
που να µην επιτρέπουν τέτοια περιθώρια; Δεν υπάρχουν στο νοµοσχέδιο.
Σας το είπαµε και εµείς που είµαστε αντίθετοι, η αριστερή
πλευρά, σας το είπαν και Βουλευτές κοµµάτων που στηρίζουν το
νοµοσχέδιο. Δεν το κάνετε. Έχετε µια υπερβολική εµπιστοσύνη
στο δαιµόνιο του ιδιώτη. Όµως, εδώ υπάρχουν κοµπίνες, υπάρχει
λεηλασία του δηµόσιου συµφέροντος.
Άρθρο 22: Να φτιαχτεί ένα Παρατηρητήριο Μαγνητικών Πεδίων, διότι υπάρχει ανησυχία, υπάρχει δυσπιστία, υπάρχουν αντικρουόµενες απόψεις επιστηµόνων για το πόσο ζηµιά κάνουν
αυτά τα πράγµατα στην υγεία. Καλή είναι αυτή η ιδέα. Γιατί χρειάζεται δεκαοκτώ µήνες, γιατί δίνετε στους εαυτούς σας δεκαοκτώ µήνες προθεσµία για να συσταθεί αυτό, για να φτιαχτεί ο
κανονισµός; Δεν µπορεί να γίνει γρηγορότερα;
Επαναλαµβάνω µία απορία: Γιατί δεν µπορεί αυτό το πράγµα
να γίνει γρηγορότερα; Θα µου πείτε «έτσι έχουµε µάθει και από
τους προηγούµενους». Αυτό είναι σωστό, αλλά αυτό δεν πρέπει
να αλλάξει;
Αυτήν τη στιγµή, από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας -που
κατά άλλους είναι επτάµισι χιλιάδες, κατ’ άλλους είναι έξι χιλιάδες, κάπου εκεί εν πάση περιπτώσει είναι- από το 2006, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι σήµερα έχουν αδειοδοτηθεί µόνο
χίλιες. Οι υπόλοιπες λειτουργούν σε ένα καθεστώς γκρίζο, µη νόµιµο και υπάρχει µια τεράστια γραφειοκρατία όπου ο καθένας
λέει τα δικά του. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας λένε «εµείς είµαστε νόµιµοι αλλά δεν είναι το κράτος και η διοίκηση σε θέση
να έχουν µία απλουστευµένη, σαφή διαδικασία για να ελέγξει».
Οι πολίτες έχουν τις επιφυλάξεις τους, τους φόβους τους, ο
Συνήγορος του Πολίτη ζητάει αυστηρότερους κανόνες, µέτρα
κ.λπ. κ.λπ.. Προσπαθείτε εδώ και λέτε να θεσµοθετήσετε µια διαδικασία αυτό το πράγµα να λήξει µέσα στο επόµενο χρονικό διάστηµα αλλά δεν είναι πειστική.
Και επειδή όλα αυτά δεν είναι πειστικά και επειδή από το 2000
είµαστε σε µια διαδικασία «παράταση στην παράταση, παράταση
στην παράταση» στην χώρα όπου από το 1989 δεν έχουµε ρυθµίσει ούτε καν τις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες µε µια νόµιµη
διαδικασία, έρχεται το άρθρο 31, σαν κερασάκι στην τούρτα και
λέει µε µια ρύθµιση νοµοθετική ότι δίνει για άλλα δύο χρόνια, δηλαδή, για άλλους εικοσιτέσσερις µήνες νοµιµοποίηση της συνέχισης λειτουργίας αυτών των κεραιών, στο όνοµα του να µη
διαταραχθεί η λειτουργία των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Μια
ακόµη παράταση από το 2000.
Νοµοθετούµε διά παρατάσεων την ώρα που και οι εκπρόσωποι
των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας οµολόγησαν, όταν ήρθαν στη
συζήτηση των φορέων στην επιτροπή ότι εδώ υπάρχει µία κλονισµένη εµπιστοσύνη των πολιτών όσον αφορά τις επιπτώσεις
στην υγεία.
Υπάρχουν µελέτες –και σας το λέω, γιατί έχουν γίνει πολλές
συζητήσεις και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- για τις αρνητικές
επιπτώσεις που έχουν τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία πάνω από ένα
ορισµένο επίπεδο ακτινοβολίας και υπάρχουν διαφορετικές ρυθµίσεις από χώρα σε χώρα.
Καταλήγοντας –για να µη χρησιµοποιήσω και το χρόνο που
µου διατίθεται- καταψηφίζουµε επί της αρχής γιατί διαφωνούµε
µε τη φιλοσοφία του νοµοσχεδίου, όπως καταψηφίσαµε και τη
σχετική οδηγία, που είναι η «µητέρα» αυτού του νοµοσχεδίου.
Υπάρχουν, όµως, πράγµατα που και για έναν που είναι υπέρ
του νοµοσχεδίου δεν εξηγούνται, δεν δικαιολογούνται, δεν στέκουν και τα οποία ο Υπουργός επιµένει να κρατάει. Στάθηκα σε
µερικά άρθρα που, κατά τη γνώµη µας, είναι ιδιαίτερα προβληµατικά και αύριο στη συζήτηση κατ’ άρθρον θα αναφερθώ εκτενέστερα και στα υπόλοιπα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε
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τον κ. Δηµήτριο Παπαδηµούλη.
Εισερχόµεθα στον κατάλογο των συναδέλφων αγορητών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Γείτονας, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έχει το
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου ρυθµίζονται τα της οργάνωσης και ανάπτυξης της ταχυδροµικής αγοράς µετά την 1-1-2013, οπότε και µε βάση την
ενσωµατούµενη κοινοτική οδηγία, περνάµε σε καθεστώς πλήρους απελευθέρωσης. Στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου
υπάρχουν διατάξεις που έχουν σχέση µε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Όπως είχα την ευκαιρία να πω και στην επιτροπή, κύριε
Υπουργέ, η επικράτηση των αγορών ασφαλώς µετάλλαξε πολλά,
ακόµα και τις αξίες. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί η ταχυδροµική υπηρεσία από την αρχή είχε µία συναισθηµατική φόρτιση, ήταν µια
αξία που είχε σχέση µε τον άνθρωπο. Τώρα υπακούει ουσιαστικά
στους νόµους της αγοράς.
Υπενθυµίζω, µάλιστα, ότι η Ελλάδα µαζί µε έντεκα χώρες πήρε
µεγαλύτερη µεταβατική περίοδο µέχρι το τέλος του 2012 λόγω
ιδιαίτερα των ειδικών γεωγραφικών χαρακτηριστικών.
Στο πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου και σε σχέση µε το νέο καθεστώς και τη µετάβαση σ’ αυτό, θέλω να θυµίσω στους κυρίους
συναδέλφους ότι είχαµε στην επιτροπή µία ευρύτατη συζήτηση
και µας προβληµάτισαν ορισµένα ζητήµατα -και σε αυτά θα
σταθώ- τα οποία συζητήσαµε εκτενώς και κατά την ακρόαση των
φορέων.
Δύο βασικά ζητήµατα είναι αυτά. Το πρώτο, έχει σχέση µε την
καθολική υπηρεσία -στο άρθρο 6- που αποτελεί υπηρεσία γενικού οικονοµικού συµφέροντος, καθ’ όσον περιλαµβάνει τις ελάχιστες υποχρεωτικά παρεχόµενες ταχυδροµικές υπηρεσίες και,
µάλιστα, σε προσιτή τιµή για κάθε πολίτη σε κάθε περιοχή της
χώρας. Αυτό είναι η καθολική υπηρεσία.
Το δεύτερο ζήτηµα, που είναι συναρτηµένο και µε το πρώτο,
έχει σχέση µε το ρόλο και το καθεστώς λειτουργίας των ΕΛΤΑ
και κατά τη µεταβατική περίοδο και στο καθεστώς της πλήρους
απελευθέρωσης.
Μέχρι το τέλος του 2012, το αποκλειστικό δικαίωµα του παρόχου καθολικής υπηρεσίας παραµένει στον ΕΛΤΑ σύµφωνα µε το
άρθρο 18. Ο ΕΛΤΑ δε, παραµένει µεταβατικά µέχρι το 2028 φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας, όπως ορίζει το άρθρο 21.
Το ζητούµενο εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η βιωσιµότητα της καθολικής υπηρεσίας, που είναι άµεσα συνδεδεµένη και µε τη χρηµατοδότηση. Έγινε πάρα πολύ συζήτηση στην
επιτροπή -όπως είπα- και κατά την ακρόαση των φορέων.
Στο άρθρο 8, προβλέπεται τριµερής επιµερισµός του κόστους
της καθολικής υπηρεσίας, στο φορέα καθολικής υπηρεσίας,
στους φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών εντός της καθολικής υπηρεσίας και υπό προϋποθέσεις στον κρατικό προϋπολογισµό. Υπάρχει αυτός ο επιµερισµός.
Κατά τη συζήτηση εκφράστηκαν και από εµένα και από άλλους
φόβοι για την ιδιαίτερη επιβάρυνση των ΕΛΤΑ µε αυτόν τον
τρόπο, µε όλες τις επιπτώσεις για την ανταγωνιστικότητα των
ΕΛΤΑ.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε Υπουργέ, επαναλαµβάνω αυτό που
είπα και στην επιτροπή, ότι αυτό που πρέπει να διασφαλίσουµε
είναι αντικειµενικά κριτήρια οικονοµικής επιβάρυνσης σε όλους
τους υπόχρεους, µε άλλα λόγια δίκαιη και επί ίσοις όροις συµµετοχή στα βάρη.
Σχετική δε µε αυτές τις παρατηρήσεις και επισηµάνσεις που
είχαµε κάνει στην επιτροπή είναι και η επισήµανση της Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής, που µιλάει για την
ανάγκη τήρησης αρχών όπως της µη διάκρισης, της διαφάνειας
και της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού.
Έρχοµαι τώρα στο δεύτερο συναρτηµένο και µε την καθολική
υπηρεσία ζήτηµα, αυτό των ΕΛΤΑ. Οι εργαζόµενοι στην επιτροπή, όπως θυµάστε, εξέφρασαν την ανησυχία ότι ήδη ο φορέας υφίσταται αθέµιτο ανταγωνισµό, ιδιαίτερα στον τοµέα των
ταχυµεταφορών, κάτι που θα πολλαπλασιαστεί, όπως είπαν, στο
καθεστώς πλήρους απελευθέρωσης. Γιατί υφίσταται τον αθέµιτο
ανταγωνισµό; Γιατί υπάρχουν άνισες συνθήκες µε τους ιδιώτες
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παρόχους σε σχέση µε τις αµοιβές προσωπικού, τους κανόνες
εργασίας, τους κανόνες ασφαλείας κ.λπ..
Εξέφρασαν οι εργαζόµενοι κάτι που συµµερίζοµαι και σας το
είπα, ότι θα χρειαζόταν µία περίοδος προσαρµογής, προετοιµασίας κι ένα σχέδιο για την επόµενη µέρα στα ΕΛΤΑ. Κάτι που δεν
έχει γίνει. Γι’ αυτό επιµένω και επαναλαµβάνω αυτό που είχα πει
και στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ. Ότι θα ήταν καλό να προβλεφθεί για τα ΕΛΤΑ ένα πρόγραµµα προσαρµογής στο νέο καθεστώς. Είναι υποχρέωσή µας να το κάνουµε αυτό. Την εφαρµογή
του οποίου προγράµµατος πρέπει να παρακολουθήσει τόσο η
Εθνική Επιτροπή Ταχυδροµείων και Τηλεφώνων όσο και το
Υπουργείο. Η Εθνική Επιτροπή, για όσους δεν ξέρουν, είναι ανεξάρτητη αρχή.
Στο σηµείο δε αυτό, κύριε Υπουργέ, επειδή έχω διατελέσει
Πρόεδρος της Επιτροπής Απορρήτου πριν γίνει ανεξάρτητη επιτροπή, ως Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής τότε, θέλω να πω ότι σε
καθεστώς απελευθέρωσης, είµαστε υποχρεωµένοι και πρέπει να
λάβουµε πρόσθετα µέτρα για τη διασφάλιση του ταχυδροµικού
απορρήτου, σύµφωνα µε τις επιταγές του Συντάγµατος. Μπαίνουν πολλοί ιδιώτες πάροχοι, ανοίγει το ζήτηµα, πρέπει όµως να
προστατεύσουµε το απόρρητο στην αλληλογραφία που προστατεύεται από το Σύνταγµα.
Προς αυτήν την κατεύθυνση θεωρώ ότι είναι θετική η προσθήκη της παραγράφου 6 του άρθρου 17, που καθιστά το προσωπικό των φορέων παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, σε
σχέση µε τις υποχρεώσεις τους περί απορρήτου, ως έχοντες την
ιδιότητα του υπαλλήλου του άρθρου 263 Α του Ποινικού Κώδικα.
Αυτό είναι σηµαντικό, αλλά δεν αρκεί. Θα πρέπει να µπουν επαρκείς εγγυήσεις -πέραν των όσων ειπώθηκαν στην επιτροπή κι
άκουσα να επαναλαµβάνει προηγουµένως και ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, όσον αφορά τις εγγυήσεις για παροχή της καθολικής υπηρεσίας, θα πρέπει να έχουµε και πρόσθετες
εγγυήσεις σε καθεστώς πλήρης απελευθέρωσης, επαρκείς εγγυήσεις και για την προστασία του απορρήτου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, µε το κεφάλαιο αυτό, µε µία µικρή
ανοχή. Θέλω να τονίσω ότι προβλέπονται στο νοµοσχέδιο πολλές κανονιστικές αποφάσεις κι εποµένως η σωστή εφαρµογή του
νόµου εξαρτάται και από την ποιότητα και από το χρονοδιάγραµµα έκδοσης αυτών των αποφάσεων.
Περνώ για µισό λεπτό στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου
για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Θέλω εξαρχής να κάνω θετική
την αναφορά σε σχέση µε τις τροποποιήσεις που γίνονται για την
απλούστευση της αδειοδότησης των κεραιών.
Όµως έχω να κάνω κι εδώ δύο επισηµάνσεις. Η πρώτη έχει
σχέση µε τις παραγράφους 16 και 17 στο σχετικό άρθρο, όπου
δίνεται η δυνατότητα κατασκευής οικίσκου και άλλων συναφών
δοµικών κατασκευών, πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες,
ποµποί κ.λπ. σε δάση και δασικές εκτάσεις κατά παρέκκλιση και
για λόγους δηµοσίου συµφέροντος.
Εδώ υπάρχει ένα θέµα. Φοβάµαι µήπως ανοίξει ο ασκός του
Αιόλου για κατάχρηση. Ίσως θα πρέπει να το ξαναδείτε, κύριε
Υπουργέ, µέχρι και αύριο, λαµβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν σχετικές επιφυλάξεις του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε την επισήµανση για το άρθρο 31.
Δίνεται προθεσµία εικοσιτεσσάρων µηνών για τους κατόχους κατασκευών ραδιοτηλεοπτικών κεραιών, που ήδη λειτουργούν, να
εξασφαλίσουν τις προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις.
Πρέπει να προσέξουµε, γιατί µε αλλεπάλληλες πιθανές παρατάσεις, κύριε Υπουργέ, που µπορεί να δοθούν, υπάρχει ο κίνδυνος να µετατρέψουµε την υπάρχουσα κατάσταση παρανοµίας αναφέρθηκαν προηγουµένως συνάδελφοι για τις χιλιάδες που
λειτουργούν σήµερα σε ένα γκρίζο καθεστώς- δια του «προσωρινού» σε παγίως νόµιµη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Γεώργιος Κοντογιάννης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, η ανάγκη να δηµιουργήσουµε
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ένα σύγχρονο και ευέλικτο κράτος είναι προφανής. Άλλωστε, αν
σήµερα βιώνουµε µία πρωτοφανή οικονοµική τραγωδία που έχει
επηρεάσει και τον κοινωνικό ιστό της χώρας, αλλά και την πολιτική µας ζωή, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι άλλοι πριν
από µας ή ακόµα χειρότερα κι εµείς οι ίδιοι, όταν έπρεπε, δεν
ήµασταν όσο τολµηροί επεβάλετο. Κι απ’ ότι φαίνεται είναι ίδιον
των πολιτικών µας ηγεσιών να λειτουργούν ως επιµηθείς και όχι
ως προµηθείς. Αλλά δυστυχώς, το να προσπαθείς εκ των υστέρων να διορθώσεις λάθη, δεν ενισχύει την εµπιστοσύνη που πρέπει να δείχνει η κοινωνία στην πολιτική, µία εµπιστοσύνη που
διαρκώς φθίνει.
Το παρόν νοµοσχέδιο ως προς το πρώτο µέρος του αποτελεί
στην ουσία εφαρµογή κοινοτικών οδηγιών που αποσκοπούν στη
ρύθµιση θεµάτων, που σχετίζονται µε τη σταδιακή απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς µέχρι την 1η Ιανουαρίου του
2013. Ήδη στα περισσότερα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει
γίνει πλήρες άνοιγµα της ταχυδροµικής αγοράς από το 2011,
εκτός από έντεκα µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η οποία αποτελεί ειδική περίπτωση λόγω της µορφολογίας που καθιστά δυσχερή και εξαιρετικά κοστοβόρα τη διανοµή της αλληλογραφίας.
Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που η χώρα µας διατήρησε το
δικαίωµα παράτασης της µεταβατικής περιόδου.
Είναι, λοιπόν, επιβεβληµένη η ανάγκη να υπάρξει ένα νέο νοµοθετικό πλαίσιο που θα εναρµονίζει την ισχύουσα νοµοθεσία µε
την κοινοτική και θα δηµιουργεί το πλαίσιο για τη σωστή λειτουργία των ταχυδροµικών υπηρεσιών.
Ως προς το δεύτερο σκέλος του νοµοσχεδίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες έχω, κύριε Υπουργέ, να κάνω µερικές επισηµάνσεις. Από το 2000 έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες για τη
ρύθµιση των ζητηµάτων που αφορούν στις κεραίες. Ωστόσο, ως
τώρα η πράξη απέδειξε ότι η µια µετά την άλλη νοµοθετικές ρυθµίσεις δεν είναι δυνατόν να εφαρµοστούν, µε αποτέλεσµα να
χρειάζονται συνέχεια νέες νοµοθετικές πρωτοβουλίες.
Θεωρώ πως αυτό γίνεται γιατί οι άνθρωποι που συµµετέχουν
στις νοµοπαρασκευαστικές διαδικασίες είναι απλά θεωρητικοί
και δεν ζητείται η συµβολή ατόµων της αγοράς επαγγελµατιών,
οι οποίοι κατέχουν τεχνικές γνώσεις και είναι σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα ποιες είναι οι πραγµατικές συνθήκες και ανάγκες
και πώς αυτές θα καλυφθούν. Αν αυτή η χώρα έφτασε εδώ που
έφτασε, αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι οι έχοντες την εξουσία αντιµετώπισαν όλα τα ζητήµατα µε µία θεωρητική λογική που
δεν είχε σχέση µε την πραγµατικότητα. Επιτέλους, ας καταλάβουµε όλοι ότι δεν µπορούµε να ακολουθούµε τη στενόµυαλη
λογική του παρελθόντος. Αν θέλουµε αυτός ο τόπος να πάει
µπροστά, πρέπει να αλλάξουµε, να διευρύνουµε τους ορίζοντές
µας και τις αντιλήψεις µας και να είµαστε ανοιχτοί σε κάθε άποψη
απ’ όπου προέρχεται.
Στο νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα υπάρχουν περιπτώσεις που η αντιµετώπιση είναι περιοριστική. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό του άρθρου 22, που καθιερώνεται ένα
Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων, δηλαδή η
δηµιουργία ενός διασυνδεδεµένου συστήµατος σταθµών επεξεργασίας και σταθερών, κινητών και φορητών σταθµών µέτρησης των τιµών της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας από την
Εθνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας. Αν και η λύση αυτή φαίνεται απλή και ίσως είναι σήµερα η µόνη τεχνικά εφικτή, παρουσιάζει σηµαντικά µειονεκτήµατα, όπως είναι το συνολικό κόστος
εγκατάστασης και συντήρησης και η αδυναµία εντοπισµού του
συγκεκριµένου σταθµού, που σε κάποια χρονική στιγµή υπερβαίνει τα όρια εκποµπής.
Η ιδανική λύση θα ήταν, εφόσον στην άδεια του σταθµού καθορίζεται η µέγιστη ισχύς εκποµπής, να είναι δυνατόν να προβλεφθεί η εγκατάσταση ενός είδους ηλεκτρονικού ταχογράφου.
Τα στοιχεία που θα συνέλεγε η συσκευή αυτή θα κατέληγαν και
πάλι στην Εθνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας. Με τον τρόπο
αυτό θα εµφανιζόταν κάθε υπέρβαση στην ισχύ εκποµπής του
σταθµού και θα υπήρχε πραγµατικός έλεγχος ανά κεραία. Το κόστος θα ήταν πολύ µικρότερο και θα βάραινε τον κάτοχο της συσκευής κεραίας. Η κρατική επιβάρυνση θα περιοριζόταν στο
δειγµατοληπτικό προληπτικό έλεγχο.
Εντούτοις, η λύση αυτή αποκλείεται µε την προτεινόµενη δια-
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τύπωση του νόµου, καθώς το παρόν νοµοσχέδιο περιγράφει µία
συγκεκριµένη τεχνολογία. Θα µπορούσε η διατύπωση να είναι
γενικότερη, περιλαµβάνοντας τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού εξοπλισµού, ώστε να µην αποκλείει καλύτερες τεχνολογίες
που θα εµφανιστούν στο αµέσως προσεχές µέλλον, αφού όλοι
γνωρίζουµε ότι η τεχνολογία στο συγκεκριµένο τοµέα καλπάζει.
Εποµένως, στην ουσία έχουµε µία διάταξη που είναι ζήτηµα
χρόνου να ξεπεραστεί, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες.
Επίσης, περιοριστική θεωρώ ότι είναι και η αντιµετώπιση του
ζητήµατος των αδειών στους µικρούς σταθµούς και στις κατασκευές κεραιών χαµηλής όχλησης -άρθρο 29, παράγραφος 9καθώς, όπως φαίνεται, στο παρόν νοµοσχέδιο δεν έχει συµπεριληφθεί η κοινοτική νοµοθεσία.
Μέχρι σήµερα και γι’ αυτούς τους µικρούς σταθµούς ισχύει το
καθεστώς της ατοµικής αδειοδότησης. Δηλαδή, πρέπει να έχουν
άδειες από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, την Πολεοδοµία κ.λπ..
Με την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται η εξαίρεσή τους
από την αδειοδότηση. Η εξαίρεση, όµως, καθώς αυτοί οι σταθµοί
είναι βιοµηχανικά προϊόντα που πωλούνται ελεύθερα στο εµπόριο, συνεπάγεται την απαίτηση συµµόρφωσης µε τους ευρωπαϊκούς κανόνες τυποποίησης, πιστοποίησης και ελέγχου. Τα
τεχνικά τους χαρακτηριστικά δεν µπορούν να είναι άλλα, παρά
αυτά που καθορίζονται από τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα
και τα τυχόν ελληνικά.
Ο έλεγχος πρέπει να λαµβάνει υπόψη τους κανόνες πιστοποίησης, όπως καθορίζονται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες που έχουν
εναρµονιστεί µε το Ελληνικό Δίκαιο, παραδείγµατος χάριν την
οδηγία για την ηλεκτρική ασφάλεια, την οδηγία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και τους κανονισµούς για τον έλεγχο της αγοράς
της Κοινότητας. Η νοµοθεσία αυτή πρέπει να εφαρµόζεται στο
σύνολό της και όχι εν µέρει.
Καθώς κάποιες από αυτές τις οδηγίες και τους κανονισµούς
δεν αποτελούν αρµοδιότητα των δύο Υπουργών που θα υπογράψουν την κοινή απόφαση, που απαιτείται για τον καθορισµό και
τις ρυθµίσεις της κατασκευής κεραιών, που εξαιρούνται από τη
διαδικασία αδειοδότησης, είναι ανάγκη να προβλεφθεί ότι θα ληφθεί υπόψη η κοινοτική νοµοθεσία που εφαρµόζεται στη συγκεκριµένη περίπτωση.
Το ίδιο πρέπει να γίνει και για τις τυποποιηµένες κατασκευές
κεραιών που προβλέπονται στην παράγραφο 6, του άρθρου 31,
του ν. 3431/2006, καθώς και αυτές υπάγονται σε καθεστώς ειδικής διαδικασίας αδειοδότησης.
Σε µεγάλο βαθµό, κύριε Υπουργέ, η επιτυχία του νοµοσχεδίου
θα κριθεί από το περιεχόµενο των υπουργικών αποφάσεων που
θα ακολουθήσουν µετά την ψήφισή του.
Τέλος, µείζον ζήτηµα είναι και αυτό των αδειοδοτήσεων, οι
οποίες θα πρέπει να δίδονται υπό αυστηρό πλαίσιο και µε ουσιαστικό έλεγχο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων.
Επίσης, θα ήθελα να επισηµάνω το εξής: Αυτή την ώρα που
συζητούµε ένα νοµοσχέδιο που θα έπρεπε να έχει ψηφιστεί εδώ
και δύο χρόνια, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονοµικών
δίνουν µία µάχη στο Eurogroup. Ελπίζουµε όλοι ότι αυτή η µάχη
θα είναι νικηφόρα για την πατρίδα µας.
Εκείνο, όµως, που θέλω να επισηµάνω κλείνοντας είναι πως
για να είναι επιτυχής και στην υλοποίησή της η όποια απόφαση,
πρέπει στο κούρεµα να µετέχει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως και οι λοιπές κεντρικές τράπεζες.
Επίσης, πρέπει να εφαρµοστεί η πρόταση της Προέδρου της
Δηµοκρατικής Συµµαχίας, της Ντόρας Μπακογιάννη, την οποία
κι έχουν υιοθετήσει οι φιλελεύθεροι της Ευρώπης, για ένα νέο
σχέδιο Μάρσαλ –σχέδιο «Ηρακλής» το έχουν ονοµάσει οι φιλελεύθεροι- που ως στόχο θα έχει την ανοικοδόµηση της ελληνικής
οικονοµίας, µε ενίσχυση των επενδύσεων και του ιδιωτικού
τοµέα, ο οποίος είναι ο µόνος που µπορεί να αντιµετωπίσει το
µεγαλύτερο πρόβληµα που έχει αυτήν τη στιγµή η ελληνική κοινωνία: το πρόβληµα της ανεργίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε
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τον κ. Κοντογιάννη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέας Μακρυπίδης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η σειρά µου δεν
είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Στον κατάλογο που
έχω εγώ µπροστά µου είναι πρώτα ο κ. Μακρυπίδης και µετά
εσείς. Μάλλον έχετε τη σειρά της εγγραφής. Μέχρι τους έξι πρώτους οµιλητές δεν ισχύει η σειρά εγγραφής, αλλά γίνεται εναλλαγή, ένας από κάθε κόµµα. Κι επειδή οι Ανεξάρτητοι είναι
δεύτερο κόµµα, αν ήταν ενιαία η Κοινοβουλευτική Οµάδα, θα µιλούσατε δεύτεροι.
Ορίστε, κύριε Μακρυπίδη, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα είχα αντίρρηση να µιλήσει ο κ. Αυγενάκης. Δεν ξέρω
αν από τον Κανονισµό υπάρχει αυτό το κώλυµα.
Μετά τη στάση του Υπουργού στην τελευταία ψηφοφορία σε
σχέση µε την απόφασή µας για το νέο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα και για την αντιµετώπιση του δηµοσίου χρέους µέσα από
το PSI, άκουσα προηγουµένως τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας να τον καλωσορίζει στους κόλπους της Νέας Δηµοκρατίας.
Εγώ θα ήθελα να τον συγχαρώ και να του ευχηθώ καλή δύναµη στο έργο του, στο πλαίσιο της υπεύθυνης προσπάθειας
που κάνουµε όλοι να βοηθήσουµε τη χώρα να αντιµετωπίσει τη
µεγάλη κρίση. Τα υπόλοιπα νοµίζω ότι είναι δευτερεύοντα ζητήµατα.
Θα ήθελα, όµως, να αναφερθώ στο συζητούµενο νοµοσχέδιο
και να πω ότι αυτό επιτυγχάνει, κατά τη γνώµη µου, την ολοκλήρωση του θεσµικού πλαισίου για την ταχυδροµική αγορά. Συγχρόνως, µε αυτό το νοµοσχέδιο επιτυγχάνεται η διασφάλιση της
παροχής της καθολικής υπηρεσίας και του υγιούς ανταγωνισµού, αλλά και η εξυπηρέτηση των συµφερόντων των χρηστών.
Δηλαδή, κατά τη γνώµη µου, µε αυτό το νοµοσχέδιο επιτυγχάνεται η εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς στον ταχυδροµικό
τοµέα, που είναι όντως αποδεδειγµένης σηµασίας για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή της κοινότητας, δεδοµένου ότι οι
ταχυδροµικές υπηρεσίες αποτελούν ένα ουσιώδες µέσο επικοινωνίας και ανταλλαγών.
Η απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς πραγµατοποιείται
µε τη σταδιακή συρρίκνωση του αποκλειστικού τοµέα των καθολικών ταχυδροµικών υπηρεσιών, δηλαδή εκείνων των υπηρεσιών
τις οποίες ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας έχει το δικαίωµα να παρέχει και προβλέπεται να υπάρχουν και να διασφαλίζονται, όπως η χρηµατοδότηση της καθολικής υπηρεσίας που
ακολούθησε µια σειρά από διαδοχικά στάδια που προηγήθηκαν,
τόσο κατά τα έτη 1997-1998, αλλά και κατά το 2002 και το 2006
και σήµερα µε αυτό το νοµοσχέδιο επιτυγχάνεται το πλήρες
άνοιγµα της ταχυδροµικής αγοράς που είχε συντελεστεί στο σύνολο σχεδόν των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα
προηγούµενα χρόνια µε κάποιες εξαιρέσεις, µεταξύ των οποίων
ήταν και η χώρα µας. Είναι γνωστοί οι λόγοι που είχε τότε εξαιρεθεί η χώρα µας. Ήταν λόγοι, κυρίως, γεωγραφικοί και οικονοµικοί, λόγοι που, κατά τη γνώµη µου, υπάρχουν και σήµερα. Δεν
σηµαίνει ότι εκλείπουν οι γεωγραφικοί λόγοι που ήταν και τότε.
Επίσης, υπάρχουν και οικονοµικοί λόγοι, λαµβανοµένης υπ’ όψιν
της οικονοµικής κρίσης που περνάµε, της οικονοµικής συγκυρίας
στην οποία βρισκόµαστε. Αυτό σηµαίνει ότι είναι υπαρκτά τα
προβλήµατα και δυστυχώς, αξεπέραστα µέχρι σήµερα.
Θα ήθελα να πω επιπροσθέτως ότι η ταχυδροµική αγορά έχει
στη χώρα µας µικρό µέγεθος, σε σχέση µε αντίστοιχες αγορές
των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Δεν εννοώ ότι είναι µικρό µέγεθος πληθυσµιακά, αλλά ότι το αντικείµενο αυτό καθεαυτό της ταχυδροµικής αγοράς στη χώρα µας είναι µικρότερο αναλογικά και
µε τον πληθυσµό για µια σειρά λόγους που είναι γνωστοί και
στους οποίους δεν θέλω να επικεντρωθώ.
Ένας από τους λόγους, όµως, είναι ο βαθµός συγκέντρωσης
των ταχυδροµικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, που είναι προκλητικά µεγάλος στα µεγάλα αστικά κέντρα, σε σχέση µε τα
µικρά αστικά κέντρα και την ύπαιθρο. Δηλαδή, η Αττική και η
Αθήνα ή η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη ή η Πελοπόννησος και
η Πάτρα, τα τρία µεγάλα αστικά κέντρα, περιλαµβάνουν το 85%,
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σύµφωνα µε στοιχεία του 2009, της δραστηριότητας της ταχυδροµικής αγοράς και η υπόλοιπη Ελλάδα µε την πληθώρα των
µικρών αστικών κέντρων, των µικρών δήµων, των µικρών κοινοτήτων και οικισµών –εδώ έρχεται ο γεωγραφικός λόγος που αναφέραµε προηγουµένως- έχει το υπόλοιπο 15%.
Αυτό γιατί το αναφέρω; Δεν το αναφέρω σαν ένα στατιστικό
µέγεθος, αλλά για να δούµε την ιδιοµορφία που πρέπει και µέσα
απ’ αυτό το νοµοσχέδιο να έχουµε υπ’ όψιν µας, προκειµένου να
προσδιορίσουµε όρους, προϋποθέσεις και κριτήρια, ούτως ώστε
αύριο αυτή η ξεχασµένη Ελλάδα να µην δεχθεί τις παρενέργειες
από την απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς. Ακριβώς
προς αυτήν την κατεύθυνση το αναφέρω. Δηλαδή, αυτές οι ιδιαιτερότητες της χώρας µας, αυτοί οι λόγοι πρέπει, κατά τη
γνώµη µου, και να εκτιµηθούν και να αξιολογηθούν και να διασφαλιστούν, προκειµένου στο µέλλον να αποφύγουµε προβλήµατα, εµπόδια και δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των κατοίκων
της υπαίθρου, που ενδεχοµένως, εάν δεν ληφθούν αυτά τα
µέτρα, να τους στερήσουµε αύριο τη δυνατότητα επαφής και
επικοινωνίας µε το γνωστό παραδοσιακό τρόπο, που είναι προσφιλής και συγχρόνως αγαπητός σ’ αυτούς τους ανθρώπους της
υπαίθρου, δηλαδή ο τρόπος λειτουργίας και εξυπηρέτησης µέσω
των Ελληνικών Ταχυδροµείων.
Εάν αυτό το έλεγα ως ένας Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου προερχόµενος από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ, θα µπορούσα να κατηγορηθώ από κάποιους ενδεχοµένως, γιατί σήµερα αυτό το νοµοσχέδιο το φέρνει κάποιος Υπουργός, που είναι σε κάποιο άλλο κόµµα που στηρίζει την Κυβέρνηση
Παπαδήµου.
Όµως αυτό το λέω, κύριε Υπουργέ, γιατί το είπε ο προτεινόµενος από εσάς Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος των Ελληνικών Ταχυδροµείων κ. Βαρσάµης, στη συνεδρίαση της
Επιτροπής ΔΕΚΟ στις 18 Ιανουαρίου. Δεν το είπαµε εµείς, ο ίδιος
το είπε. Διαβάζω από τα Πρακτικά, όπου µεταξύ των άλλων αναφέρει ότι στην επιτροπή, σε αντίστοιχη ερώτηση που έγινε από
µέρους µου και από τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Πετσάλνικο,
είπε: «Όσον αφορά τον ταχυδροµικό νόµο, έτσι όπως τον έχουµε
δει και αυτή τη στιγµή µπαίνει προς συζήτηση στη Βουλή, προβλέπει ότι για τα δεκαπέντε χρόνια, φορέας παροχής καθολικής
υπηρεσίας θα είναι τα ΕΛΤΑ. Από την άλλη όµως -αναφέρει µεταξύ των άλλων- θα έχουµε τον ανταγωνισµό που σας είπα. Άρα,
λοιπόν, κινδυνεύουν να χαθούν τα φιλέτα της ταχυδροµικής αγοράς και να µείνει το Ταχυδροµείο µόνο στις άγονες γραµµές,
όπως λένε». Τάδε έφη ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος
των ΕΛΤΑ κ. Βαρσάµης.
Σε παρέµβαση του κ. Πετσάλνικου για το ποια είναι τα φιλέτα,
επανέρχεται και το τεκµηριώνει λέγοντας ότι είναι οι µεγάλες πόλεις. Σκεφθείτε ότι στην Αττική διανέµεται το 65% της αλληλογραφίας που είναι εύκολη διανοµή, ειδικά στο κέντρο της
Αθήνας. Ο κίνδυνος, λοιπόν, είναι πολύ µεγάλος και χρειάζεται
πολύ µεγάλη προσοχή σε όσα βήµατα γίνονται από εδώ και
πέρα. Δεν ξέρω εάν θα χρειαστεί να ζητήσουµε και το νόµο αναλυτικά. Αυτήν τη στιγµή όµως, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέµα που
εµείς το παρακολουθούµε από πολύ κοντά.
Φυσικά, αυτή η έκκληση της σοβαρότητας και της προσοχής
που κάνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος των ΕΛΤΑ, µετά
από δική σας πρόταση, θα πρέπει να µας κάνει και εµάς να ανησυχούµε. Γι’ αυτό ζητάµε από εσάς να υπάρξουν οι ασφαλιστικές
δικλείδες, οι όροι και οι προϋποθέσεις, ούτως ώστε αύριο η απελευθέρωση της αγοράς και οι όποιες εταιρείες µπουν στην
αγορά, να µη λειτουργούν ασύστολα.
Επειδή στο άρθρο 8 υπάρχει η θεσµοθέτηση της υποχρέωσης
καταβολής και από το κράτος για τα ελλείµµατα που θα έχει το
ταµείο των ΕΛΤΑ, αλλά και αυτές οι εταιρείες, θα ήθελα, κύριε
Υπουργέ και στην παρέµβασή µου, αλλά και αύριο να µας πείτε
πώς διασφαλίζεται αυτό από τις εταιρείες οι οποίες θα έχουν
κέρδη και υπερκέρδη από το ότι δεν θα λειτουργήσουν οι ίδιοι
όροι ανταγωνισµού. Δηλαδή, θα έχουν λιγότερο προσωπικό,
γιατί θα είναι σε µικρή απόσταση η απασχόληση του προσωπικού, στο κέντρο της Αθήνας, θα έχουν µεγάλο όγκο δραστηριότητας και ενδεχοµένως αύριο να έχουν και ελαστικές σχέσεις
εργασίας ως ιδιωτική εταιρεία, στα πλαίσια της απελευθέρωσης
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που έγινε. Καταλαβαίνετε τον αθέµιτο ανταγωνισµό που θα έχει
η εταιρεία των ΕΛΤΑ.
Άρα, είναι θέµατα στα οποία θα πρέπει, µέσα από τις προβλεπόµενες διατάξεις και εκδόσεις υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, ενδεχοµένως όµως και προεδρικών διαταγµάτων, να
υπάρχουν οι συγκεκριµένες δεσµεύσεις, ούτως ώστε τόσο το
κράτος από τον προϋπολογισµό να καλύψει τις ανάγκες του ταµείου, άρα κατ’ επέκταση των ΕΛΤΑ, αλλά και οι ιδιωτικές εταιρείες να εισφέρουν κάτι πολλαπλάσιο από τα κέρδη και τα
υπερκέρδη που θα έχουν από τον αθέµιτο ανταγωνισµό λειτουργίας, όπως είπα, στα µεγάλα αστικά κέντρα, σε µικρή έκταση, µε
λιγότερο προσωπικό και άρα, θα έχουν τα πολλαπλάσια οφέλη.
Έχω καταθέσει, κύριε Υπουργέ, έξι συγκεκριµένες τροπολογίες. Αναφέρονται –όπως προβλέπεται και από τον Κανονισµόσε συγκεκριµένα άρθρα και θέλω στη συζήτηση κατ’ άρθρον να
αναφερθώ. Θα ήθελα, όµως, να κάνω έκκληση σε εσάς και τους
συνεργάτες σας να τις δείτε και σήµερα και αύριο. Εκτιµώ ότι
αυτές οι τροπολογίες είναι στην κατεύθυνση που σας περιέγραψα προηγουµένως. Ευχής έργον να υιοθετηθούν στο σύνολό
τους, για να αποφύγουµε και τη συζήτηση στην προβλεπόµενη
διαδικασία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ελευθέριος Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και η Δηµοκρατική Συµµαχία έχει επανειληµµένως επισηµάνει ότι ένα από τα
βασικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το νοµοθετικό έργο
στην Ελλάδα, είναι ότι πάντα ή σχεδόν πάντα, ακολουθεί τις εξελίξεις, αντί να τις προλαµβάνει. Ιδιαίτερα σε θέµατα τεχνολογίας,
δυστυχώς διαχρονικά, βιώνουµε τις επιπτώσεις του εκάστοτε θέµατος στην κοινωνία, εξαιτίας της έλλειψης µηχανισµών ελέγχου.
Και µετά φτάνουµε να συζητούµε στη Βουλή, όπως σήµερα,
ένα νέο εκσυγχρονισµένο νόµο, µε κίνδυνο οι ραγδαίες εξελίξεις
να τον καταστήσουν ξανά παρωχηµένο. Ακόµα και το σχέδιο
νόµου που συζητάµε σήµερα έπρεπε ήδη να βελτιώνεται και όχι
να θέτει κάποια πράγµατα για πρώτη φορά στην ελληνική νοµοθεσία. Το πνεύµα του νόµου, αλλά και οι επιµέρους ρυθµίσεις
είναι σωστές και γι’ αυτό συµφωνούµε επί της αρχής, αλλά και
στη συντριπτική πλειοψηφία επί των άρθρων.
Η αγορά αναγκάστηκε να βγει µπροστά από το κράτος για
άλλη µια φορά, αφού οι ανάγκες του κοινού ήταν τέτοιες που
δεν µπορούσαν να καλυφθούν από αναχρονιστικούς νόµους.
Φέρνω ως παράδειγµα τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, που στην
πλειοψηφία τους ήταν παράνοµες, όχι πάντα γιατί δεν σέβονταν
την υγεία των καταναλωτών ή την προστασία του περιβάλλοντος,
αλλά γιατί εγκλωβίζονταν χρόνια στην άκρως γραφειοκρατική
διαδικασία αδειοδότησης. Με ταυτόχρονη παντελή έλλειψη ενηµέρωσης από τα αρµόδια όργανα δηµιουργούνταν σύγχυση
στους πολίτες σχετικά µε την πρόκληση βλαβών στην υγεία τους.
Η µονοαπευθυντική διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών, ουσιαστικά απλοποιεί, αλλά και ξεκαθαρίζει το τοπίο και
σε συνδυασµό µε το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτροµαγνητικών
Πεδίων η παροχή υπηρεσιών θα είναι σύντοµη, σύννοµη, αλλά
κυρίως ασφαλής. Επιπλέον, οι καταναλωτές θα µπορούν να απολαµβάνουν τεχνολογικές υπηρεσίες άµεσα, αφού το βραδυκίνητο δηµόσιο δεν θα λειτουργεί πλέον ως τροχοπέδη στη
δραστηριοποίηση τεχνολογικά εξελιγµένων εταιρειών στη χώρα
µας. Επίσης, δηµιουργείται ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισµού, που θα ενισχύσει την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας,
αλλά και τη διασφάλιση της προστασίας των χρηστών. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόµος για την προσέλκυση νέων επενδύσεων,
που θα φέρουν, όπως ελπίζουµε, νέες θέσεις εργασίας και εξελιγµένες υπηρεσίες.
Δεν µπορεί η Ελλάδα να είναι ουραγός στις τεχνολογικές εξελίξεις, ιδιαίτερα όταν έχουµε νέα µυαλά στη χώρα µας που βάζουν τα γυαλιά σε ξένους συναδέλφους τους. Ας επιτρέψουµε,
έστω για πρώτη φορά, στο κράτος να βοηθήσει ουσιαστικά την
ανάπτυξη της τεχνολογίας. Εµείς θα επωφεληθούµε από αυτό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κατ’ αρχάς και όχι οι εταιρείες. Αυτό είναι βέβαιο. Θα δώσουµε
–και πρέπει να δώσουµε- ευκαιρίες για ανάπτυξη και να διευκολύνουµε την καθηµερινότητά µας από τα εργαλεία που προσφέρει απλόχερα η τεχνολογική έρευνα.
Δράττοµαι της ευκαιρίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από
αυτό το τελευταίο σχόλιο να θίξω το κρίσιµο θέµα της ψηφιακής
µετάδοσης και της αξιοποίησης του ψηφιακού χάσµατος. Δίνετε
λύσεις για τις κεραίες κύριε Υπουργέ, και δεν λύνετε το χρόνιο
θέµα της αδειοδότησης των σταθµών.
Τι θα γίνει αλήθεια µε το χάρτη των συχνοτήτων; Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την κατάρτιση του νέου χάρτη µετά την ακύρωση της προηγούµενης ανάθεσης; Ξέρετε κάτι σχετικά; Θα
θέλαµε την απάντησή σας. Πότε αναµένετε να έχει ολοκληρωθεί,
δεδοµένης και της δέσµευσης της χώρας µας για τη µετάβαση
στην επίγεια ψηφιακή ευρωεκποµπή; Εκτός και αν περιµένουµε
πάλι να µας ξεπεράσουν οι τεχνολογικές εξελίξεις, να αναλάβουν
και πάλι οι ιδιώτες, να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς και
µετά, εκ των υστέρων να αναλάβει το Υπουργείο να ρυθµίσει τα
όποια θέµατα-στρεβλώσεις δηµιουργηθούν.
Τι γίνεται αλήθεια µε την αξιοποίηση του ψηφιακού φάσµατος;
Είναι ένα ερώτηµα. Πριν από µήνες είχε ανατεθεί σε εταιρείες
συµβούλων από τον προηγούµενο Υπουργό για να προτείνει τη
βελτίωση αξιοποίησης του φάσµατος και του όποιου µερίσµατος
προκύπτει. Ακόµα περιµένουµε το Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων
να µας πει τι γίνεται µε αυτό το θέµα.
Σηµαντικά έσοδα για το κράτος χάνονται εξαιτίας της σύγχυσης αρµοδιοτήτων µεταξύ των Υπουργείων, εξαιτίας της µη
συνέχειας στο κυβερνητικό έργο, εξαιτίας αλλεπάλληλων ανασχηµατισµών και φυσικά εξαιτίας της ολιγωρίας της Κυβέρνησης να ρυθµίσει το θέµα.
Η αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθµών και η κατανοµή των
συχνοτήτων είναι «καυτή πατάτα» στα χέρια τα δικά σας και των
προηγούµενων Υπουργών. Δεν θα εξαφανιστεί το πρόβληµα,
όµως, αν επιλέγετε κι εσείς «να το κρύβετε κάτω από το χαλί». Η
αξιοποίηση του ψηφιακού µερίσµατος αναµένεται να φέρει
πολλά εκατοµµύρια ευρώ στα ταµεία του κράτους και είναι τουλάχιστον ανησυχητικό το γεγονός ότι ακόµα δεν έχει οριστεί το
πλαίσιο που θα διέπει τη διαδικασία αυτή.
Δεσµευόµαστε ως Δηµοκρατική Συµµαχία να επανέλθουµε σε
αυτό το κρίσιµο θέµα και αναµένουµε άµεσα τις πολιτικές πρωτοβουλίες που θα ανακινήσουν το θέµα, αλλά και τη λήψη αποφάσεων σε υπουργικό επίπεδο. Και βεβαίως, οτιδήποτε θετικό,
θα είµαστε εδώ να το υποστηρίξουµε και σε οτιδήποτε αρνητικό
θα έχετε την άποψή µας και την πρότασή µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Ελευθέριο Αυγενάκη.
Το λόγο έχει ο κ. Εµµανουήλ Στρατάκης, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ, και ολοκληρώνεται ο κατάλογος των οµιλητών.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητούµε ένα νοµοσχέδιο που έχει στην ουσία δύο µέρη. Το πρώτο αναφέρεται στις
ταχυδροµικές υπηρεσίες, στην οργάνωση γενικότερα της ταχυδροµικής αγοράς. Είναι στο πλαίσιο της ενσωµάτωσης των οδηγιών στο δικαιακό µας σύστηµα, οδηγιών που υπήρχαν -έχουν
τροποποιηθεί ιδιαίτερα το 2008 µε την Οδηγία 6- και νοµίζω ότι
αυτό είναι κάτι που είχαµε υποχρέωση να το κάνουµε και συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων ταχυδροµικών υπηρεσιών.
Θέλω, όµως, να σταµατήσω λίγο πάνω σε αυτό και να πω µερικά
πράγµατα για την καθολική υπηρεσία, που θεωρώ ότι είναι ένα από
τα σηµαντικότερα κεφάλαια του συγκεκριµένου σχεδίου, αλλά και
των οδηγιών τις οποίες ενσωµατώνουµε. Θεωρώ ότι η καθολική
υπηρεσία, παρ’ όλο που δεν έχει ακόµα βρεθεί ο σωστός τρόπος
για την αποζηµίωση αυτών που την πραγµατοποιούν, ιδιαίτερα σ’
ένα περιβάλλον, όπως στην Ελλάδα, µε τεράστια προβλήµατα λόγω
της γεωγραφικής δοµής και της δοµής του εδάφους της χώρας,
της νησιωτικότητας της περιοχής µας κ.λπ., είναι ένα ζήτηµα σηµαντικό και βεβαίως προβλέπεται η κάλυψη -πέραν από τους φορείς
ταχυδροµικών υπηρεσιών και τον ίδιο το φορέα που εκτελεί την καθολική υπηρεσία- και από τον κρατικό προϋπολογισµό.
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Αλλά θεωρώ ότι, επειδή ακριβώς αυτό στην πράξη δεν γίνεται
στις περισσότερες των περιπτώσεων, δηλαδή το κράτος οφείλει
στα ΕΛΤΑ, µε την έννοια ότι δεν καλύπτει το συνολικό κόστος
της δαπάνης που έχουν τα Ελληνικά Ταχυδροµεία να καλύψουν,
εάν θέλουµε ιδιαίτερα να την καλύψουµε µε σωστή ποιότητα
υπηρεσιών αυτήν τη δαπάνη, αυτό το κόστος, θα έλεγα ότι θα
έπρεπε ίσως να λάβουµε υπ’ όψη µας ότι πρέπει µε κάποιες
άλλες παρεµβάσεις -και ιδιαίτερα µετά τη δυνατότητα που δίνει
το νοµοσχέδιο µε υπουργικές αποφάσεις να βελτιώνεται- να
βελτιώσουµε τις παρεχόµενες ταχυδροµικές υπηρεσίες και ιδιαίτερα την καθολική υπηρεσία, για να µπορούµε πράγµατι να
καλύψουµε και το κενό που υπάρχει, όπως επισηµάνθηκε από
άλλους οµιλητές, λόγω της αλλαγής των τρόπων επικοινωνίας.
Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, για παράδειγµα, έχουν καταλάβει ένα µεγάλο µέρος των ταχυδροµικών υπηρεσιών του παρελθόντος και θεωρώ ότι η πολιτεία έχει ανάγκη αυτήν τη στιγµή, µε
την κατεύθυνση που θα δώσει, να αλλάξουν τα δεδοµένα και στις
ταχυδροµικές υπηρεσίες. Θεωρώ, για παράδειγµα, ότι θα είναι
πάρα πολύ ενθαρρυντικό, εάν µπορέσουµε µέσα από την καθολική υπηρεσία να δώσουµε τη δυνατότητα διακίνησης εµπορευµάτων, δεµάτων, µέχρι δύο κιλά. Έχουµε -δόξα τω Θεώ- στη
χώρα µας πάρα πολλά προϊόντα που θα µπορούσαν να διακινηθούν µέσα από τις υπηρεσίες αυτές µε µικροδέµατα µέχρι δύο
κιλών, όπως προβλέπεται και στην καθολική υπηρεσία, µε αντικαταβολή και εν πάση περιπτώσει µέσα από αυτήν τη διαδικασία
και να αυξηθεί ο όγκος των εργασιών, αλλά κυρίως να ενισχυθεί
και η ελληνική παραγωγή, που το µεγάλο µας πρόβληµα είναι η
διάθεση της ελληνικής παραγωγής. Εκτιµώ ότι, εάν αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες που µας δίνει η ηλεκτρονική επικοινωνία
και το διαδίκτυο, θα µπορούµε µέσα από αυτήν τη διαδικασία να
συµβάλουµε και στη βελτίωση των υπηρεσιών από τη µία
πλευρά, αλλά από την άλλη και στη βελτίωση της δυνατότητας
των Ελλήνων να παράγουν, να µπορούν να πωλούν, να µπορούν
να διαθέτουν τα προϊόντα τους, όταν ιδιαίτερα αυτά µπορούν να
µετακινηθούν µε ευκολία και να πάνε στα σηµεία πώλησης,
στους πελάτες που θα µπορούσαν να έχουν µέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών.
Με αυτήν την έννοια θεωρώ ότι στο κεφάλαιο που µπαίνουν οι
υποχρεώσεις και στο θέµα των αποζηµιώσεων, µια και η απώλεια
δεν γεννά δικαίωµα αποζηµίωσης, θα έπρεπε ίσως αυτό να το
ξαναδούµε. Καταλαβαίνω ότι η καθυστέρηση είναι ένα ζήτηµα
που εν πάση περιπτώσει µπορεί να προκύψει, αλλά το να µην
αποζηµιώνεται η απώλεια θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δηµιουργεί προβλήµατα και θα έπρεπε ίσως να το ξαναδούµε αυτό το
σηµείο, κύριε Υπουργέ, εάν θέλουµε πραγµατικά να διασφαλίσουµε και την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών αλλά και
τη δυνατότητα που έχει ένας οποιοσδήποτε απλός πολίτης µέσω
της καθολικής υπηρεσίας να στείλει δέµατα κάπου ή να στείλει
το προϊόν του τυποποιηµένο σε οποιονδήποτε παραλήπτη. Με
αυτήν την έννοια, λοιπόν, πιστεύω ότι χωρούν πάρα πολλές διορθώσεις σε αυτό το σηµείο.
Να έρθω, όµως, στο δεύτερο µέρος, που είναι και το σηµαντικότερο, κατά την άποψή µου, µε την έννοια ότι διαλαµβάνεται
πολλών θεµάτων, που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες,
που είναι µία πραγµατικότητα πλέον στη ζωή µας -δεν µπορούµε
να τις αποτρέψουµε- και που εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται να
κάνουµε και γρήγορες, αλλά και ουσιαστικές κινήσεις και παρεµβάσεις, όπου χρειάζεται, για να έχουµε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα.
Θεωρώ ότι το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων είναι µία σωστή κίνηση. Αποβλέπει στο να υπάρξουν µέτρα
και διαδικασίες, ώστε να µετριέται η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία για να εµπεδώσουµε κλίµα ασφάλειας στους πολίτες σε
σχέση µε την αδυναµία ή τα προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν στη δηµόσια υγεία. Υπό αυτήν την έννοια θεωρώ ότι είναι
σωστό.
Θέλω να δείτε, κύριε Υπουργέ, το κόστος στο εφάπαξ ποσό
έως 12.000.000 ευρώ για την ίδρυσή του. Δεν ξέρω πώς αιτιολογείται από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
αλλά είναι ένα ζήτηµα που νοµίζω ότι πρέπει να το προσέξει κανείς ιδιαιτέρως, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντικό.
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Όσον αφορά τις κεραίες, µπαίνουν πάρα πολλά θέµατα. Στις
περισσότερες των περιπτώσεων υπάρχει έντονη ανησυχία της
κοινής γνώµης, όπου υπάρχουν κεραίες. Ναι, µεν είναι καλό να
διευκολύνουµε τις εταιρίες για να αναπτυχθούν οι επικοινωνίες
στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, αλλά ταυτόχρονα µε αυτήν τη
δυνατότητα υπάρχουν και πάρα πολλοί προβληµατισµοί.
Έχουµε για παράδειγµα τουριστικούς δήµους, όπως στην περιοχή µου Δήµου Χερσονήσου –θα το καταθέσω στα Πρακτικά
για να τα δείτε- που προτείνει αλλαγές, γιατί θεωρούν οι αρµόδιοι του δήµου, αλλά και κάθε άνθρωπος που σκέφτεται ότι θα
πρέπει να διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία και ιδιαίτερα όταν το
πελατολόγιο αυτών των τουριστικών περιοχών προέρχεται από
ευρωπαϊκές χώρες ή άλλες προηγµένες χώρες, που θεωρούν ότι
στις πατρίδες τους υπάρχει πραγµατικά µεγαλύτερη προσοχή
και ενδιαφέρον.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Στρατάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με την έννοια αυτή, πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι –καταγράφονται µάλιστα στο χαρτί που κατέθεσα- σε σχέση µε τις αδειοδοτήσεις. Θα πρέπει να υπάρξει
δηλαδή ένας αυστηρότερος έλεγχος για το αν τηρούνται οι προϋποθέσεις.
Διότι για να πάρεις µία άδεια εγκατάστασης κεραίας, δεν νοµίζω ότι επαρκεί να καταθέσεις µια µελέτη περιβαλλοντικών
όρων. Θα πρέπει να υπάρχει και η έγκρισή της. Αν δεν υπάρχει
η έγκριση αυτής της µελέτης, ο καθένας µπορεί να γράφει οτιδήποτε θέλει και να θεωρεί ότι εκπλήρωσε την υποχρέωσή του,
χωρίς να λαµβάνει επί της ουσίας τα µέτρα και τις µέριµνες που
απαιτούνται, ώστε να µην δηµιουργούνται περιβαλλοντικά και
άλλα προβλήµατα, προβλήµατα που αφορούν τη δηµόσια υγεία
κ.λπ..
Επίσης, πρέπει να προσέξουµε –επειδή είµαστε τουριστική
χώρα- τις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Τι θα γίνει µε
την εγκατάσταση πληθώρας κεραιών σε αυτές τις περιοχές; Θα
υπάρχει µετά φυσικό κάλλος σε αυτές τις περιοχές; Νοµίζω ότι
και εκεί πρέπει να µπουν φραγµοί, να υπάρχει δηλαδή ένα µέτρο
στην αξιοποίηση των περιοχών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, πρέπει να προσέξουµε και τη δυνατότητα που δίνουµε
να τοποθετούνται σε οικίσκους κεραίες πάνω από κλιµακοστάσια, διότι ενδεχοµένως µετά από µερικά χρόνια, που η εταιρία
δεν θα έχει πλέον σύµβαση µε αυτόν που έκανε τον οικίσκο, θα
έχουµε δηµιουργήσει παράνοµα κτίσµατα. Γι’ αυτό θα έλεγα ότι
πρέπει να είναι µέσα στο επιτρεπόµενο ύψος των οικοδοµών
αυτών και όχι, όπως λέει η διάταξη, ανεξαρτήτως του επιτρεπόµενου ύψους.
Δεν θέλω να µιλήσω άλλο σ’ αυτό το σηµείο, αλλά οι λεπτοµέρειες καταγράφονται και πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτά τα
στοιχεία. Έχετε τη δυνατότητα νοµίζω να γίνουν κάποιες παρεµβάσεις µέχρι αύριο, ώστε να περάσουµε και το αίσθηµα στους
πολίτες ότι το κράτος ενδιαφέρεται για τη δηµόσια υγεία και λαµβάνει όλα εκείνα τα µέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση
αυτής της δηµόσιας υγείας.
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, την καθυστέρηση µιας και
είµαι ο τελευταίος από τους οµιλητές. Θα ήθελα να πω ακόµη
µία κουβέντα που αφορά γενικότερα τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Θεωρώ ότι το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου µε τις υπουργικές αποφάσεις σάς παρέχει τη δυνατότητα να δροµολογήσετε
εξελίξεις που αφορούν γενικότερα τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, να αξιοποιήσετε υπάρχοντες θεσµούς που λειτουργούν
στην πατρίδα µας, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας Δικτύου και Πληροφοριών.
Προς αυτήν την κατεύθυνση θα έλεγα ότι σε καµµία των περιπτώσεων –µου δίνεται η αφορµή να το πω από του Βήµατος
της Βουλής- δεν θα πρέπει η χώρα µας να υπακούσει σ’ αυτή τη
λογική που διάφορα κέντρα στην Ευρώπη προσπαθούν να περάσουν ως µία παγιωµένη αντίληψη, µέσα και από αποφάσεις
του Ευρωκοινοβουλίου, δηλαδή ότι αυτός ο οργανισµός θα πρέ-
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πει να κατακερµατιστεί, τη στιγµή που όταν αποκτήσαµε αυτόν
τον οργανισµό στην Ελλάδα το επιχείρηµα από τον τότε επίτροπο -που είναι σήµερα Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της
Φινλανδίας- ήταν πως, επειδή ακριβώς αναφερόµαστε στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, δεν έχει καµµία σηµασία πού θα είναι η
έδρα αυτού του οργανισµού.
Επειδή τυχαίνει αυτή η έδρα σήµερα να είναι στην ελληνική
περιφέρεια, θεωρώ ότι είναι υποχρέωση του Υπουργείου να στηρίξει αυτήν την προσπάθεια και να αξιοποιήσει όσο γίνεται καλύτερα αυτόν τον οργανισµό, µέσα από τις δυνατότητες που δίνει
το νοµοσχέδιο, ώστε να µπορέσουµε να πούµε ότι κάναµε και
εµείς ένα βήµα και είµαστε στο κέντρο των εξελίξεων, µιας και
έχουµε έναν τόσο σηµαντικό οργανισµό στην πατρίδα µας.
Με αυτά τα λόγια, κύριε Υπουργέ, θέλω να κλείσω και να παρακαλέσω για άλλη µια φορά, επειδή θεωρώ ότι είναι µείζον το
ζήτηµα, να δούµε µε περισσότερη προσοχή τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις δυνατότητες που παρέχουν, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της χώρας µας, στο ηλεκτρονικό εµπόριο και οπουδήποτε
αλλού µπορούν αυτές να συµβάλουν, γιατί µόνο µ’ αυτόν τον
τρόπο πραγµατικά µπορούµε να αλλάξουµε τα δεδοµένα και να
πούµε κι εµείς ότι έχουµε καταλάβει πού βρισκόµαστε και µπορούµε να αξιοποιήσουµε τις ευκαιρίες που µας δίνονται.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω κατ’ αρχάς όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις και την κριτική τους. Σε πολύ µεγάλο
βαθµό έχει ενσωµατωθεί ένα τµήµα αυτής της κριτικής, γιατί
έχουν γίνει δεκτές παρατηρήσεις από τη συζήτηση στην επιτροπή.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και τα κόµµατα, τα οποία
στήριξαν επί της αρχής το νοµοσχέδιο.
Θα ήθελα τώρα να πω το εξής: τι είναι εκείνο το οποίο στην
πραγµατικότητα κάνει αυτό το νοµοσχέδιο, τι προτείνει. Βεβαίως
ενσωµατώνει µία οδηγία και υπ’ αυτήν την έννοια είναι µία υποχρέωση την οποία εκπληρώνουµε, απέναντι στην Ένωση και απέναντι σ’ αυτά τα οποία έχουµε συµφωνήσει. Από την άλλη µεριά,
υπάρχει κι ένα πραγµατικό ζήτηµα, ότι η απελευθέρωση της αγοράς των ταχυδροµικών υπηρεσιών, παρά τις επιφυλάξεις τις
οποίες έχει εκφράσει κυρίως η Αριστερά, εγώ νοµίζω ότι θα λειτουργήσει κατ’ αρχάς θετικά.
Τι σηµαίνει ότι «θα λειτουργήσει κατ’ αρχάς θετικά»; Θα ήθελα
να διευκρινίσω εδώ ότι ο σκοπός της παροχής των ταχυδροµικών
υπηρεσιών δεν είναι παραδείγµατος χάριν το να παρέχουν ταχυδροµική ατέλεια και δεν κρίνεται απ’ αυτό η επάρκειά τους. Αυτό
είναι κάτι το οποίο κανονικά, εάν το χρειαζόµαστε και αν το θέλουµε, θα έπρεπε να αξιολογείται στο πλαίσιο µίας επιδοµατικής
πολιτικής, την οποία θα έπρεπε να τη στηρίζει -εάν την πιστεύειο κρατικός προϋπολογισµός. Δεν είναι δυνατόν αυτού του τύπου
οι πολιτικές να µεταφέρονται σε µία ανώνυµη εταιρεία. Θα πρέπει, λοιπόν, να αρχίσουµε να αναπτύσσουµε µία διαφορετική αντίληψη για το πώς πρέπει να λειτουργούν αυτά τα πράγµατα.
Διότι µέχρι τώρα, συνηθισµένοι σε µία κρατικιστική αντίληψη, σε
µία αντίληψη στην οποία ουσιαστικά υπήρχαν εταιρείες του κράτους, καταλήγαµε να µην δίνουµε σηµασία στη λειτουργία και
στα κόστη τα οποία επέφεραν πολιτικές αποφάσεις στη λειτουργία αυτών των εταιρειών. Γι’ αυτό και βλέπετε ότι σήµερα, παραδείγµατος χάριν υπάρχει το κράτος, το οποίο οφείλει στη ΔΕΗ
πάρα πολύ µεγάλα ποσά, γιατί ποτέ το κράτος δεν θεωρούσε ότι
αυτό είναι µια διαφορετική τσέπη. Επικρατούσε η άποψη: «Τι σηµασία έχει; Κρατική εταιρεία είναι. Γιατί πρέπει να πληρωθούν,
παραδείγµατος χάριν, κόστη ηλεκτρισµού σε µια εταιρεία η
οποία είναι κρατική;»
Ίδια ήταν η αντίληψη και µε τον τρόπο λειτουργίας, παραδείγµατος χάριν, επιδοµατικών πολιτικών µέσα από τα ταχυδροµεία.
Δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό. Αποφασίζει κανείς να επιδοτήσει
τα έντυπα, αν κρίνει παραδείγµατος χάριν ότι έχουν µια συγκεκριµένη αξία ή ότι πρέπει να επιδοτήσει συγκεκριµένα έντυπα,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καταργώντας την ταχυδροµική ατέλεια; Σύµφωνοι. Αν το κρίνει
αυτό, τότε θα πρέπει αυτό να κοστολογηθεί και να πληρωθεί
στην εταιρεία, ανεξαρτήτως του αν είναι κρατική ή όχι, η οποία
παρείχε αυτή τη συγκεκριµένη υπηρεσία.
Τι είναι εκείνο το οποίο επίσης, κάνει αυτό το νοµοσχέδιο;
Αυτό το νοµοσχέδιο στην πραγµατικότητα αυτό που κάνει -και
προτείνει να γίνει- είναι ότι ανοίγει την αγορά των ταχυδροµικών
υπηρεσιών, όχι µόνο γιατί πρέπει να το κάνουµε, αλλά γιατί αυτό
είναι σωστό. Γιατί αυτό είναι σωστό; Διότι, σε τελευταία ανάλυση,
µέσα από τον ανταγωνισµό, µέσα από το άνοιγµα αυτών των
υπηρεσιών θα επιτευχθούν καλύτερες υπηρεσίες και ελπίζουµε
και φθηνότερες υπηρεσίες. Η διεθνής εµπειρία, θα µου επιτρέψετε να σας πω, ότι είναι διαφορετική. Το άνοιγµα των αγορών
δεν οδήγησε σε ακριβότερες υπηρεσίες. Οδήγησε σε φθηνότερες υπηρεσίες.
Ακούω να διατυπώνεται µία αγωνία -και την έχω ακούσει στην
επιτροπή, την ακούω και σήµερα- για το τι θα γίνει µε τον πάροχο
της καθολικής υπηρεσίας, στην πραγµατικότητα για το τι θα γίνει
µε την καθολική υπηρεσία. Τι είναι η καθολική υπηρεσία, για να
συνεννοούµαστε; Είναι η υποχρέωση -περιγράφεται βεβαίως,
µέσα στο νόµο- να µπορεί να έχει πρόσβαση στις ταχυδροµικές
υπηρεσίες ένα ευρύτερο κοινό, ανεξαρτήτως του αν αυτές οι
υπηρεσίες είναι εµπορικά προσοδοφόρες, εµπορικά βιώσιµες ή
όχι. Γι’ αυτό, λοιπόν, και δηµιουργείται µια τέτοια υποχρέωση.
Υπό αυτή την έννοια είναι µια υπηρεσία πράγµατι γενικού συµφέροντος η καθολική υπηρεσία.
Επιτρέψτε µου να πω ότι εδώ ρυθµίζεται µε ένα συγκεκριµένο
τρόπο το κόστος αυτό, γιατί αυτή η καθολική υπηρεσία έχει ένα
κόστος. Αυτό, λοιπόν, ρυθµίζεται µε ένα συγκεκριµένο τρόπο.
Ποιος είναι αυτός; Ποιος φέρει το βάρος αυτής της καθολικής
υπηρεσίας; Αυτό το φέρουν οι φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της ταχυδροµικής µεταφοράς –άρα µε αυτήν
την έννοια όλες οι εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο
χώρο της ταχυδροµικής µεταφοράς- το φέρει ο κρατικός προϋπολογισµός ενδεχοµένως –µπορεί να το φέρει, εξαρτάται- και
το φέρει και ο φορέας της καθολικής υπηρεσίας. Γιατί το φέρει
«και ο φορέας της καθολικής υπηρεσίας»; Γιατί ο φορέας της καθολικής υπηρεσίας είναι και αυτός ένας πάροχος ταχυδροµικών
υπηρεσιών µέσα στην ευρύτερη αγορά.
Άρα, δεν είναι ότι ο φορέας της καθολικής υπηρεσίας, εν προκειµένω τα ΕΛΤΑ για τα οποία άκουσα ανησυχίες, είναι εκτός της
ταχυδροµικής αγοράς, αποχωρεί και διατηρεί µόνο την καθολική
υπηρεσία και εποµένως πράγµατι, τότε κάποιος θα µπορούσε να
πει ότι όχι, δεν έχει κανένα νόηµα αυτός να φέρει το κόστος, γιατί
αυτός κάνει µια διαφορετική δουλειά. Όχι, εξακολουθεί να είναι
παίκτης της ταχυδροµικής αγοράς, εξακολουθεί να λειτουργεί
µέσα σε µία ανταγωνιστική αγορά και εποµένως, προφανώς δεν
θα µπορούσαµε να εξαιρέσουµε τον πάροχο της καθολικής υπηρεσίας από το δικό του µερίδιο, από το δικό του βάρος για την
παροχή της καθολικής υπηρεσίας.
Εδώ για να δείτε πώς σταθµίζεται, κατ’ αρχάς, η ρύθµιση αυτή
θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχουν δύο αντιρρήσεις, τις
οποίες έχουµε ακούσει.
Η µια έρχεται από τους φορείς της αγοράς. Γιατί σε τελευταία
ανάλυση –λένε οι φορείς της αγοράς- αφού αυτό είναι µια υπηρεσία που ενδιαφέρει εσάς, το κράτος, το δηµόσιο, µας την µετακυλύετε εµάς, έστω κατά ένα µέρος; Εµείς είµαστε εµπορικές
εταιρείες και θέλουµε να έχουµε να κάνουµε µόνο µε ό,τι έχει να
κάνει µε κέρδος. Μας ενδιαφέρουν µόνο αυτές οι εµπορικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι προσοδοφόρες. Γιατί µας φορτώνετε κάτι, που σε τελευταία ανάλυση ενδιαφέρει το δηµόσιο;
Εµείς δεν είµαστε εδώ φορείς του δηµοσίου. Βάλτε τα στον κρατικό προϋπολογισµό, λένε οι εταιρείες.
Και έρχεται ο κρατικός προϋπολογισµός, έρχεται το Υπουργείο Οικονοµικών και µας λέει ότι ξέρετε, το αφήνετε πολύ ανοικτό. Εµείς από τη δική µας τη µεριά, εφόσον ανοίγει η αγορά,
δεν θέλουµε να έχουµε καθόλου εµπλοκή στο ζήτηµα της καθολικής υπηρεσίας και του κόστους της και θέλουµε να µεταφερθεί
όλο στην απελευθερωµένη αγορά.
Άρα η ρύθµιση η οποία κάνουµε εδώ είναι µια σταθµισµένη
ρύθµιση επί της αρχής, που λέει ότι όχι, θα πληρώσουν και οι
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ιδιώτες. Γιατί θα πληρώσουν οι ιδιώτες; Διότι πράγµατι τότε, εάν
δεν πλήρωναν τίποτα, θα αποκτούσαν ένα αθέµιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα έναντι του φορέα της καθολικής υπηρεσίας. Και
δεύτερον, θα πληρώσουν γιατί ακριβώς τους δίνεται το δικαίωµα
πρόσβασης –και αυτό το δικαίωµα πρόσβασης τους δίνεται από
το κράτος, από το ελληνικό δηµόσιο- σε µία αγορά. Αυτή είναι η
απάντηση που δίνουµε προς τους ιδιώτες.
Αλλά και η απάντηση προς τον κρατικό προϋπολογισµό είναι
ότι από την άλλη µεριά, πράγµατι µπορεί να υπάρξει η ανάγκη –
αν και σας λέω ότι η πρόθεση κατ’ αρχάς, είναι να µην εµπλακεί
ο κρατικός προϋπολογισµός- κυρίως ανάλογα µε το ύψος και τη
διακύµανση του κόστους της καθολικής υπηρεσίας για λόγους
λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς να επιβαρυνθεί ένα τµήµα
της καθολικής υπηρεσίας και το ελληνικό δηµόσιο και ο κρατικός
προϋπολογισµός. Αφήνουµε, λοιπόν, αυτήν τη δυνατότητα.
Υπάρχει µία δεύτερη ένσταση ή µια δεύτερη συζήτηση, η
οποία αµέσως εγείρεται και αυτή είναι η εξής: Ξέρετε, δεν λέτε
µε τρόπο ακριβή και επαρκώς προσδιορισµένο το πώς θα προσδιοριστεί, το πώς θα γίνει αυτή η κατανοµή της καθολικής υπηρεσίας. Αυτή είναι µια µεγάλη συζήτηση. Είναι µια µεγάλη
ευρωπαϊκή συζήτηση.
Ως προς ορισµένες αρχές –για µια κριτική που άκουσα από
τον κ. Παπαδηµούλη- θα ήθελα να σας παραπέµψω να διαβάσετε
λίγο το Παράρτηµα I, το οποίο λέει αρκετά πράγµατα πάνω στο
ζήτηµα του καθαρού κόστους της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας. Στην τελευταία παράγραφο καθορίζονται οι βασικές
αρχές, µε τις οποίες πρέπει να γίνεται ο προσδιορισµός.
Αναφέρει, λοιπόν, ότι η καθολική υπηρεσία θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που θα εξασφαλίζεται η αντικειµενικότητα, η διαφάνεια, η αµεροληψία και η αναλογικότητα και θα προκαλούνται
οι ελάχιστες δυνατές στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό και στη ζήτηση των χρηστών. Είναι διατυπωµένος µε τη µορφή µιας γενικής
ρήτρας ο τρόπος, µε τον οποίο θα πρέπει να προσδιορίζεται το
κόστος της καθολικής υπηρεσίας. Υπάρχουν όµως και πιο αναλυτικές διατυπώσεις, τις οποίες είµαι βέβαιος ότι έχετε διαβάσει
και περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα I του προτεινοµένου σχεδίου νόµου.
Θα µπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, παραδείγµατος χάριν,
να προσδιορίσουµε τώρα, µε το νόµο, τον ακριβή τρόπο καθορισµού της καθολικής υπηρεσίας; Η απάντηση είναι όχι. Και δεν
µπορούµε να το κάνουµε αυτό, γιατί αυτό εξελίσσεται σε µία
εξαιρετικά τεχνική και σύνθετη εργασία.
Έχουµε εµπειρία του τρόπου, µε τον οποίο λειτουργεί το ζήτηµα της καθολικής υπηρεσίας; Η απάντηση είναι ότι έχουµε και
την έχει κατ’ εξοχήν ο φορέας, στον οποίο ανατίθεται ο προσδιορισµός του κόστους της καθολικής υπηρεσίας που είναι ο
ρυθµιστής, η ΕΕΤΤ.
Η ΕΕΤΤ την κάνει αυτήν τη δουλειά. Κάνει αυτήν τη δουλειά
στο κοµµάτι των τηλεπικοινωνιών και σας διαβεβαιώ ότι είναι µια
εξαιρετικά σύνθετη δουλειά καθώς επίσης είναι –και οφείλει κάποιος να το πει από τώρα- µια εξαιρετικά συγκρουσιακή και δύσκολη εργασία. Γιατί; Διότι προφανώς οι φορείς, οποίοι
δραστηριοποιούνται µέσα στην αγορά της τηλεπικοινωνίας, παραδείγµατος χάριν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα γυρίσουν
να πουν «εγώ θέλω όσο το δυνατόν λιγότερη και µικρότερη συµµετοχή στο κόστος της καθολικής υπηρεσίας, µη µου το µετακυλύετε» και, αντιστοίχως, ο φορέας της καθολικής υπηρεσίας,
στην περίπτωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς ο ΟΤΕ, θα γυρίσει να πει «εγώ θέλω όσο το δυνατόν µεγαλύτερη µετακύληση
του κόστους στις υπηρεσίες».
Υπάρχει ένα ζήτηµα διακινδύνευσης –ένα θέµα το οποίο ετέθητης καθολικής υπηρεσίας, γιατί παραδείγµατος χάριν δεν θα
µπορέσουµε να καλύπτουµε αυτό που µέχρι σήµερα καλύπτουν
τα ΕΛΤΑ; Η απάντηση είναι κατ’ αρχάς όχι, δεν υπάρχει τέτοιος
κίνδυνος. Κατ’ αρχάς, όχι. Γιατί δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος;
Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, διότι το κόστος της καθολικής
υπηρεσίας θα υπολογίζεται και θα κατανέµεται. Εποµένως, θα
αναπληρώνεται. Αυτή είναι η φιλοσοφία.
Προσέξτε, όµως. Εδώ πρέπει όλοι να είµαστε σαφείς. Δεν είναι
το ίδιο ζήτηµα αν κάποιος γυρίσει και πει «α, επειδή ο φορέας, ο
πάροχος της καθολικής υπηρεσίας δεν θα πάει καλά µέσα στον
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ανταγωνιστικό –άρα, στις ανταγωνιστικές δραστηριότητες- τότε
εξ αυτού του λόγου δεν θα µπορεί να παρέχει µε επάρκεια την
καθολική υπηρεσία».
Η απάντηση εδώ –θα µου επιτρέψετε να πω- δεν είναι σωστή.
Δεν είναι σωστή γιατί τότε αυτό θα σηµαίνει ότι ο φορέας της
καθολικής υπηρεσίας δεν θα λειτουργεί ορθά. Πόσο έχουµε υπολογίσει κατ’ εκτίµηση ότι είναι το κόστος της καθολικής υπηρεσίας τα τελευταία χρόνια; Είναι γύρω στα 4, 4,5, 5 εκατοµµύρια
το χρόνο. Αυτό είναι το κόστος.
Ας υποθέσουµε, λοιπόν, ότι αυτό το κόστος µε έναν ορισµένο
τρόπο κατανεµόταν και επιστρεφόταν στο φορέα της καθολικής
υπηρεσίας. Τα δίναµε, λοιπόν, στα ΕΛΤΑ αυτά τα 5 εκατοµµύρια,
για να παρέχει –το τονίζω- την καθολική υπηρεσία. Αν ο ΕΛΤΑ
µέσα στην ανταγωνιστική απελευθερωµένη αγορά απωλέσει µερίδιο αγοράς και εν συνεχεία δεν προσαρµοστεί κανονικά, δεν
πρέπει να επηρεαστεί η καθολική υπηρεσία. Το γράµµα πρέπει
να εξακολουθεί να πηγαίνει στο χωριό, γιατί του την πληρώσαµε
την καθολική υπηρεσία. Του έχουµε δώσει τα χρήµατά του. Θα
πρέπει να απωλέσει µερίδιο αγοράς και να προσαρµοστεί µέσα
στο πλαίσιο της αγοράς στις εµπορικές του συναλλαγές, στο ανταγωνιστικό του κοµµάτι.
Να το πω πολύ απλά. Αν είναι να κλείσουν ταχυδροµεία, δεν
µπορεί να κλείσουν ταχυδροµεία στο Καστελόριζο, γιατί αυτό το
έχουµε πληρώσει! Θα πρέπει να κλείσουν ταχυδροµεία στην
Αθήνα γιατί δεν µπορούν να κρατηθούν ανταγωνιστικά και τους
παίρνουν µερίδιο αγοράς. Άρα, λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος της
λειτουργίας. Αυτό το εποπτεύουµε; Βεβαίως το εποπτεύουµε.
Βεβαίως, το εποπτεύει η ΕΕΤΤ και βεβαίως το εποπτεύει το
Υπουργείο. Αυτός, όµως, είναι ο µηχανισµός που ουσιαστικά θεµελιώνεται εδώ. Κατά τη γνώµη µου, στη δοµή του και στη συγκρότησή του είναι ένας άρτιος µηχανισµός.
Θα κινδυνεύσουν τα ΕΛΤΑ από το άνοιγµα της αγοράς; Εδώ,
βεβαίως, υπάρχει µία κριτική που µπορεί να πει κάποιος ότι µπορεί να κινδυνεύσουν. Υπάρχει όµως, και µια απάντηση, ότι αυτό
πάντως είναι γνωστό και θα πρέπει να προσαρµοστούν και θα
πρέπει να ετοιµαστούν, γιατί είναι γνωστό ότι θα απελευθερωθεί
η αγορά.
Υπάρχουν πράγµατα, τα οποία σκεφτόµαστε και κάνουµε για
να αντιµετωπίσουµε τον κίνδυνο από το άνοιγµα αυτής της αγοράς; Η απάντηση είναι «ναι». Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία σκέφτονται και κάνουν και οργανώνουν πράγµατα. Ένα από τα
πράγµατα, τα οποία θα συζητήσουν –φαντάζοµαι- τα Ελληνικά
Ταχυδροµεία, όχι προφανώς µε την παρούσα Βουλή, εάν εξακολουθήσουν να είναι αυτοί οι προσδιορισµένοι χρόνοι των εκλογών, αλλά στην επόµενη Βουλή...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Εκτίµηση είναι αυτό;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Όχι, δεν είπα τίποτα. Κατά τη συµφωνία των πολιτικών Αρχηγών πάντοτε.
Άρα, αυτό το οποίο θα συζητήσουν τα ΕΛΤΑ για την ενίσχυση
ακριβώς του ρόλου και της δραστηριότητός τους, είναι ότι αξιοποιώντας –κάτι που επισηµάνθηκε στην Αίθουσα αυτήν - ένα
πολύ µεγάλο πλέγµα δυνατοτήτων και κυρίως ένα εκτεταµένο δίκτυο, θα αναλάβουν να κάνουν πράγµατα, όπως παραδείγµατος
χάριν, να λειτουργούν ως ΚΕΠ, και εποµένως να παρέχουν και
άλλες υπηρεσίες εκτός από τις στενά ταχυδροµικές, κάτι το
οποίο θα ενισχύσει το δικό τους ρόλο και θα ενισχύσει και την
οικονοµική τους ευρωστία.
Υπάρχουν, λοιπόν, πράγµατα που µπορούν να γίνουν. Βεβαίως
πρέπει να γίνουν. Και υπάρχουν πράγµατα τα οποία θα ενισχύσουν, κατά τη γνώµη µου, και θα διατηρήσουν τα Ελληνικά Ταχυδροµεία εκεί που πρέπει να βρίσκονται.
Κάποια πράγµατα τα οποία ακούστηκαν ως κριτικές για το
θέµα των κεραιών, παρ’ ότι νοµίζω ότι εν πολλοίς γίνονται δεκτές
οι ρυθµίσεις θετικά. Το πρώτο που θέλω να πω, είναι για µία παρατήρηση που έκανε ο κ. Παπαδηµούλης. Έχει γίνει δεκτή η παρατήρησή του και από δεκαοκτώ µήνες για το Παρατηρητήριο
έχει κατέβει ο χρόνος της εκπονήσεως του κανονισµού και της
εγκρίσεώς του στους έξι µήνες. Εποµένως, µ’ αυτήν την έννοια
ακούσαµε την παρατήρηση του κ. Παπαδηµούλη και την ενσωµατώσαµε.
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Έγινε µια κριτική για τη νέα διεύθυνση. Θα επιµείνω στη νέα
διεύθυνση για τις τηλεπικοινωνίες, η οποία χρειάζεται. Τονίζω το
λόγο: πρέπει να προσανατολιστούµε σε ένα καινούργιο περιβάλλον. Οι τηλεπικοινωνίες είναι στην πραγµατικότητα το µέλλον.
Χρειαζόµαστε να προσαρµόσουµε τη διοίκηση. Δεν κάνουµε τη
διεύθυνση απλά για να την κάνουµε. Ξέρετε τις απόψεις µου σε
αυτά τα πράγµατα.
Πραγµατικά, πιστεύω ότι είναι απολύτως απαραίτητο για να
µπορέσουµε να δώσουµε τη σηµασία που χρειάζεται. Δεν µπορείτε να φανταστείτε το τι γίνεται στο επίπεδο το ενωσιακό σ’
αυτό το κοµµάτι. Είναι µία κοσµογονία και δεν µπορεί η χώρα να
µένει πίσω σ’ αυτό που είναι το µέλλον. Πρέπει να αφήσουµε
πίσω µας παραδοσιακές και απαρχαιωµένες διοικητικές δοµές –
συµφωνώ- και να κλείσουµε διευθύνσεις που βρίσκονται έτσι για
να βρίσκονται. Χρειάζεται, όµως, εκεί να αναπροσαρµόσουµε και
τη διοίκηση, να ιδρύσουµε διευθύνσεις, προκειµένου να µπορούµε να σταθούµε επιθετικά και διεκδικητικά σ’ αυτό το οποίο
είναι το ψηφιακό µέλλον. Αυτό είναι κάτι που χρειαζόµαστε.
Οφείλω να τονίσω ότι αυτή η νέα διεύθυνση δεν προκαλεί δαπάνη γιατί δεν προσβλέπει σε πρόσληψη µόνιµου προσωπικού,
αλλά κάλυψη από το υπάρχον. Τι ζητάµε δηλαδή, από το ελληνικό Κοινοβούλιο; Ζητάµε να µας δώσετε την έγκρισή σας να κάνουµε µια εσωτερική αναδιάταξη στη δοµή, στο οργανόγραµµα
του Υπουργείου µε προσωπικό το οποίο ήδη έχουµε. Δεν θα πάρουµε κανέναν καινούργιο. Απλώς, θα χρησιµοποιήσουµε το
προσωπικό µας µε διαφορετικό τρόπο, για να είµαστε αποτελεσµατικότεροι.
Διάφορες επιφυλάξεις που ακούστηκαν ως προς το θέµα των
κεραιών. Θέλω να τονίσω το εξής: Δεν αλλάζουµε τη νοµοθεσία
για την αδειοδότηση των κεραιών. Δεν αλλάζουµε τίποτα. Όποιες
προϋποθέσεις υπάρχουν για την αδειοδότηση σήµερα, αυτές
εξακολουθούν υφιστάµενες. Ακόµα και κάποιες διατάξεις στις
οποίες αναφέρθηκαν συνάδελφοι για τα δασικά, δεν αλλάζουµε
τίποτα. Υπάρχουν εκεί οι διατάξεις για τα δασικά. Γίνονται κάποιες προσθήκες. Μία συγκεκριµένη προσθήκη γίνεται στο θέµα
των δασικών. Ουσιαστικά, εκείνο που προστίθεται είναι: «η κατασκευή των απαραίτητων συνοδών έργων αυτών». Αυτό είναι που
προσθέτουµε και µόνο για την αρτιότητα της κατασκευής. Αφού
έχουµε ήδη τη ρύθµιση, να µπορούν να γίνουν και τα συνοδά
έργα, για να λειτουργήσουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Το µόνο το οποίο κάνουµε στις κεραίες είναι ότι προσπαθούµε
να αντεπεξέλθουµε, φτιάχνοντας ουσιαστικά ένα κεντρικό σύστηµα αδειοδοτήσεως
-αυτό που λέµε ΣΗΛΙΑ- και προσπαθούµε να αντεπεξέλθουµε στην ανάγκη να υπάρξει κάποιου
είδους προσωρινή αδειοδότηση µέχρι να βγουν όλες οι άδειες,
γιατί αλλιώς δεν βγαίνουν άδειες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Πηγαίνουν κι αλλάζουν την ένταση
µετά, κύριε Υπουργέ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ακούστε κάτι. Γι’ αυτό, λοιπόν, φτιάχνεται ένας
ηλεκτρονικός χάρτης, κάτι το οποίο δεν υπήρχε, στον οποίο κάθε
πολίτης πια έχει τη δυνατότητα να ξέρει πού βρίσκεται η κεραία,
για ποια ένταση είναι αδειοδοτηµένη. Εποµένως, έχει τη δυνατότητα να ελέγξει ο πολίτης µε δική του πρωτοβουλία. Έχει τα
στοιχεία µπροστά του.
Αυτό είναι ένα καθεστώς απόλυτης διαφάνειας, στο οποίο
όµως ταυτόχρονα τι ξεπερνάµε; Ξεπερνάµε µία αγκύλωση που
οδηγούσε σε απόλυτη παράλυση χωρίς, το τονίζω, να αλλάζουµε
τις προϋποθέσεις. Ίδιες οι διαδικαστικές προϋποθέσεις, ίδιες οι
διοικητικές προϋποθέσεις. Το µόνο το οποίο αλλάζουµε είναι η
ταχύτητα. Οποιαδήποτε στιγµή υπάρξει µη έκδοση άδειας, απόρριψη της αιτήσεως, µη συµµόρφωση, αφαιρείται αυτό το προσωρινό πιστοποιητικό το οποίο βγαίνει µε αυτό το ηλεκτρονικό
σύστηµα ΣΗΛΙΑ και επανέρχεται σε κατάσταση παρανοµίας, την
οποία µάλιστα τώρα µπορούµε να ελέγξουµε. Απλώς εκείνο το
οποίο κάνουµε είναι ότι ρυθµίζουµε µε έναν ορισµένο τρόπο το
καθεστώς των ήδη υφισταµένων κεραιών.
Αυτό το λέω, γιατί; Διότι πρέπει να αντιµετωπίζουµε τη διοικητική πραγµατικότητα της χώρας. Η διοικητική πραγµατικότητα
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της χώρας είναι ότι αυτήν τη στιγµή, µετά από πέντε χρόνια,
υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά
τους, θέλουν να αδειοδοτηθούν και δεν έχουν αδειοδοτηθεί. Αν
ακολουθήσουµε αυτό το ρυθµό και το πάµε τυπικά, για να κάνεις
µία κεραία, θα πρέπει να υποβάλλεις σήµερα δικαιολογητικά και
να τη φτιάξεις µετά από πέντε χρόνια.
Όµως αυτό, όπως αντιλαµβάνεστε, δεν είναι εφικτό. Δεν είναι
εφικτό, γιατί έτσι δεν θα έχουµε επενδύσεις, δεν θα έχουµε κεραίες και από την µια µεριά, ενώ έχουµε τα αυστηρότερα όρια γιατί και αυτό πρέπει να ειπωθεί- για τις κεραίες σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση -αυτή είναι η πραγµατικότητα- από την άλλη
µεριά, έχουµε και ένα αίτηµα από τους πολίτες για πρόσβαση
στην κινητή τηλεφωνία, για πρόσβαση, εποµένως, σε καλύτερη
παροχή υπηρεσιών.
Και αναπτυξιακά πρέπει να το δούµε αυτό και από την πλευρά
των χρηστών πρέπει να το δούµε αυτό, γιατί είµαστε χρήστες
της κινητής τηλεφωνίας και δεν είναι δυνατόν να αφήνουµε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και διοικητικές δυσλειτουργίες να εµποδίζουν µε αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη.
Σας ευχαριστώ για την κριτική σας και για τα σχόλιά σας και
για τη στήριξή σας. Είναι προφανές ότι και µέχρι το τέλος αυτά
τα οποία µπορούµε να ενσωµατώσουµε θα τα ενσωµατώσουµε
και θα τα φέρουµε σε τροπολογίες συναδέλφων οι οποίες έχουν
κατατεθεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστος Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Υπουργέ, τις θέσεις αναλυτικά για το νοµοσχέδιο πιστεύω ότι τις εξέφρασε κατά τον καλύτερο τρόπο η εισηγητής µας κ. Αφροδίτη Παπαθανάση και
πραγµατικά πολύ λίγα έχει να πει κάποιος. Η τοποθέτηση της κ.
Παπαθανάση, όπως και των άλλων συναδέλφων που µίλησαν βλέπω εδώ τον κ. Μακρυπίδη και άλλους συναδέλφους- ήταν
πραγµατικά πλήρης.
Θέλω, όµως, µε την ευκαιρία να επισηµάνω ορισµένα σηµεία
που νοµίζω ότι πρέπει να κουβεντιαστούν στο διάλογο αυτό. Το
πρώτο αφορά τη γενικότερη πορεία των ΕΛΤΑ µέσα στο νέο
πλαίσιο που δηµιουργούµε.
Άκουσα την τοποθέτησή σας, κύριε Υπουργέ, για τα ΕΛΤΑ και
νοµίζω ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε ότι υπάρχουν κάποιοι
άνθρωποι εκεί οι οποίοι κάνουν µια πολύ µεγάλη προσπάθεια.
Έχουν αποδεχθεί τον ανταγωνισµό, έχουν αποδεχθεί τα ανοίγµατα των αγορών, αλλά είναι λογικό να ζητούν κανόνες, να υπάρχουν κανόνες, ώστε να µην επιβαρύνεται πέραν του δέοντος και
κατά απαράδεκτο τρόπο και να µη δηµιουργείται αθέµιτος ανταγωνισµός, δηλαδή, σε βάρος µιας επιχείρησης την οποία ελέγχει
το δηµόσιο και η οποία επιτελεί ένα τεράστιο και κοινωφελές
έργο.
Έτσι, για παράδειγµα, υπάρχουν κάποιες προτάσεις, µερικές
από τις οποίες έχει καταθέσει ο κ. Μακρυπίδης µε τη µορφή τροπολογιών, τις οποίες θα ήθελα να δείτε εν όψει της αυριανής συζήτησης και να συναινέσουµε όλοι µας. Να τις δείτε µε ιδιαίτερη
προσοχή, µε την προσοχή που πάντα σας διακρίνει, γιατί ξέρω
ότι είστε πολύ ακριβής στη δουλειά σας.
Η πρώτη παρατήρηση απ’ αυτές που και ο κ. Μακρυπίδης,
αλλά και άλλοι συνάδελφοι έχουν προτείνει, είναι να ξεκαθαρίσουµε τελικά τι είναι ο ΕΛΤΑ. Θα µου πείτε «υπάγεται στο Κεφάλαιο Β’ του ν. 3429». Δεν είναι πάντα σαφές. Με την εφεδρεία
είδαµε και πάθαµε αν υπάγεται ή δεν υπάγεται µέχρι την τελευταία στιγµή.
Με αυτήν την έννοια, η πρώτη πρόταση αφορά το να υπάγουµε επιτέλους τον ΕΛΤΑ στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του
ν. 3429/2005, να την επιβεβαιώσουµε νοµοθετικά εκ νέου και να
σταµατήσει αυτή η αµφισβήτηση η οποία συνέχεια δηµιουργεί
παρεξηγήσεις, κόντρες, αντιδικίες χωρίς να υπάρχει λόγος. Νοµίζω ότι θα ήταν µία θετική ενέργεια από µέρους σας.
Ας πάµε τώρα στα πιο ουσιαστικά ζητήµατα. Το πρώτο αφορά
την ειδική άδεια παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών. Νοµίζω ότι
όλοι καταλαβαίνουµε ότι όταν δίδονται ειδικές άδειες σε κάποιες
ιδιωτικές επιχειρήσεις, αυτές δεν µπορούν να αφορούν τα λεγόµενα «φιλέτα». Δεν µπορεί, δηλαδή, ο ΕΛΤΑ να καλύπτει υποχρε-
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ωτικά όλη την Ελλάδα -και το τελευταίο νησί και την πιο άγονη
γραµµή- και να έλθει κάποιος κύριος να ζητάει άδεια µόνο για
την Αττική. Εάν ζητήσει άδεια, θα ζητήσει άδεια και για όλη την
επικράτεια. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι ίσοι τουλάχιστον οι όροι
του ανταγωνισµού.
Θέλουµε ανοιχτή αγορά; Βεβαίως, θέλουµε ανοιχτή αγορά.
Όµως, η ανοιχτή αγορά δεν µπορεί να σηµαίνει ότι είναι ο ένας
το καλό παιδί και ο άλλος, ο οποίος κάνει τη δουλειά του δηµοσίου, το κακό παιδί και µάλιστα, µε δυσµενείς όρους. Πρέπει να
υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισµού.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι θα πρέπει να κατοχυρωθεί στο άρθρο
12 ότι η ειδική άδεια θα πρέπει να αφορά όλην την επικράτεια.
Εφόσον θέλει κάποιος κύριος να δραστηριοποιηθεί, να δραστηριοποιηθεί παντού.
Νοµίζω ότι η τοποθέτηση που έχει γίνει, να διαγραφεί δηλαδή,
από το άρθρο 12 «το µέρος ή του συνόλου των ταχυδροµικών»
και να γίνει «για την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 4»,
είναι µία θετική πρόταση, αποκαθιστά τους όρους ανταγωνισµού,
υποχρεώνει όποιον θέλει να µπει στην αγορά, να µπει κανονικά
και όχι µόνο στο «καλό» και να αφήσει, κατά το κοινώς λεγόµενο,
τον «κατιµά» για να το κάνει ο ΕΛΤΑ. Αυτό δεν είναι σωστό. Δηµιουργούµε πρόβληµα στον ΕΛΤΑ. Υπονοµεύουµε µία δηµόσια
επιχείρηση και τελικά, δεν εξυπηρετούµε και τα συµφέροντα του
ελληνικού λαού.
Νοµίζω ότι αυτό το σηµείο όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι πρέπει
να διορθωθεί. Μπορείτε να το δείτε µε την ησυχία σας µέχρι
αύριο.
Το τρίτο σηµείο αφορά τη χρηµατοδότηση της καθολικής υπηρεσίας. Ο ΕΛΤΑ κάνει καθολική υπηρεσία. Ξέρουµε ότι πολλά απ’
αυτά τα θέµατα που κάνει τον επιβαρύνουν µε κόστος, το οποίο
πληρώνει. Το να πας, ας πούµε, σε µία άγονη γραµµή, το να πας
σε ένα νησάκι –και πρέπει να πηγαίνει- το να κάνεις όλες αυτές
τις δραστηριότητες απαιτεί ένα παραπάνω κόστος, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται καµµιά φορά ελλείµµατα και να εµφανίζονται προβλήµατα.
Παρ’ όλα αυτά, γίνεται µία τεράστια προσπάθεια για να µην
υπάρξει αυτό µε όλους τους περιορισµούς που υπάρχουν. Η επιχείρηση δεν µπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά ορισµένες
φορές. Λέµε ότι πρέπει να συναγωνιστεί τις επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τοµέα. Το κάνει, το παλεύει, αλλά το κάνει µε δυσµενείς
όρους, διότι και της κοστίζει πολύ παραπάνω να καλύπτει τα
πάντα και δεύτερον, έχει όλους τους περιορισµούς του δηµοσίου, όπως: πώς θα πάρει στελέχη, πώς θα πληρώσει το προσωπικό της, πώς θα πάρει τους συµβασιούχους της κ.λπ.. Υπόκειται
σε όλες τις διατάξεις περί δηµόσιου τοµέα µε αποτέλεσµα να
λειτουργεί προβληµατικά σε ορισµένους τοµείς, παρά την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλεται και από τη διοίκηση και από
το προσωπικό, κυρίως το προσωπικό.
Νοµίζω ότι θα πρέπει και στο άρθρο 8 να υπάρξει πρόβλεψη
για το θέµα της καθολικής υπηρεσίας και να δίδεται η δυνατότητα να υπάρχει αποζηµίωση για δράσεις, οι οποίες είναι πολύ
πέραν του ορίου αυτής της καθολικής υπηρεσίας και επιβαρύνουν αντικειµενικά µια επιχείρηση και µε όνοµα και µε προσφορά
και µε ακόµα µεγαλύτερες δυνατότητες µέσα στην ελληνική
αγορά.
Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ έχει ανοίξει η αγορά, ακόµα και στις
ταχυµεταφορές ή και σε άλλους τοµείς, ο ΕΛΤΑ έχει ένα τεράστιο µερίδιο της αγοράς. Αυτό δεν γίνεται τυχαία. Αυτό, σε τελική
ανάλυση, οφείλεις τουλάχιστον µε ίσους όρους ανταγωνισµού
να το αντιµετωπίσεις και όχι να του δηµιουργήσεις περαιτέρω
προβλήµατα.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι αυτή η υιοθέτηση της τροπολογίας που
έχει γίνει και στο άρθρο 8 µπορεί να βοηθήσει συνολικά, ώστε
να αποκατασταθούν οι όροι του ανταγωνισµού.
Λέµε ναι στο άνοιγµα της αγοράς. Όµως, το άνοιγµα της αγοράς –λέω ξανά- πρέπει να σηµαίνει κανόνες και οι κανόνες πρέπει
να είναι ίσοι για όλους. Και ο ιδιώτης και η επιχείρηση που σήµερα ελέγχει το δηµόσιο θα πρέπει να έχουν ίσες δυνατότητες
και όχι ο ένας να έχει τις καλές και ο άλλος να έχει όλα τα προβλήµατα, τα οποία κι εµείς µε τις απαγορευτικές διατάξεις και
τις άλλες διατάξεις που παίρνουµε, αλλά και µε την υποχρέωσή
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του να καλύπτει τα πάντα σε όλη την Ελλάδα, του σωρεύουµε.
Τουλάχιστον, ας διακρίνουµε και οικονοµικά και ας αναγνωρίσουµε αυτήν την προσφορά.
Έρχοµαι σε ένα τελευταίο θέµα –και θέλω να είµαι πάρα πολύ
σύντοµος- που αφορά τις κεραίες. Νοµίζω ότι η κ. Νικολαΐδου
έχει κάνει µία αναφορά σε προηγούµενη οµιλία της, αλλά και
άλλοι συνάδελφοι. Διαβλέπω µία πρόθεση από µέρους σας να
ελέγξετε την κατάσταση και τουλάχιστον, αυτό αποτυπώνει και
το νοµοσχέδιο µε το Εθνικό Παρατηρητήριο κ.λπ..
Όµως, κύριε Υπουργέ, µέχρι να λειτουργήσει το Εθνικό Παρατηρητήριο –διότι όλοι ξέρουµε τα προβλήµατα του δηµόσιου
τοµέα και είµαστε και εν όψει εκλογικών διαδικασιών, όπως είπατε και δεν ξέρω αν βγάλατε είδηση λέγοντας «αν γίνουν στην
ώρα τους», αυτό είναι µια άλλη συζήτηση- φαντάζοµαι ότι θα περάσει κάποιος καιρός. Ναι, αλλά µέχρι τότε υπάρχουν πολίτες
που επιβαρύνονται. Είναι θετική η πρόθεση του νοµοσχεδίου.
Εγώ θέλω να σας πω όµως για παράδειγµα, ότι έρχονται συνεχώς καταγγελίες πολιτών στα γραφεία µας. Κι εκτιµώ ότι αυτό
γίνεται λίγο πολύ σε όλους τους νοµούς.
Για παράδειγµα σήµερα υπήρξε µία συγκέντρωση στα Βριλήσσια, διότι επί της οδού Αλφειού και Αναπαύσεως έχει βάλει κάποιος µία κεραία χτισµένη µέσα σε µία καµινάδα για να µην
φαίνεται, η οποία κατά τις καταγγελίες των κατοίκων -διότι έχουν
ενηµερωθεί και από την αρχή τηλεπικοινωνιών ότι υπάρχει η σχετική άδεια- έχει αυξήσει κατά πολύ ως φαίνεται την ακτινοβολία
της, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν και ύποπτα κρούσµατα υγείας
στην περιοχή. Αυτά ξέρετε δεν µπορούν να αποδειχθούν εύκολα,
αλλά υπάρχουν ύποπτα προβλήµατα για την υγεία των κατοίκων
και ιδίως των παιδιών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ)
Αυτό δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό. Νοµίζω ότι µέχρι να γίνει
το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων, πρέπει
να υπάρξει σκληρός έλεγχος, να ξεκαθαριστεί ότι όπου υπάρχει
καταγγελία, η καταγγελία αυτή εξετάζεται αµέσως. Δεν σηµαίνει
ότι εδόθη µία φορά άδεια και πάει και τελείωσε. Και δεν ξέρω
πώς δίνονται αυτές οι άδειες. Καταλαβαίνουµε όλοι τις αδυναµίες που υπάρχουν σ’ αυτούς τους τοµείς και τα συµφέροντα
που παίζονται. Μιλάµε για εταιρείες κολοσσούς οι οποίοι, όπως
καταλαβαίνετε, έχουν τεράστιες δυνατότητες. Όταν λοιπόν
αυτές οι εταιρείες κολοσσοί πιέζουν µία δηµόσια αρχή πιθανώς
παίρνουν κάποια άδεια, δεν ξέρουµε µε τι είδους έλεγχο. Το χειρότερο είναι ότι εκ των υστέρων, όταν δεν υπάρχει έλεγχος, αλλάζουν και την ακτινοβολία. Κι αν δεν υπάρχει έλεγχος, µετά λέµε
ότι εδόθη µία άδεια το 2004 και λοιπόν; Τι έχει γίνει το 2012;
Μέχρι να γίνει το παρατηρητήριο, χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις –και νοµίζω ότι µία δέσµευσή σας θα µπορούσε σηµαντικά να συµβάλει σ’ αυτό και να τη χαιρετήσουµε ιδιαίτεραόπου υπάρχουν καταγγελίες από κατοίκους κι όπου έχουν εγερθεί προβλήµατα, να εξετάζονται και για να ξέρει ο κάτοικος αν
υπάρχει κεραία κοντά ή όχι, γιατί δεν µπορεί να την βλέπει σαν
καµινάδα και να µην είναι καµινάδα. Πρέπει να είναι γνωστά αυτά
τα πράγµατα και να είναι γνωστά για να ελέγχονται, για να µιλούµε µε καθαρούς όρους και κανόνες. Δεν µπορούµε ούτε να
τους ανεχόµαστε ούτε να κρύβουµε πράγµατα. Ο πολίτης πρέπει
να το ξέρει και πρέπει να το ξέρει γιατί πρέπει να το ελέγχει και
πρέπει να το ελέγχει για να προστατεύει την υγεία του.
Θέλω να σας ζητήσω –και νοµίζω ότι σ’ αυτό µπορούµε όλοι
να συµφωνήσουµε- να υπάρχουν σκληροί έλεγχοι, να εξετάζονται όλες οι καταγγελίες ανεξαιρέτως, µέχρι τουλάχιστον να γίνει
το παρατηρητήριο, οπότε µπορεί σ’ αυτά τα ζητήµατα να έχουµε
µία πιο θεσµική απάντηση.
Αυτά είχα να πω. Κατά τα άλλα νοµίζω ότι έχουµε τοποθετηθεί
επί του νοµοσχεδίου. Θέλω να πιστεύω ότι στην αυριανή συζήτηση, ιδιαίτερα στα θέµατα που αφορούν τον ΕΛΤΑ, επί των άρθρων, θα µπορούµε να έχουµε κάποια νεότερά σας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
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Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, να σας ευχηθώ καλή πορεία στη Νέα Δηµοκρατία εφεξής.
Κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε για ανταγωνισµό, ένα θέµα που
σε πολλούς προκαλεί ενθουσιασµό και σε άλλους αλλεργία. Οι
δεύτεροι είναι εκείνοι που προτείνουν τη µία και µοναδική επιλογή για τον καταναλωτή, ασχέτως ποιότητος. Οι πρώτοι έχουν
αγωνίες κι αυτές πρέπει να τις συζητήσουµε. Ο ανταγωνισµός
πρέπει να λειτουργεί χωρίς διακρίσεις και µε αυστηρές δικλίδες
ελέγχου.
Υπάρχουν πολλά ευαίσθητα ζητήµατα, τα οποία συζητήθηκαν
και ακούστηκαν εδώ. Πρώτα απ’ όλα είναι η συµµετοχή των παρόχων στο κόστος της καθολικής υπηρεσίας. Υπάρχουν κάπου
διακόσιοι πάροχοι ταχυδροµικών υπηρεσιών σήµερα, οι οποίοι
δεν συµµετέχουν στο κόστος.
Δεύτερον, πώς θα αποζηµιώνεται η καθολική υπηρεσία, η τιµολόγηση δηλαδή.
Τρίτον, και εξίσου βασικό, η πρόσβαση, δηλαδή ο µη αποκλεισµός κανενός πολίτη από την παροχή τέτοιου είδους ταχυδροµικών υπηρεσιών. Προφανώς αναφέροµαι στις αγροτικές
περιοχές και στις αποµονωµένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές.
Επίσης, ένα άλλο ζήτηµα είναι παροχή δωρεάν υπηρεσιών στα
άτοµα µε αναπηρία, όπως προβλέπεται και από το κοινοτικό δίκαιο. Το όλο εγχείρηµα είναι δύσκολο, και καλό θα ήταν να αναζητηθούν εµπειρίες από το χώρο της ενέργειας.
Θα σας δώσω ένα παράδειγµα. Η ΔΕΗ ως «τελευταίο καταφύγιο». οφείλει να παρέχει σε όλους ηλεκτρισµό. Όµως ο ηλεκτρισµός αυτός δεν έχει το ίδιο κόστος κατά τη διάρκεια της ηµέρας.
Για παράδειγµα τις ώρες της αιχµής, δηλαδή τις κρύες µέρες και
νύχτες του χειµώνα, αλλά και τις θερµές του καλοκαιριού, το κόστος αυτό είναι πολύ υψηλό.
Άρα κάποιος πρέπει να το επωµίζεται αυτό το κόστος και
αυτός δεν είναι µόνον ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας,
όπως ίσχυε πριν ανοίξει η αγορά, αλλά όλοι οι πάροχοι, µε τρόπο
ορθολογικό. Αυτά είναι λεπτά τεχνικά και οικονοµικά ζητήµατα
που, αν δεν λυθούν, η αγορά θα επιδεινωθεί. Δεν θα µιλάµε για
αγορά, αλλά για καταστροφή.
Χαίροµαι, επίσης, κύριε Υπουργέ, που δηµιουργείται µία Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδοµών στο Υπουργείο
σας. Χαίροµαι, διότι το Υπουργείο Μεταφορών είναι ένα Υπουργείο, το οποίο λειτουργεί κατά βάση µε αποκεντρωµένους φορείς, που έχουν απορροφήσει όλα τα ικανά, στελέχη. Θα πρέπει
κάποια στιγµή να δηµιουργηθεί στο Υπουργείο ένας πυρήνας
που να µπορεί να παίζει αποτελεσµατικά το ρόλο του, ο οποίος
δεν θα είναι µόνο ρυθµιστικός, αλλά θα είναι ουσιαστικός, διοικητικός, διαχειριστικός και πάνω από όλα ελεγκτικός.
Δεν µπορώ να καταλάβω, σε µία τόσο ευαίσθητη αγορά και
εποχή ποιος ο λόγος να καθυστερήσει το νοµοσχέδιο ένα χρόνο,
η διαβούλευση έληξε τον Ιανουάριο του 2011. Σηµειώνω επίσης
ότι η εφαρµογή του εξαρτάται από πολλές κανονιστικές πράξεις,
προεδρικά διατάγµατα, κοινές υπουργικές αποφάσεις κ.ο.κ. που
απαιτούν επιπλέον χρόνο. Και το Υπουργείο σας -όχι επί των ηµερών σας, κύριε Υπουργέ, όπου οι ταχύτητες είναι αξιοσηµείωτεςδεν µας έχει συνηθίσει µέχρι τώρα, σε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα. Για την ποιότητα δεν λέω κάτι, προς το παρόν, θα έρθει
η ώρα να το συζητήσουµε.
Έρχοµαι τώρα στις διατάξεις για τις υπηρεσίες και τις επικοινωνίες. Σαφέστατα, ο εκσυγχρονισµός τους συµβάλλει, στην
άνοδο της παραγωγικότητας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και στη βελτίωση της καθηµερινότητας του
πολίτη. Σχετικά µε τις άδειες των κεραιών, υπάρχουν και τηλεοπτικοί σταθµοί αλλά και πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
που οι ίδιοι δεν έχουν νόµιµη άδεια, πολλώ δε µάλλον οι κεραίες
τους. Πρόκειται για ζητήµατα που πρέπει να ρυθµιστούν όχι µε
τρόπο οριζόντιο, αλλά και µε κάποια ευαισθησία.
Υπάρχει, κύριε Υπουργέ, η ιδιαιτερότητα του Αιγαίου. Θα σας
φέρω ένα παράδειγµα σχετικά µε τις συχνότητες. Δεν αφορά στο
θέµα που συζητάµε, αλλά είναι κάτι που πρέπει να δείτε. Υπάρ-
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χουν ραδιοφωνικοί σταθµοί στο Αιγαίο που έχουν άδεια να εκπέµπουν σε µία συχνότητα. Ωστόσο επειδή αλλοδαπά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, είτε έχουν πιο ισχυρό σήµα σε άλλη
συχνότητα και τους υπερκαλύπτουν, είτε εκπέµπουν στην ίδια
συχνότητα, ο ελληνικός σταθµός, προκειµένου να ακούγεται
αναγκάζεται να εκπέµπει από µη νόµιµες συχνότητες, µε αποτέλεσµα να του επιβάλλονται πρόστιµα. Είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να λυθεί.
Θα πω και δυο λόγια για τον περιφερειακό Τύπο και την τροπολογία που καταθέσατε. Ζητάµε από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης της περιφέρειας να είναι συνεπή. Είναι όµως συνεπές το
δηµόσιο ως προς τις πληρωµές του στα µέσα αυτά; Δεν είναι.
Θα πρέπει, λοιπόν, να ορίσετε µία ηµεροµηνία, ένα χρονικό διάστηµα, µετά την υποβολή των δικαιολογητικών από τα περιφερειακά Μέσα εντός του οποίου, το δηµόσιο θα υποχρεούται να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ακόµα και µε κάποιο διακανονισµό.
Αυτά ως προς το νοµοσχέδιο. Ο εισηγητής µας που ήταν εξαιρετικά καλός, παρουσίασε την ανάλυση των ρυθµίσεων και τις
δικές του επιφυλάξεις, τις προσυπογράφω στο ακέραιο.
Θα ήθελα να πω δυο λόγια και για τις πρόσφατες εξελίξεις.
Όλοι περιµένουµε να δούµε τι θα γίνει απόψε στο Eurogroup.
Ωστόσο, αγαπητοί συνάδελφοι, απ’ ότι φαίνεται, το θανατηφόρο
έµφραγµα της ελληνικής οικονοµίας το έχουµε αποφύγει. Εγώ
πιστεύω ότι µία συµφωνία για να πετύχει θα πρέπει οι υποχρεώσεις κάθε πλευράς να είναι ανάλογες των δυνατοτήτων της και
του οικονοµικά ισχυρού και του αδύναµου, αλλιώς δεν πρόκειται
να πάει µπροστά.
Εµείς αυτά τα είχαµε προβλέψει. Είχαµε προβλέψει την εξέλιξη του έργου από την πρώτη προβολή, σε σενάριο Παπανδρέου, Παπακωνσταντίνου και µετά Βενιζέλου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Βουλωµένο γράµµα διαβάζετε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Εκ των προτέρων.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Εµείς το είπαµε από το 2008.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Η Αριστερά αψήφησε,
κατά τη γνώµη µου, την κρισιµότητα της κατάστασης. Κάποιοι
πρότειναν πολιτικό τσαµπουκά και κάποιοι άλλοι πρότειναν πολιτικό τζόγο. Δεν αναλογίστηκαν, όµως, ότι στις περιπτώσεις τζόγου αν κερδίσεις, κερδίζεις λίγο, αν χάσεις, χάνεις πολύ. Και σε
αυτήν την ιστορία των διεθνών σχέσεων, που επιτρέψτε µου να
έχω τη δυνατότητα να πω µία κουβέντα παραπάνω, δεν κερδίζει
µόνο αυτός που έχει τα καλά χαρτιά, αλλά και αυτός που ξέρει
να παίζει καλά ένα άσχηµο φύλλο.
Τώρα, θέλω να πω και κάτι ακόµα. Και απευθύνοµαι κυρίως
στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οι απόψεις του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
είναι πάγιες και σταθερές εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Κύριε συνάδελφε, µε όλο το σεβασµό, θα ήθελα να σας συστήσω να αποφεύγετε να υιοθετείτε πρακτικές διχασµού: Προδότες – πατριώτες. Και δεν µιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην
Αθήνα. Μιλάω για την περιφερειακή του διακλάδωση. Δεν προσφέρει κάτι στη χώρα. Η ουσία είναι ότι πρέπει να δούµε τι θα
κάνουµε από εδώ και µπρος. Κάλπικες προτάσεις και ευχολόγια, δεν προσφέρουν τίποτα. Η χώρα αυτή έχει πληρώσει πολύ
ακριβά κατά το παρελθόν τους «ευχάριστους».
Εµείς πιστεύουµε ότι καλύτερες επιλογές έχουµε µόνο µέσα
στο ευρώ. Αυτό ψηφίσαµε και όχι το λάθος που προκάλεσε φτώχεια και ανεργία.
Τώρα, η ουσία είναι να παλέψουµε από εδώ και µπρος τις προβλεπόµενες συνέπειες, όχι τις απρόβλεπτες. Διότι, κύριε Λαφαζάνη, ούτε οι δικές σας πλάτες µπορούσαν να σηκώσουν τις
απρόβλεπτες συνέπειες.
Και κάτι ακόµα: Κοιτούσα, µε αφορµή τις τελευταίες εξελίξεις,
τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη µία βλέπω «µέσα στην Ευρώπη»
και από την άλλη «να ανακληθεί η ελληνική υπογραφή στη Συνθήκη της Λισσαβόνας». Πώς θα γίνουν αυτά τα µαγικά, µόνο
εσείς το ξέρετε.
Η ουσία είναι ότι µέσα στους ευρωπαϊκούς θεσµούς πρέπει να
παλέψουµε να αντικρούσουµε την αδικία.
Κι έρχοµαι και σε µία άλλη πτέρυγα της Βουλής, που αποσχίστηκε προσφάτως από το ΣΥΡΙΖΑ: τη Δηµοκρατική Αριστερά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αν-
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τιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, τι λέει η Δηµοκρατική Αριστερά.
«Η έξοδος από την κρίση περνά µέσα από τη δηµοσιονοµική εξυγίανση, την αποφυγή της χρεοκοπίας και της κατάρρευσης της
οικονοµίας.» Μια χαρά! «Η χώρα δεν πρέπει να περιµένει λύση
απέξω, ούτε ευθύνονται οι εταίροι για τη δική της θέση. Λύσεις
για το χρέος θα προκύψουν όταν η χώρα θα αποδείξει ότι µπορεί
να θέσει τα ελλείµµατα που είναι εκτός ελέγχου, υπό έλεγχο.»
Ποιος µπορεί να διαφωνήσει; Προτείνει δε, επενδυτικά, αναπτυξιακά προγράµµατα, ένα σύγχρονο, µικρότερο και αποδοτικότερο κράτος κλ.π.. Τα ίδια πιστεύουµε και εµείς και ασφαλώς τα
προσυπογράφουµε.
Τώρα, όµως, δεν είναι ώρα για να ψαρεύουµε ψήφους, αλλά
για να κυνηγάµε λύσεις. Και αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση όλων
των παρατάξεων.
Όχι µόνο λόγω της κρισιµότητας της κατάστασης, αλλά κυρίως γιατί ο κόσµος, ο λαός περιµένει από εµάς να ακούσει το
συγκεκριµένο και το ρεαλιστικό.
Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν πρέπει να σας παρασύρουν οι δηµοσκοπήσεις. Όποιος φορά µεγαλύτερο παπούτσι από το νούµερό
του, στο τέλος δεν θα µπορέσει να περπατήσει.
Και κάτι ακόµα: Για εµάς η ελπίδα για την Ελλάδα που υποφέρει, είναι µία άλλη Ελλάδα που µάχεται, που ιδρώνει, που παράγει και που εξάγει. Αυτήν την Ελλάδα πρέπει να στηρίξουµε πάση
θυσία. Διαφορετικά, δεν πρόκειται ούτε την ανεργία να περιορίσουµε ούτε τη µείωση των µισθών να ανακόψουµε.
Προχθές και χθες οι Ευρωπαίοι πολίτες έδωσαν ένα ηχηρό µήνυµα συµπαράστασης στην ελληνική υπόθεση.
Ελπίζω να το έλαβαν υπ’ όψιν τους οι εταίροι µας. Όµως,
έχουµε και εµείς την υποχρέωση να εκπέµψουµε ένα ηχηρό µήνυµα στους Ευρωπαίους πολίτες, να τους εξηγήσουµε ότι αυτή
η εικόνα που παρουσιάζουν τα ξένα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
ή και οι Ευρωπαίοι πολιτικοί δεν είναι η πραγµατική. Η Ελλάδα
δεν είναι µια χώρα λωποδυτών ή τεµπέληδων, είναι µια χώρα που
δουλεύει, που προοδεύει και που πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι
έχουν στρεβλή εικόνα. Πρέπει να εξηγήσουµε και να δώσουµε
στοιχεία, για να µάθουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι τα πράγµατα
δεν είναι όπως τα παρουσιάζουν.
Θέλω να πω κάτι ακόµα. Εάν δεν γίνουν όλα αυτά, τα χειρότερα θα είναι διαρκώς µπροστά µας. Γιατί, κύριοι συνάδελφοι,
εάν σήµερα δεν µπορούµε να αντικαταστήσουµε τα σπασµένα
φανάρια στις κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας ή να προστατέψουµε τον πολιτισµό µας, πώς θα το κάνουµε αύριο, εάν δεν
έχουµε επιτύχει στην προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το ζήτηµα, λοιπόν, δεν είναι ποιος καταψηφίζει αυτές τις πολιτικές ή αυτές τις συνέπειες, αλλά ποιος µπορεί να τις αποτρέψει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κωνσταντίνο Μουσουρούλη.
Παρακαλείται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπύρος Χαλβατζής να λάβει το
λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ασφαλώς και δεν είναι τυπική διαδικασία η ενσωµάτωση µιας
ακόµη οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική νοµοθεσία. Αποτελεί ένα ακόµα βήµα στην πορεία της λεγόµενης απελευθέρωσης, δηλαδή στην ολοκληρωµένη παράδοση ενός
ακόµη δηµόσιου τοµέα στο µεγάλο κεφάλαιο. Με αυτό το νοµοσχέδιο παραδίδεται και ο κλάδος των ταχυδροµικών υπηρεσιών
στο επιχειρηµατικό κέρδος. Ασφαλώς, γι’ αυτό το Κοµµουνιστικό
Κόµµα θα καταψηφίσει, όπως είπε στην ολοκληρωµένη τοποθέτησή της η εισηγήτριά µας.
Οι επιπτώσεις θα είναι ίδιες µε αυτές και των άλλων δηµόσιων
οργανισµών που ακολούθησαν αυτήν την πορεία. Θα είναι πρωτίστως καταστροφικές για τους εργαζόµενους. Θα αλλάξουν, θα
χειροτερέψουν οι εργασιακές σχέσεις των εργαζοµένων και σ’
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αυτήν την υπηρεσία. Θα αυξηθούν οι τιµές των µέχρι τώρα παρεχόµενων υπηρεσιών. Θα χειροτερέψει ιδιαίτερα σε αποµακρυσµένες περιοχές, ορεινά και άλλα χωριά ή νησιά, η ποιότητα των
υπηρεσιών. Βέβαια, εσείς λέτε ότι θα επιδοτήσετε τους ιδιώτες
γι’ αυτό.
Συχνά και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΛΑΟΣ υπερασπίζεστε τη λεγόµενη απελευθέρωση. Μιλάτε για ανταγωνισµό και για µείωση των τιµών. Λέτε συνειδητά ψέµατα. Θα σας
το αποδείξω αυτό παρακάτω.
Η απελευθέρωση της ενέργειας πού οδήγησε; Σε αλλαγή των
εργασιακών σχέσεων σε βάρος των εργαζοµένων στη ΔΕΗ, σε
συνεχείς αυξήσεις στις τιµές του ηλεκτρικού ρεύµατος. Αυτό σε
συνδυασµό µε τα χαράτσια πλήττει βάναυσα την εργατική τάξη,
τα πλατιά λαϊκά στρώµατα και τους αυτοαπασχολούµενους.
Το ίδιο έγινε και µε τις τηλεπικοινωνίες, το ίδιο και µε τον ΟΣΕ.
Ξεπουλάτε τα πάντα. Δεν θα αφήσετε πέτρα πάνω στη πέτρα,
εάν σας το επιτρέψει ακόµη ο λαός. Όλα για τα µονοπώλια, όλα
για τα κέρδη τους.
Παίρνετε συνεχώς αντεργατικά και αντιλαϊκά µέτρα. Αυτήν τη
στιγµή που συζητάµε το νοµοσχέδιο για την εκποίηση των ΕΛΤΑ,
έρχεται νοµοσχέδιο µε τη διαδικασία του επείγοντος που συνεχίζει να σφαγιάζει τα δικαιώµατα των συνταξιούχων. Πάνω από
δύο χρόνια τώρα, όλες οι κυβερνήσεις, και η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ και η συγκεκριµένη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας παίρνετε σκληρά, ταξικά, αντεργατικά, αντιλαϊκά µέτρα. Κόψατε και συνεχίζετε να κόβετε µισθούς, συντάξεις, επιδόµατα.
Καταργείτε προνοιακούς και άλλους οργανισµούς, απολύετε εργαζόµενους. Και όλα αυτά, για να ανοίξετε πιο πλατιά τις πόρτες
για το µεγάλο επιχειρηµατικό κεφάλαιο, για να εκµεταλλευτείτε
και αυτούς τους τοµείς δραστηριότητας.
Είπε ο Υπουργός προηγουµένως: «Η διεθνής εµπειρία λέει ότι
βελτιώθηκε η ποιότητα των υπηρεσιών και µειώθηκαν οι τιµές
των προσφερόµενων υπηρεσιών σε τοµείς και υπηρεσίες που
ιδιωτικοποιήθηκαν». Το αντίθετο συµβαίνει. Χειροτέρευσαν οι
υπηρεσίες και αυξήθηκαν οι τιµές. Θα δώσω ορισµένα παραδείγµατα:
Πρώτον, Λος Άντζελες, ιδιωτικοποίηση της ενέργειας. Καθολική αύξηση στην τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος, συχνά µπλακάουτ και βύθιση ολόκληρων περιοχών στο σκοτάδι για πολλές
ώρες ή ακόµη και ηµέρες.
Δεύτερον, Αγγλία, ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόµων. Αύξηση
των εισιτηρίων και των ναύλων, µείωση των δροµολογίων, λειψή
συντήρηση του δικτύου, συχνά δυστυχήµατα.
Τρίτον, βαρύς ο φετινός χειµώνας, πάρα πολλές εκατοντάδες
νεκροί, πάγωσαν στους δρόµους και πέθαναν. Και στην Ελλάδα
είχαµε νεκρούς, άστεγους και άλλους. Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης το ρίχνουν στις καιρικές συνθήκες, στο χιονιά. Και άλλες
φορές υπήρξε χιονιάς και άλλες φορές υπήρξαν παγωνιές. Είναι
το καπιταλιστικό σύστηµα που δεν υπολογίζει τον παράγοντα άνθρωπο, δεν υπολογίζει τη ζωή των εργαζοµένων, των φτωχών ανθρώπων. Ναι, οι καπιταλιστές, το καπιταλιστικό σύστηµα, οι
κυβερνήσεις δεν προστατεύουν τη ζωή των εργαζοµένων. Όλοι
όσοι πάγωσαν και πέθαναν µέχρι τώρα ήταν φτωχοί, άνεργοι, καταπιεσµένοι. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και δεν µπορεί να λέτε
διαφορετικά πράγµατα γιατί έτσι κοροϊδεύετε τον κόσµο.
Υπάρχουν επίσης κάποιες έννοιες που διαστρεβλώνουν και το
λέτε πολύ συχνά όλοι. Υγιής ανταγωνισµός. Και µόνο η λέξη «ανταγωνισµός» δείχνει κάτι το µη υγιές. Υπάρχουν, λοιπόν, κάποιες
εκατοντάδες εταιρείες. Η εισηγήτριά µας είπε ότι είναι τετρακόσιες σαράντα, στις ταχυµεταφορές. Τρεις από αυτές έχουν το
90% του έργου. Δηλαδή, µεγάλοι καπιταλιστικοί επιχειρηµατικοί
όµιλοι κυριαρχούν και σε αυτό το χώρο. Και µη µιλάµε για ελευθερία και απελευθέρωση. Υπογραµµίζουµε ξανά ότι και οι ταχυδροµικές υπηρεσίες και η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες και οι
µεταφορές όπως και η υγεία και η παιδεία αποτελούν λαϊκή περιουσία, κοινωνικό αγαθό και κανένας δεν έχει το δικαίωµα να
ξεπουλά αυτόν τον πλούτο, αυτήν την περιουσία στο µεγάλο
ιδιωτικό κεφάλαιο.
Μερικές παρατηρήσεις ήθελα να κάνω σχετικά µε την ηλεκτρονική ακτινοβολία. Τονίζουµε ότι µπροστά στο κέρδος –και
αυτό αποδεικνύεται καθηµερινά στην πολιτική πρακτική- οι µε-
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γάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι της κινητής τηλεφωνίας δεν παίρνουν κανένα µέτρο, δεν τηρούν και την υπάρχουσα, έστω και κολοβή, νοµοθεσία και δεν διστάζουν µπροστά σε τίποτε. Το
µέγιστο κέρδος είναι ο θεός τους. Κεραίες εγκαθίστανται δίπλα
σε βρεφονηπιακούς σταθµούς, σε σχολεία, σε νοσοκοµεία. Παραβιάζουν και αυτήν τη νοµοθεσία. Και είναι άραγε αφελής, αν
κατάλαβα καλά, η άποψη-πρόταση του εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας που διατυπώθηκε πριν από λίγο; Να γίνει, δηλαδή, µία
επιστηµονική επιτροπή, µία οµάδα, όπως την είπε, µε πρωτοβουλία και ευθύνη των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, η οποία θα
ενηµερώνει το λαό για το ύψος ή τα όρια της επικινδυνότητας
από την ηλεκτρονική ακτινοβολία. Αλήθεια, αυτή η επιτροπή που
θα οριστεί και θα πληρώνεται από τις επιχειρήσεις θα ενδιαφέρεται για τις επιπτώσεις στην υγεία των εργαζοµένων και όλων
όσων γειτνιάζουν µε αυτήν την κεραία, βρέφη και παιδιά, ασθενείς σε νοσοκοµεία, µαθητές και µαθήτριες; Μα, θα σας κοροϊδεύει ο κόσµος ή θα αναρωτιέται γιατί γίνονται αυτές οι
προτάσεις.
Γίνονται ακριβώς για να εξωραΐσουν τον εκµεταλλευτικό ρόλο
και το χαρακτήρα αυτών των επιχειρηµατικών οµίλων. Μπορεί να
αλλάξει αυτή η πρακτική των καπιταλιστικών επιχειρήσεων; Όχι,
σε καµµία περίπτωση.
Εµείς, κυρίες και κύριοι, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας συνεχίζουµε να υποστηρίζουµε ότι όλα δεν είναι εµπορεύµατα και
δεν µπορεί να πωλούνται και να αγοράζονται όλα σε αυτόν τον
τόπο, και οι ταχυδροµικές υπηρεσίες και η ενέργεια και οι επικοινωνίες και οι µεταφορές. Είναι κοινωνικά αγαθά, αλλά είναι
όπως είπαµε και λαϊκή περιουσία. Ήµασταν και είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι στην παράδοσή της στο µεγάλο κεφάλαιο,
στην εκποίησή της. Καλούµε την εργατική τάξη, τα πλατιά λαϊκά
στρώµατα σε συνεχή αγώνα ενάντια σε αυτήν την πολιτική, µια
πολιτική όλων των κυβερνήσεων, παλαιότερα της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, τώρα της συγκυβέρνησης, µια πολιτική η
οποία ξεπούλησε και ξεπουλά ό,τι έχει µείνει από τη λαϊκή περιουσία.
Λέτε ότι έτσι θα µειωθούν τα ελλείµµατα και το χρέος. Αλήθεια, πουλήθηκε ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, η Ολυµπιακή, τα τσιµέντα, τα λιµάνια. Πωλούνται τα πάντα. Τι έγινε; Γιατί το χρέος συνεχώς
αυξάνεται; Ας πάψουν τα ψέµατα. Πρέπει να πούµε ότι όλα αυτά
πωλούνται γιατί έχετε µία πολιτική πρακτική, όχι για τη σωτηρία
της χώρας, αλλά για τη σωτηρία των κερδών και των συµφερόντων του µεγάλου κεφαλαίου. Αυτή αποδεικνύεται ότι είναι η πολιτική σας. Ναι, αυτές οι υπηρεσίες είναι υπηρεσίες κοινωνικού
χαρακτήρα. Θα υπηρετηθούν ως λαϊκές ανάγκες σε µια άλλη οικονοµία, σε µια λαϊκή οικονοµία, η οποία θα λειτουργεί κάτω από
τη λαϊκή εξουσία. Ένας κεντρικός σχεδιασµός µε ουσιαστικό εργατικό έλεγχο θα τις µετατρέψει σε κοινωνικό αγαθό πραγµατικά, που θα υπηρετεί και θα καλύπτει τις πραγµατικές λαϊκές
ανάγκες και όχι τα συµφέροντα και τα κέρδη των µονοπωλίων
που υπηρετούνται και µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Είναι προφανές ύστερα από όλα αυτά ότι το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας καταψηφίζει αυτό το νοµοσχέδιο.
Θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο, σχετικά µε αυτά που ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας,
ο οποίος ξέχασε µία βασική καπιταλιστική λογική, ότι το µεγάλο
ψάρι τρώει το µικρό. Και βεβαίως η πρακτική η οποία υπάρχει
διεθνώς και στη χώρα µας, είναι ότι το αρνί καµµιά φορά δεν
µπορεί να διαπραγµατευθεί µε το λύκο.
Για την κρίση µιλήσαµε από το 2008 ως ΚΚΕ. Μιλήσαµε για τη
βαθιά καπιταλιστική κρίση, για τους κινδύνους που συνεπάγεται
αυτή η κρίση για την εργατική τάξη, για τη φτωχοµεσαία αγροτιά,
για τα πλατιά λαϊκά στρώµατα. Μιλήσαµε για όλα αυτά, αλλά καλέσαµε και το λαό σε πάλη συνολικά ενάντια σε αυτήν την πολιτική, ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
έξοδο της χώρας µας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη µονοµερή διαγραφή του χρέους µε λαϊκή εξουσία. Δεν είπαµε ποτέ
για χρηµατοπιστωτική κρίση. Δεν µιλήσαµε για καζινοκαπιταλισµό. Δεν µιλήσαµε ποτέ για µια κρίση διαφορετική από αυτήν
που πραγµατικά υπάρχει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σπυρίδωνα Χαλβατζή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι οι Υπουργοί Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσαν
σχέδιο νόµου:
«Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε
τον ψηφισθέντα Νόµο «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της
Ευρωπαϊκή Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες
επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Οφείλω πρώτα να απαντήσω σε κάποια δήλωση εκ µέρους του
συναδέλφου βουλευτή, του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά µε τις µεταβολές στα έδρανα αυτής της Αίθουσας. Πιστεύω ότι, όταν όλη η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ υπέγραφε ένα κείµενο υποστήριξης της κ.
Δραγώνα, τότε δεν υπήρχαν διαφορές µεταξύ τους, µε τη διαφορά ότι ο συνεπής κληρονόµος αυτής της πολιτικής γραµµής
διεκδίκησε να είναι ο κ. Κουβέλης, ο οποίος στήριξε τη γραµµή
της κ. Ρεπούση και την έκανε και δεξί του χέρι, της κυρίας που
έκανε την παραχάραξη του βιβλίου της Ιστορίας της Γ’ δηµοτικού. Οπότε δεν µπορεί να εκπλήσσεται κανείς. Δεν µας αφορούν
οι προσωπικές στρατηγικές και οι προσωπικές επιλογές, µας
αφορούν οι πολιτικές γραµµές.
Εµείς είµαστε σταθεροί σε µια πατριωτική λαϊκή γραµµή, η
οποία µας φέρνει στο εθνικό κέντρο του ελληνισµού να είµαστε
σταθεροί, συνεπείς, υπεύθυνοι, αµετακίνητοι και να επιµένουµε
ότι η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, του εισοδήµατος των
ανθρώπων που βάλλονται αυτήν τη στιγµή στις συντάξεις και
στους µισθούς, η υπεράσπιση των δικών µας είναι υπεράνω οποιασδήποτε άλλης ατοµικής επιλογής.
Πάνω σ’ αυτόν τον αγώνα, για τον οποίο εµείς έχουµε καταβάλει κάθε προσπάθεια να διεθνοποιηθεί, να υπάρξουν σύµµαχοι
λαοί της Νότιας Ευρώπης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
να υπάρξει αλληλεγγύη µεταξύ των λαών, ήθελα να καταθέσω
στα Πρακτικά το e-mail πλέον -γιατί αυτή είναι η σύγχρονη αλληλογραφία, µια και µιλάµε για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο- που
µου έστειλε από το χωριό Καληµέρα -είναι δήµος στα ελληνόφωνα χωριά της Grecia Salentina- ο Σιλβάνο Παλαµά, ο οποίος
είναι ελληνόφωνος και κρατάει και το κέντρο εκεί, που υποδέχεται όλους όσοι θέλουν να συνδεθούν µε τα ελληνόφωνα, που λέει
ο τίτλος: «La Grecia e’ nel nostro cuore e nella nostra mente. Ce
la fara’». Δηλαδή, «Η Ελλάδα είναι στην καρδιά µας, είναι στο
πνεύµα µας, είναι στο νου µας, θα τα καταφέρει. Και το να τα δίνουµε όλα στις αγορές, τα δικαιώµατα, την Ευρώπη, τη δηµοκρατία, είναι µια ντροπή. Αλληλεγγύη στον ελληνικό λαό». Αυτό
είναι το κίνηµα, το οποίο πλέον παίρνει διαστάσεις σε όλο τον
κόσµο και είµαστε περήφανοι που συµβάλλουµε και εµείς σε
αυτήν την κατεύθυνση, γιατί όσοι θέλουν να ερµηνεύσουν την
κρίση έξω από το παγκόσµιο πλαίσιό της το αντιλαµβάνονται
λάθος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς παραµείναµε ενάντια στη νέα τάξη πραγµάτων. Θεωρούµε ότι οι τοκογλύφοι δανειστές είναι αντίπαλοί µας. Αυτοί
φροντίζουν µόνο για τα δικά τους συµφέροντα και όχι για το δικό
µας καλό και ό,τι εισηγούνται οι ίδιοι, οµολογούν ότι είναι αποικιοκρατικό, ότι είναι αντιλαϊκό, ότι είναι κατάφωρα αντεθνικό, ότι
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µας µειώνει την κυριαρχία και ουδόλως δεν θα θέλαµε να δεχθούµε ότι σήµερα το κλείσιµο της συµφωνίας θα περιλαµβάνει
µια σειρά επιτρόπους, εποπτείες και άλλες ταπεινώσεις, οι
οποίες είναι συνοδευτικές µιας δανειακής σύµβασης που τα 78
δισεκατοµµύρια που θα µας δώσουν, θα είναι για να µεταφέρουν
λογιστικά από τη µια τσέπη τους στην άλλη. Τα άλλα είναι, για
να µετακυλήσουν στο µέλλον µε το κούρεµα, την αποπληρωµή
των οµολόγων, τα οποία σήµερα χαρακτηρίζουν σκουπίδια και
βεβαίως το άλλο, για να σωθούν οι τράπεζες, οι οποίες αποτελούν και το κύριο µέληµα αυτών των κύκλων.
Και βέβαια οι τράπεζες πρέπει να σωθούν. Αν µας είχαν ακούσει, θα ήταν πιο σίγουρη η διάσωσή τους. Γιατί το θέµα δεν είναι
µόνο τι θα γίνει µετά την ενίσχυσή τους µε άλλα 35 δισεκατοµµύρια. Σκεφτείτε ότι έχουν ήδη πάρει 105 δισεκατοµµύρια, ενώ
110 δισεκατοµµύρια ήταν όλο το πακέτο. Θα πάρουν και άλλα 5
δισεκατοµµύρια και άλλα 35 δισεκατοµµύρια.
Το θέµα είναι να τα καταφέρουν για να µη χαθούν οι οικονοµίες των Ελλήνων οι οποίες µέρα µε τη µέρα λιγοστεύουν από
τα υφεσιακά µέτρα που δεν έχουν αναπτυξιακό προσανατολισµό.
Επίσης να υπενθυµίσω σε όλους ότι το σχέδιο Μάρσαλ, που
ήταν η υποτιθέµενη στήριξη της Ελλάδας για επενδύσεις, µετά
την 21η Ιουλίου του 2011 δεν ήρθε ποτέ ξανά στο προσκήνιο. Οι
ίδιοι υπαναχώρησαν, ανάγκασαν το ΠΑΣΟΚ σε επικαιροποιήσεις
του µνηµονίου, σε µεσοπρόθεσµα, σε εφαρµοστικούς νόµους,
σε πολυνοµοσχέδια, που ολόκληρη η Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΛΑΟΣ, µετά την καταψήφιση των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του
πρώτου µνηµονίου -όπου αναφέρονταν το ΦΠΑ, οι µισθοί και οι
συντάξεις και µια σειρά µέτρων που απ’ όλες τις πλευρές κρίνονταν ότι δεν οδηγούσαν σε θετικά αποτελέσµατα- προχώρησε την
αντίστασή της σε όλους τους τοµείς που έχουν να κάνουν µε µια
λαθεµένη πολιτική που δεν «έβγαινε».
Γιατί εµείς είπαµε ότι η θυσία που οδηγεί σε φως στην άκρη
του τούνελ, έχει νόηµα. Θυσία όµως που σε εγκλωβίζει στο τούνελ, όπου πλέον ασφυκτιάς γιατί δεν υπάρχει διέξοδος από την
άλλη µεριά και εκεί µέσα σε ενταφιάζουν, δεν έχει κανένα νόηµα
να την αποδεχθούµε.
Ακολουθούµε ένα δρόµο ο οποίος αντιµάχεται τον κάθε είδους
κρατισµό και χαρακτηρίζει εκείνες τις λογικές, ότι το κράτος µπορεί να είναι σπάταλο, συντεχνιακό, και να υπερασπίζεται συµφέροντα διαχειριστών που ταυτόχρονα είναι και κλεπτοκράτες.
Εµείς θέλουµε την ανάπτυξη της αγοράς µε όρους υγιούς ανταγωνισµού και βέβαια, στο πλαίσιο αυτό, η εναρµόνιση µε την
οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
είναι κάτι, το οποίο οφείλαµε να κάνουµε και αποδεχθήκαµε να
προωθήσουµε. Συµφωνούµε ότι πρέπει να ανοίξει η αγορά, ταυτόχρονα όµως όχι µε επιλεκτικό τρόπο.
Ζούµε το κλείσιµο του ταχυδροµικού γραφείου εκ µέρους των
ΕΛΤΑ στη Νέα Σινώπη της Πρέβεζας, µε ενεργό πληθυσµό που
ξεπερνάει τις τέσσερις χιλιάδες µε τα διπλανά χωριά. Κλείνει
αυτό το γραφείο, είναι κερδοφόρο. Οι ίδιοι οι άνθρωποι εκεί λένε
ότι έχουν το κτήριο και βάζουν τις εγγυήσεις για να λειτουργήσει.
Η διοίκηση των ΕΛΤΑ αρνείται να ανοίξει το γραφείο, διότι κάνει
µια επιλεκτική συρρίκνωση, για να δηµιουργήσει φιλέτα για κάποια ιδιωτικά συµφέροντα.
Εκεί που θα έχει κερδοφορία, εκεί που οι ίδιοι οι κάτοικοι εγγυώνται ότι θα δώσουν τα χρήµατα αναλαµβάνοντας την ευθύνη,
και όµως εκεί υπάρχει αγκύλωση συµφερόντων. Γιατί ακριβώς ο
κάκιστου είδους κρατισµός συµπεριλαµβάνει µέσα στα σπλάγχνα του και µια ιδιοτέλεια, τον επιλεγµένο ιδιώτη που θα πριµοδοτεί, για να κάνει άκοπα κέρδη.
Διότι ναι, θεσπίζεται –και είναι πολύ σωστό- να είναι τα ΕΛΤΑ
αυτός ο φορέας που θα έχει την ευθύνη να είναι ο κεντρικός πάροχος, ο βασικός κορµός. Βλέπουµε όµως ότι για να λειτουργεί
ο ΕΛΤΑ σε κάποιες περιοχές, δουλεύει χωρίς να έχει κέρδη, για
να εξυπηρετήσει τους κατοίκους. Αυτό είναι πραγµατικότητα.
Τι θέλουν οι ιδιώτες; Ο ΕΛΤΑ να δουλεύει µόνο στις περιοχές
αυτές µε παθητικό και οι ίδιοι να απολαµβάνουν τα «φιλέτα» σε
άλλες περιοχές. Γι’ αυτό και είναι σωστό όλοι να επιµεριστούν
το κόστος, όταν θα απολαµβάνουν κέρδη. Μην ξεχνούµε ότι στην
Ευρωπαϊκή Ένωση 80 δισεκατοµµύρια περίπου, δηλαδή 1% του
ΑΕΠ, είναι τα κέρδη που προκύπτουν απ’ αυτές τις συναλλαγές
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ταχυδροµικού χαρακτήρα.
Η εποχή αλλάζει. Η τεχνολογία αλλάζει. Το γράµµα και το τηλεγράφηµα ξεπερνιούνται µε το e-mail, γι’ αυτό και κάποτε έλεγαν ΕΛΤΑ και ΟΤΕ, αρχίζουν να συγγενεύουν. Άρα γι’ αυτόν το
λόγο, πρέπει να αντιληφθούµε την εξέλιξη των πραγµάτων, δηλαδή ότι τα µικροδέµατα αποτελούν πλέον το µέγιστο ενδιαφέρον.
Εκεί υπάρχουν κέρδη, εκεί υπάρχουν οφέλη και υπάρχει κι η
εξυπηρέτηση του πολίτη, ο οποίος θέλει βεβαίως να έχει αξιόπιστο συναλλασσόµενο.
Για να προχωρήσει λοιπόν όλη αυτή η ιστορία, θα πρέπει να
υπάρχει µία αναλογικότητα. Κάθε µεγάλη αλλαγή απαιτεί µία
αναλογικότητα βάρους ακριβώς στη µετακύλιση των εξελίξεων,
διότι βεβαίως δεν µπορεί κανείς να ονειρεύεται ότι ένας κρατικός
φορέας θα είναι εσαεί, αυτός που θα µονοπωλεί. Η έννοια του
κρατικού µονοπωλίου για εµάς είναι ξεπερασµένη, για όλη την
ανθρωπότητα πλέον είναι βλαπτική και µόνον σε κάποια ανατολικά µοντέλα υπήρχε, πριν καταρρεύσουν.
Από την άλλη µεριά, ο άκρατος νεοφιλελευθερισµός, που ζητάει κρατική προστασία για την ασυδοσία, είναι κι αυτός επικίνδυνος. Θα σας δώσω ένα παράδειγµα. Στην Ελλάδα πόσες
χιλιάδες κεραίες υπάρχουν καµουφλαρισµένες σε ταράτσες;
Και βέβαια ήταν λάθος όλο το πλαίσιο της αδειοδότησης. Γι’
αυτό και εµείς συµφωνούµε να γίνουν οι αλλαγές. Όµως σκεφθείτε ότι πράγµατι έχουν προκύψει θέµατα υγείας. Οι Γιαπωνέζοι ξέρουν από τις µελέτες τους ότι οι καρκινογενέσεις εξαιτίας
των ηλεκτρικών συσκευών είναι πάρα πολύ µεγάλες. Δηλαδή µε
βάση την ιδιοσυχνότητα που προκαλούν οι ηλεκτρικές συσκευές,
επηρεάζεται πάρα πολύ η ισορροπία του µαγνητικού πεδίου του
ανθρώπου. Γι’ αυτόν τον λόγο οι θερµοποµποί ή άλλα µηχανήµατα δεν προτάσσονται απ’ αυτούς, σαν εφαρµογή τεχνολογίας.
Είναι καιρός να αντιληφθούµε ότι και οι κεραίες έχουν και
αυτές µία δυναµική. Η λογική ότι η ακτινοβολία στην τάδε ιδιοσυχνότητα δεν είναι επικίνδυνη, αλλά ότι γίνεται επικίνδυνη αν
αυξηθεί λίγο παραπάνω ή ότι γίνονται ανεκτά τόσα ποσοστά ραδιενέργειας ή όχι, όλα αυτά είναι λάθος. Η συσσώρευση όλων
αυτών δηµιουργεί τις µεταλλάξεις. Αυτό είναι ο καρκίνος, όπως
γνωρίζετε, και αυτόν πρέπει να αποτρέψουµε. Άρα χρειάζεται να
υπάρχει µία διάφανη σχέση. Είναι σωστό οι αδειοδοτήσεις να
είναι γρήγορες και να ξεπερνούν την κωλυσιεργία των υπηρεσιών, η οποία κωλυσιεργία αίρεται µε το αζηµίωτο. Αυτό είναι,
δυστυχέστατα, το πρόβληµα της χώρας µας, ότι οι κλεπτοκράτες
του συστήµατος επωφελούνται εξαιτίας της δικαιοδοσίας να
υπογράφουν την έγκριση ή όχι, άσχετα αν είναι σωστή ή τεκµηριωµένη. Και τα έχουµε ζήσει κατ’ επανάληψη.
Εµείς τοποθετηθήκαµε ευθύς εξαρχής υπέρ αυτής της κατεύθυνσης. Σηµατοδοτήσαµε προς την κυβερνητική πλευρά την
ώθηση αυτού του νοµοσχεδίου, το οποίο υπερασπιστήκαµε µε
απόλυτη ευθύνη, και πιστεύουµε ότι έτσι πρέπει να βαδίσουµε.
Οι διορθώσεις επί των άρθρων είναι που θα κρίνουν και το ποιοτικό στοιχείο, εάν δηλαδή είναι δυνατόν να εξισορροπηθούν οι
αντιθέσεις, όχι όµως στη λογική του µέσου όρου αλλά στη βάση
µιας δικαιοσύνης, ώστε ο ελληνικός λαός να µην επιβαρύνεται
περισσότερο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χρυσανθακόπουλο.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης. Στη
συνέχεια θα δώσει µία σύντοµη απάντηση επί συγκεκριµένων θεµάτων ο κύριος Υπουργός και θα ολοκληρώσουµε τη σηµερινή
συνεδρίαση.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ζούµε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ο κύριος Υπουργός εισηγήθηκε το νοµοσχέδιο ως Βουλευτής του ΛΑΟΣ και τώρα το τελειώνει εδώ, ως Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Μέλος είναι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Δεν είµαι πλέον Βουλευτής. Παραιτήθηκα από
Βουλευτής.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, ως µέλος της Νέας Δηµοκρατίας, ως ενταγµένος στη Νέα Δηµοκρατία. Βεβαίως, παραιτηθήκατε.
Δηλαδή τόσο µεγάλες είναι οι διαφορές µεταξύ σας; Αν ήσασταν στο ΛΑΟΣ θα λέγατε διαφορετικά πράγµατα τώρα;
Εδώ έχουµε τρία κόµµατα, δυστυχώς, στη συσκευασία της
µιας πολιτικής. Αυτό συµβαίνει. Ιδιαίτερα όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ
και τη Νέα Δηµοκρατία, η ταύτισή τους πλέον είναι εξόφθαλµη
και µάλιστα είναι µία ταύτιση επί πολιτικών και επιλογών, οι
οποίες είναι άκρως καταστροφικές και κατεδαφιστικές για τη
χώρα.
Σήµερα γίνεται το Eurogroup και ακούω ότι διαπραγµατεύεστε
πολύ σκληρά. Δίνετε µάχη! Πρώτη φορά ακούω µία κυβέρνηση
να δίνει µάχη, για να βάλει τη θηλιά στο λαιµό της χώρας. Αυτό
κάνετε αυτήν τη στιγµή. Αυτή είναι η µάχη που δίνετε, µάχη για
να βάλετε τη θηλιά στο λαιµό της χώρας, να την καταστρέψετε
ολοκληρωτικά. Διότι αν εγκριθούν αυτά, τα οποία είναι υπό έγκριση στο Eurogroup, η χώρα οδηγείται σχεδόν µε µαθηµατική
ακρίβεια και σε τυπική πτώχευση και καταντάει µια µισοαποικία
και ένα προτεκτοράτο, το οποίο δεν θα έχει µέλλον.
Μέχρι πού θα φτάσετε µε αυτές τις λογικές του κατεπείγοντος; Πού θα πάει αυτό το κατεπείγον; Η χώρα κυβερνιέται δύο
χρόνια µε πραξικοπήµατα. Ένα οιονεί πραξικόπηµα από κυβερνήσεις, οι οποίες δεν έχουν καµµιά δηµοκρατική νοµιµοποίηση,
πολύ περισσότερο η δική σας. Δεν είπατε ποτέ στον ελληνικό
λαό ότι θα εφαρµόσετε αυτά που εφαρµόζετε, δεν ζητήσατε
ποτέ την έγκριση του, παραβιάζετε το Σύνταγµα, παραβιάζετε
τον Κανονισµό της Βουλής και κυβερνάτε µε κατεπείγοντα νοµοσχέδια. Κατεπείγοντα πραξικοπήµατα δηλαδή, τα οποία είναι και
επί της διαδικασίας και επί της ουσίας. Έχετε έτσι κάνει κουρελόχαρτο την ίδια τη δηµοκρατία. Την αστική κοινοβουλευτική δηµοκρατία, κουρελόχαρτο την έχετε καταντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι τόσο οξείες εκφράσεις, αβάσιµες, αναληθείς. Ισχυρισµοί ακραίοι και απόλυτοι,
δεν ωφελούν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, εγώ οµιλώ µε
επιχειρήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν είναι έτσι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έδωσε εντολή ποτέ ο ελληνικός
λαός να φτιαχτεί αυτή η περίφηµος Κυβέρνηση από έναν δοτό
Πρωθυπουργό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Υπάρχει το δίκαιον της
ανάγκης, καθώς ξέρετε. Το «δίκαιον της ανάγκης», έτσι λέγεται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τότε δηλαδή, το δίκαιον της
ανάγκης καταργεί κάθε έννοια λαϊκής κυριαρχίας, κάθε έννοια
λαϊκής νοµιµοποίησης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν θα το πούµε τώρα,
δεν θα το συζητήσουµε τώρα.
Εγώ θα σας παρακαλέσω για την οξύτητα των εκφράσεων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποιος θα την κρίνει την ανάγκη,
κύριε Πρόεδρε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ο λαός στις εκλογές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αν ορισµένοι νοµίζουν ότι αυτοί
είναι οι κριτές της ανάγκης υπεράνω του λαού κι ενάντια στο λαό
και στα λαϊκά συµφέροντα, χωρίς να τον ρωτάνε, χωρίς να έχουν
καµµία λαϊκή εξουσιοδότηση, µε συγχωρείτε αλλά αυτό το πολίτευµα λέγεται διαφορετικό από δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Πάµε τώρα στο νοµοσχέδιο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Επί του νοµοσχεδίου οµιλώ, διότι
αυτό είναι το νοµοσχέδιο. Άλλωστε δεν άνοιξα εγώ αυτήν τη θεµατολογία, την άνοιξαν και άλλοι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έχετε αυτό το ελαφρυντικό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πολλά ελαφρυντικά έχω, αλλά
δεν πειράζει.
Θα ήθελα να πω στον κ. Μουσουρούλη ότι ωραία τα είπε, αλλά
εγώ κατάλαβα άλλα πράγµατα, ότι δεν απευθύνεται στο ΣΥΡΙΖΑ
ούτε στο ΚΚΕ, αλλά απευθύνεται προφανώς στους είκοσι δύο
συναδέλφους του της Νέας Δηµοκρατίας, οι οποίοι δεν ψήφισαν
το µνηµόνιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σε αυτούς να τα πείτε. Μην απευθύνετε σε µας κατηγορίες,
απευθύνετέ τις σε αυτούς και να τους ρωτήσετε γιατί ψήφισαν,
γιατί είναι ανεύθυνοι, γιατί είναι εκείνο, γιατί είναι το άλλο, γιατί
είναι τούτο και όχι σε µας, διότι εµείς είχαµε µια πάγια και σαφή
θέση. Εσείς είχατε αντιµνηµονιακή θέση, όχι εσείς προσωπικά,
µιλάω ως παράταξη. Κάνατε µια αναποδιά -για να µην την πω µε
βαρύτερη έκφραση και ενοχλείται ο Πρόεδρος- και πήγατε τώρα
µε ένα µνηµόνιο που είναι χειρότερο από το παλιό µνηµόνιο. Το
αναδιαπραγµατευθήκατε προφανώς, αλλά θα σας έλεγα να µην
το ξανααναδιαπραγµατευθείτε, εκ νέου, διότι µε κάθε αναδιαπραγµάτευση που κάνετε, φαίνεται ότι πάµε από το κακό στο χειρότερο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Περιµένουµε εσάς, όταν
θα έρθετε στην κυβέρνηση να το κάνετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Καλοµελέτα κι έρχεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Το «παπούτσι» είναι µεγαλύτερο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έτσι όπως πάτε, δεν θα µας
αφήσετε καµµία οδό διαφυγής. Η Αριστερά θα έρθει στο προσκήνιο.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο -που µου λέει ο κύριοςΠρόεδροςτο νοµοσχέδιο αυτό διαλύει το δηµόσιο φορέα, τη δηµόσια επιχείρηση που λέγεται ΕΛΤΑ, τη διαλύει κυριολεκτικά. Αυτός είναι
ο στόχος του νοµοσχεδίου, η απαλλαγή από τα ΕΛΤΑ.
Τα ΕΛΤΑ τα ιδιωτικοποιείτε –εκτός αν κάνω λάθος- και τους
αφαιρείτε ορισµένα θεµελιώδη δικαιώµατα που είχαν και όλα
αυτά τα παραδίδετε στην ασύδοτη αγορά. Η προοπτική ποια θα
είναι; Ιδιωτικοποιηµένα ΕΛΤΑ, τα οποία θα επιβιώνουν ως κρατικοδίαιτα από τον κρατικό προϋπολογισµό και χωρίς προσωπικό,
αλλά µε διαλυµένες εργασιακές σχέσεις σαν αυτές τις νεότερες,
τις οποίες διαµορφώνετε µε τις επιλογές σας και µε τα νοµοσχέδια που πάτε να ψηφίσετε.
Αυτή είναι η όλη φιλοσοφία του νοµοσχεδίου και της λεγόµενης απελευθερωµένης αγοράς. Για ποια απελευθερωµένη αγορά
οµιλείτε; Απελευθερωµένη αγορά είναι να παίρνω εγώ την Αγουλινίτσα –εκεί που δεν πατάει κανείς- και άλλοι τα «φιλέτα»;
Αυτό κάνατε µε την ακτοπλοΐα –δεν ξέρω αν ο κ. Μουσουρούλης έχει εξάγει κάποιο συµπέρασµα απ’ αυτό- την οποία απελευθερώσατε και οι άγονες γραµµές τώρα επιδοτούνται πανάκριβα,
πληρώνονται αδρότατα από τον Έλληνα φορολογούµενο, στο
όνοµα της απελευθέρωσης, στο όνοµα της εισόδου των ιδιωτών,
µιας αγοράς η οποία θα είναι ανοικτή. Είστε οπαδοί της ελεύθερης αγοράς. Κοιτάξτε πού φθάσαµε! Πού φθάσαµε; Οι επιδοτήσεις να αυξάνουν από χρόνο σε χρόνο στις άγονες γραµµές και
δροµολόγια να µην υπάρχουν. Ούτε πλοία ούτε δροµολόγια!
Αυτό είναι το κατάντηµα.
Εκεί θα πάει, αυτά θα συµβούν και µε τις ταχυδροµικές υπηρεσίες. Θα εγκαταλειφθούν οι ταχυδροµικές υπηρεσίες στην
ακριτική και περιφερειακή Ελλάδα. Δεν θα υπάρχουν, διότι δεν
θα αποφέρουν αυτά τα κέρδη. Και τι θα κάνει ο ιδιώτης, στον
οποίο θα δώσετε τα ΕΛΤΑ; Θα σας λέει: ο κρατικός προϋπολογισµός. Γιατί µη µου πείτε ότι οι ιδιωτικές εταιρείες που θα πάρουν
τα «φιλέτα», θα βάλουν ποτέ το χέρι στην τσέπη! Είναι αδύνατον
να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Ψιχία θα δίνουν. Εδώ είµαστε.
Θα έρχεται λοιπόν το κράτος στο όνοµα τού ότι πρέπει να
έχουµε ταχυδροµικές υπηρεσίες –και πράγµατι πρέπει να έχουµε
και τα ακριτικά νησιά και η ορεινή Ελλάδα και η περιφέρεια βεβαίως!- και θα πληρώνει ο φορολογούµενος τον ιδιώτη των
ΕΛΤΑ, ενώ τώρα δεν συµβάλλει σε τίποτα στα ΕΛΤΑ, δεν δίνει τίποτα. Τότε όµως θα πληρώνει, γιατί θα έχουµε ελεύθερη αγορά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τώρα ποιος τα πληρώνει
τα ΕΛΤΑ;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτά κάνατε και στις αεροπορικές εταιρείες. Την Ολυµπιακή αντί να την ανασυγκροτήσετε, να
την αναβαθµίσετε, να τη βελτιώσετε, πάτε τώρα και πληρώνετε
τα µαλλιά της κεφαλής σας. Τα µαλλιά της κεφαλής σας πληρώνετε!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Πόσο την πληρώναµε την Ολυµπιακή;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όµως τώρα βεβαίως το κράτος
τα δίνει στους ιδιώτες και όταν ο ιδιώτης τα παίρνει από το κρά-
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τος, είναι αγορά, είναι προς το συµφέρον του δηµοσίου.
Όµως, όταν έχουµε µια δηµόσια επιχείρηση, αυτή είναι ταλαιπωρία, είναι γραφειοκρατία κ.λπ.. Εγώ δεν λέω ότι το δηµόσιο
µέχρι τώρα δουλεύει σωστά. Δεν είναι της Αριστεράς αυτό το
δηµόσιο που υπάρχει. Το δηµόσιο αυτό το συγκρότησαν –όπως
το συγκρότησαν- ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Της Αριστεράς το δηµόσιο πώς είναι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα σας πω.
Και πράγµατι στο δηµόσιο τοµέα και στις δηµόσιες επιχειρήσεις υπάρχουν πελατειακές σχέσεις, υπάρχουν διαπλοκές µε
ιδιωτικά συµφέροντα, υπάρχει αναξιοκρατία, υπάρχει κοµµατοκρατία, ρουσφετολογία. Όλα αυτά είναι πραγµατικότητα και
έπρεπε να αλλάξουν. Αυτά ήταν τα προβλήµατα που είχε ο δηµόσιος τοµέας.
Εσείς αντί να τα αλλάξετε, για να βελτιώσετε την κατάσταση
στις δηµόσιες επιχειρήσεις και το στενό δηµόσιο τοµέα, τι λέτε;
Τα πουλάµε. Έτσι οδηγείτε την Ελλάδα σε ακόµη χειρότερη κατάσταση. «Το µονοπώλιο -λέει- είναι κακό». Τα ιδιωτικά µονοπώλια δεν τα βλέπετε που είναι καρτέλ σε όλες τις αγορές; Αυτά
δεν είναι κακά;
Και δεν µου λέτε, τη µεταπολεµική Ελλάδα ποιος τη διαµόρφωσε; Καπιταλισµός ήταν. Βεβαίως ήταν ο καπιταλισµός της
«σοσιαλµανίας» τότε. Τη µεταπολεµική Ελλάδα την έφτιαξε η δηµόσια ΔΕΗ ως µονοπώλιο, τα ΕΛΤΑ, ο ΟΤΕ ως δηµόσιο µονοπώλιο στις τηλεπικοινωνίες. Πήγαν όµως το ρεύµα το τηλέφωνο, τις
ταχυδροµικές υπηρεσίες µέχρι το τελευταίο χωριό. Διαµόρφωσαν υποδοµές σ’ αυτήν τη χώρα. Διαµόρφωσαν όρους αναπτυξιακούς.
Τι έκαναν οι ιδιώτες; Πήραν τον ΟΤΕ οι ιδιώτες και το συρρικνώνουν. Έχουν εκποιήσει όλες τις θυγατρικές του στα Βαλκάνια. Τις εκποίησαν, τις πούλησαν. Ο ΟΤΕ δεν πάει καλά τώρα και
το µόνο που κάνει, είναι να κόβει µισθούς, εργασιακά δικαιώµατα. Και αυτό το λέτε προοπτική;
Τι γίνεται µε την Ολυµπιακή εταιρεία τώρα; Δείτε σε τι κατάσταση έχει περιέρθει και σαν επιχείρηση και σαν εργασιακές σχέσεις. Εκεί θα καταντήσουν τα ΕΛΤΑ και δεν θα έχουµε
ταχυδροµικές υπηρεσίες για όλη την Ελλάδα. Και αυτές που θα
υπάρχουν, θα είναι πανάκριβες µε την απελευθερωµένη αγορά.
Όλα στους ιδιώτες και ο φορολογούµενος να πληρώνει.
Εγώ σας λέω και εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτή θα είναι η αυριανή κατάσταση και κανονικά θα έπρεπε να αποσύρετε αυτό το
νοµοσχέδιο και όχι να µας το εµφανίζετε ως θείο δώρο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η κρίση που ζούµε δεν προήρθε από τα δηµόσια και κρατικά
µονοπώλια ούτε προήρθε, διότι η αγορά ήταν χειραγωγηµένη. Η
κρίση αυτή ξεκίνησε από χώρες που είναι το ίνδαλµά σας και το
πρότυπό σας, όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες. Από εκεί ήρθε η
κρίση. Η κρίση δεν ξεκίνησε από την Ελλάδα και εξαπλώθηκε σε
όλο τον κόσµο. Από αυτά τα µοντέλα ξεκίνησε και χάριν αυτών,
αυτή η κρίση αναπαράγεται και διευρύνεται.
Και αν η Ελλάδα έχει πρόβληµα, έχει πρόβληµα από αυτές τις
πολιτικές κατά κύριο λόγο, πέραν των άλλων δικών της προβληµάτων. Διότι το πρόβληµα της Ελλάδας –κάνετε λάθος- δεν είναι
ελληνικό πρόβληµα, είναι ευρωζωνικό πρόβληµα. Βλέπετε τι γίνεται γύρω-γύρω.
Αυτό λοιπόν που χρειάζεται σήµερα, είναι ανατροπή, πολύ µεγάλη ανατροπή ιδεών, αντιλήψεων, πολιτικών επιλογών, για να
ανοίξουµε καινούργιους δρόµους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παναγιώτη Λαφαζάνη.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
κ. Μαυρουδής Βορίδης.
Πόσο χρόνο χρειάζεστε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Θα είµαι όσο το δυνατόν πιο σύντοµος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.

5583

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Θα ήµουν ακόµη συντοµότερος, εάν δεν αισθανόµουν ότι έπρεπε να απαντήσω στην αµετροεπή οµιλία του κ. Λαφαζάνη.
Θέλω κατ’ αρχάς να πω το εξής: Επειδή όντως οι στιγµές είναι
δύσκολες, χωρίς να θέλω να συµβουλεύσω τον οποιονδήποτε
για το πώς θα συµπεριφέρεται, όποιος σκέφτεται την πατρίδα
και το λαό, νοµίζω ότι θα πρέπει να αντιληφθεί την ανάγκη της
αποκλιµάκωσης και της αποδραµατοποίησης, την ανάγκη να κυριολεκτούµε και την ανάγκη να συζητούµε έλλογα. Και σε αυτήν
τη συζήτηση φράσεις, όπως «πραξικοπήµατα», «δοτοί πρωθυπουργοί», «αποικίες», «προτεκτοράτα», «θηλιές» και αυτά συµπυκνωµένα σε κανένα λεπτάκι, καλό θα ήταν να αποφεύγονται.
Διότι, εάν µιλάτε για τη νοµιµοποίηση της Κυβερνήσεως, να
σας υπενθυµίσω ότι στηρίζεται σε µια ευρύτατη κοινοβουλευτική
πλειοψηφία. Εάν δεν σας ενδιαφέρει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, να πείτε ότι δεν σας αρέσει ο τρόπος λειτουργίας του κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος. Μπορεί να µη σας αρέσει, εν πάση
περιπτώσει όµως, αυτό είναι το πολίτευµα που έχουµε.
Εάν µιλάτε για τη νοµιµοποίηση του Πρωθυπουργού, τον
οποίο ονοµάσατε δοτό, θα σας πω ότι αυτός ο Πρωθυπουργός
και η Κυβέρνησή του ψηφίστηκε από αυτό το Κοινοβούλιο και
εγκρίθηκε από τα τρία κόµµατα, τα οποία στηρίζουν την Κυβέρνηση, που αποτελούν µία πρωτοφανή –ξαναλέω- κοινοβουλευτική Πλειοψηφία.
Το ίδιο ισχύει και για όλους τους νόµους. Και εάν µιλάτε για
τη διαδικασία µε την οποία ψηφίζονται τα νοµοσχέδια, µπορείτε
να διαφωνείτε, αλλά εγώ ζώντας αν θέλετε την κυβερνητική
πλευρά, θα σας πω ότι έχουµε πιεστικές νοµοθετικές ανάγκες,
θα σας πω ότι έχουµε ανάγκη να προχωρήσουµε γρήγορα και
θα σας πω ότι πάντως αυτές οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες
που προβλέπονται στον Κανονισµό της Βουλής, είναι απολύτως
σύννοµες και δεν συνιστούν κανενός είδους εκτροπή. Άρα λοιπόν καλό είναι να επανέρθουµε όλοι στα πράγµατα έτσι, όπως
είναι φυσιολογικά.
Τι θα συµβεί στο Eurogroup; Να σας πω τι θα συµβεί. Η Ελλάδα θα απαλλαγεί από ένα χρέος 100 δισεκατοµµυρίων. Αυτό
θα συµβεί στο Eurogroup.
Αυτό είναι µία πολύ σηµαντική κατάκτηση και υπάρχει, διότι
ακριβώς η Ελλάδα επιθυµεί να παραµείνει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, επιθυµεί να παραµείνει στη ζώνη του ευρώ και δέχεται
και εφαρµόζει προγράµµατα που όλοι µας γνωρίζουµε ότι έχουν
ατέλειες, που όλοι µας γνωρίζουµε ότι µπορεί να προκαλούν
ύφεση, πλην όµως, αυτά είναι τα προγράµµατα µε τα οποία αγοράζουµε χρόνο και µας επιτρέπουν σε τελευταία ανάλυση, να
διαπραγµατευόµαστε τα καλύτερα προγράµµατα.
Προφανώς αυτό το πρόγραµµα το οποίο ψηφίστηκε προσφάτως, είναι ένα πολύ καλύτερο πρόγραµµα ακριβώς, γιατί περιέχει
ένα στοιχείο που το πρώτο πρόγραµµα δεν περιείχε. Αυτό είναι
το στοιχείο της µειώσεως του δηµοσίου χρέους, το οποίο φυσικά
και βελτιώνει τον προϋπολογισµό, φυσικά και διώχνει τα επιτόκια
και το βάρος των επιτοκίων από τον προϋπολογισµό και φυσικά,
καθιστά τη χώρα επενδύσιµη ακριβώς, γιατί µειώνει το δηµόσιο
χρέος.
Όµως αυτά δεν θέλετε να τα πείτε, γιατί προτιµάτε τις κενές
ρητορείες, όπως στην πραγµατικότητα κενές ρητορείες είναι και
οι κριτικές. Μάλιστα εδώ θα πω το εξής και το έχω πει πολλές
φορές. Μπορούµε να έχουµε ιδεολογικές διαφωνίες, µπορούµε
να έχουµε και διαφορετικές κοσµοαντιλήψεις. Το να λέµε, όµως,
ανακριβή στοιχεία, αυτό γιατί να το κάνουµε; Αυτό το κάνουµε
µόνο αν είµαστε ανέντιµοι στον κοινό µας διάλογο.
Προσπαθείτε και σε αυτό το σηµείο να ενσπείρετε το φόβο,
λόγου χάριν, µε τις κεραίες.
Υπάρχει η Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας η οποία έχει υποχρέωση εκ του νόµου, κύριε Πρόεδρε, να κάνει έλεγχο 20% κάθε
χρόνο, δηλαδή, καλύπτει το 100% στην πενταετία σε όλες τις κεραίες. Και το κάνει. Και ήλεγξε πέρυσι χίλιες πεντακόσιες κεραίες. Πόσες βρήκε να έχουν παραβατική συµπεριφορά στις
χίλιες πεντακόσιες; Έντεκα. Όµως θέλουµε να διαχύσουµε το
φόβο ότι οι ακτινοβολίες σκοτώνουν και κάνουν κ.λπ. κ.λπ., διότι
δεν µας αρέσουν τα στοιχεία, διότι επενδύει µία ορισµένη Αρι-
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στερά πάνω στο φόβο, επενδύει πάνω στις φοβίες. Και οι φοβίες
αυτές δεν έχουν ένα αντικειµενικό στρώµα αληθείας, διότι είναι
άλλο να µιλάς ιδεολογικά και είναι άλλο να λες ψέµατα. Είναι δύο
διαφορετικά πράγµατα. Δεν µπορούµε λοιπόν να διαφωνούµε
πάνω στα στοιχεία.
Υπάρχει και το επιχείρηµα: «Μα ξέρετε οι ανοικτές αγορές χειροτερεύουν την ποιότητα και ακριβαίνουν». Γιατί πάµε µακριά;
Με συγχωρείτε, κύριε Χαλβατζή, αλλά γιατί πρέπει να πάω στο
Λος Άντζελες και δεν πρέπει να πάω στο πώς λειτούργησε το
άνοιγµα της αγοράς τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα; Είναι φθηνότερη η κινητή τηλεφωνία απ’ ό,τι ήταν; Είναι φθηνότερη η σταθερή τηλεφωνία απ’ ό,τι ήταν; Γιατί πρέπει να ταξιδέψω κάπου
µακριά; Μα είναι ένα επιχείρηµα για το αν ο ανταγωνισµός…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Είναι φθηνότερη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Είναι φθηνότερη και µάλιστα, είναι κατά 20% φθηνότερη, δηλαδή, κατά ένα σηµαντικό ποσοστό φθηνότερη. Άρα
λοιπόν είναι ένα επιχείρηµα ότι το άνοιγµα της αγοράς έχει ευεργετικές συνέπειες.
Υπάρχουν στρεβλώσεις µέσα στην αγορά; Βεβαίως και υπάρχουν. Δεν ανακαλύψαµε εδώ την πυρίτιδα. Υπάρχουν καρτέλ; Φυσικά και υπάρχουν. Υπάρχει και αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία;
Φυσικά και υπάρχει. Εφαρµόζεται; Πρέπει να εφαρµόζεται, πρέπει να το διεκδικούµε. Εκεί είναι το ζητούµενο της αποτελεσµατικής λειτουργίας του κράτους. Αυτός είναι ο ρόλος του
δηµοσίου. Ο ρόλος του δηµοσίου δεν είναι να έχουµε κρατικοποιηµένα τα ΕΛΤΑ ούτε να πληρώνουµε ένα «σκασµό» στην
Ολυµπιακή.
Μου µιλάτε για την Ολυµπιακή και τις άγονες γραµµές. Πόσο
στοιχίζει η επιδότηση των άγονων γραµµών σήµερα στο ελληνικό
δηµόσιο και πόσο στοίχιζε η ετήσια επιδότηση, χρηµατοδότηση
και στήριξη της Ολυµπιακής; Η µέρα µε τη νύχτα, προφανώς.
Άρα λοιπόν να σταµατήσουµε να λέµε πράγµατα τα οποία είναι
ανακριβή.
Είπε ο κ. Λαφαζάνης: «Στην καθολική υπηρεσία θα βάλουν οι
ιδιώτες το χέρι στην τσέπη;». Γιατί; Δεν το βάζουν στην καθολική
υπηρεσία στις τηλεπικοινωνίες; Δεν το βάζουν το χέρι στην
τσέπη στην αγορά ενέργειας;
Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν είναι ανάγκη να ανακαλύπτουµε την πυρίτιδα κάθε φορά. Μπορούµε να έχουµε -και
εγώ τα σέβοµαι- ιδεολογικά επιχειρήµατα. Μπορούµε να λέµε
πράγµατα ξεκάθαρα. Θέλω να το πω: Με το να επιλέξει κάποιος
να είναι κοµµουνιστής, καταλαβαίνω τι µου λέει. Διαφωνώ κάθετα, αλλά καταλαβαίνω τι µου λέει. Το να µου λέει, όµως ότι
εγώ θέλω να είµαι µε την Ευρώπη, δεν θέλω να γυρίσω στη
δραχµή, θέλω να είµαι µέσα σε αυτήν την ενότητα, αλλά δεν µου
αρέσουν οι συµφωνίες, γιατί εγώ έχω κάτι άλλο στο µυαλό µου,
µε συγχωρείτε, αλλά αυτό σηµαίνει ότι θέλετε να πατάτε σε δέκα
διαφορετικές βάρκες.
Ας πούµε ξεκάθαρα ο καθένας τι θέλει εδώ µέσα. Ας πούµε
ξεκάθαρα ότι κάποιος θέλει να κάνει κοµµουνιστικό καθεστώς
στην Ελλάδα. Μάλιστα, καταλαβαίνουµε τι µας λέει. Θα το διαλέξουµε ή δεν θα το διαλέξουµε, αλλά όλοι οι υπόλοιποι να κάτσουµε να συζητάµε σε πραγµατικούς όρους και σε πραγµατική
βάση τις πολιτικές που πρέπει να εφαρµόσει ο τόπος µας και κυρίως -κύριε Πρόεδρε, εγώ το τονίζω- ας αποκλιµακώνουµε.
Ο τόπος αυτό που χρειάζεται είναι νηφαλιότητα, ψυχραιµία,
ηρεµία, αποφασιστικότητα για να δούµε τι θα κάνουµε. Ούτε
κραυγές χρειαζόµαστε ούτε πολλά δράµατα. Χρειαζόµαστε συγκρότηση, πορεία και αγώνα για να βγούµε από την κρίση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν χρειάζεται, κύριε
Λαφαζάνη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: θα ήθελα κι εγώ,
κύριε Πρόεδρε, το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μα είπαµε να µην κάνουµε κύκλους δευτερολογιών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι να κάνουµε; Εγώ δεν θα
άνοιγα κύκλο δευτερολογιών. Ο κύριος Υπουργός το ξεκίνησε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εσείς ξεκινήσατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο για ένα λεπτό κατ’ οικονοµίαν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν προλαβαίνω σε ένα λεπτό.
Θέλω µία δευτερολογία να έχω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν έχετε δευτερολογία. Έχουµε συµφωνήσει όλοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πρέπει να κρατάτε και λίγο την
ψυχραιµία σας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Εµείς;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, πολλή ψυχραιµία. Γίνατε
Νέα Δηµοκρατία και βλέπω ότι πήρατε µεγάλη φόρα. Αυτά περί
αντιαριστεράς που δεν τα λέγατε µε το ΛΑΟΣ, τα λέτε τώρα µε
τη Νέα Δηµοκρατία. Βγάζετε έναν άλλον εαυτό µε τη Νέα Δηµοκρατία από αυτόν που δείχνατε µε το ΛΑΟΣ. Καλά κάνετε. Δικαίωµά σας!
Θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση, όµως, την οποία είµαι
υποχρεωµένος να την κάνω.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Απελευθερώθηκα!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Απελευθερωθήκατε, βεβαίως.
Μην απελευθερωθείτε, όµως, πάρα πολύ. Δεν θα είναι καλό.
Όλα είναι φυσικά, λοιπόν; Λέτε ότι υπάρχουν µονοπώλια. «Φυσικά –λέει- υπάρχουν και ολιγοπώλια στις αγορές. Φυσικά υπάρχουν και καρτέλ. Φυσικά υπάρχουν και υπερτιµολογήσεις».
Φυσικά, φυσικά, φυσικά!
Μα, αν είναι όλα αυτά φυσικά, µε συγχωρείτε, ποιο σύστηµα
υποστηρίζετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Υπάρχουν νόµοι για να
τα χτυπήσουν αυτά και εκεί δοκιµάζεται η αποτελεσµατικότητα
του κράτους. Όχι τα µισά. Είµαστε αυτήκοοι µάρτυρες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήµουν νιος και
γέρασα. Αυτά τα ακούω συνεχώς ότι θα τα χτυπήσετε, αλλά
βλέπω να γιγαντώνονται. Κι έχουµε εδώ στην Ελλάδα, λόγω των
ολιγοπωλίων -όχι των δηµόσιων, των ιδιωτικών ολιγοπωλίωντιµές πάνω από τη Γερµανία και µισθούς, οι οποίοι οδηγούνται
ταχύτατα προς Βουλγαρία. Μάλιστα, οδηγούνται εκεί διά πραξικοπηµάτων, µε καταργήσεις, δηλαδή, των συλλογικών συµβάσεων, γιατί είναι συνταγµατικό πραξικόπηµα η κατάργηση των
συλλογικών συµβάσεων.
Είπα «δοτό» τον κύριο Πρωθυπουργό. Δεν είναι η πρώτη φορά
που το έχετε ακούσει και το εξηγώ και το λέω µε επιχείρηµα.
Όπως ξέρετε, το Σύνταγµά µας δίνει όλες τις εξουσίες στον
Πρωθυπουργό. Δυστυχώς! Όµως αυτό είναι το Σύνταγµα. Και ο
Πρωθυπουργός αυτός εκλέγεται, επιλέγεται από τον ελληνικό
λαό. Η ελληνική Βουλή µε µεγάλη πλειοψηφία επιλέγει τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, που δεν έχει εξουσίες, όχι όµως Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να εκλέγεται από τον
ελληνικό λαό και να λογοδοτεί. Ο Πρωθυπουργός όµως αυτός
δεν βγήκε µε αυτού του είδους τις λαϊκές διαδικασίες. Γι’ αυτό
µιλάω για δοτό.
Στο Eurogroup λέτε ότι 100 δισεκατοµµύρια...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν είναι της παρούσης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα περιοριστεί το χρέος µας 100 δισεκατοµµύρια; Σοβαρά το
λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ναι, σοβαρά το λέει και
να τελειώνει αυτός ο διαξιφισµός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εντάξει, να
εκνευρίζεται ο κ. Βορίδης, αλλά όχι εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εγώ δεν εκνευρίζοµαι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εντάξει, θα τελειώσω. Δεν νοµίζω ότι µας πήραν τα µεσάνυχτα. Η συζήτηση αυτή µακάρι να
είχε µεγαλύτερο ενδιαφέρον και µεγαλύτερη προσέλευση και
έπρεπε να είχε.
Τα 100 δισεκατοµµύρια είναι «όνειρα θερινής νυκτός».
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Λαφαζάνη, σας
παρακαλώ. Λήξις!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα κι εγώ το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, τώρα θα τα ακούσετε. Δεν
είναι δυνατόν!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θα τα ακούσετε κι εσείς,
όµως.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως. Ευχαρίστως. Γι’ αυτό
είναι η Αίθουσα αυτή, για να γίνεται διάλογος και αντιπαράθεση.
Από τα 100 δισεκατοµµύρια τα 40 δισεκατοµµύρια πάνε στις
τράπεζες µε δάνεια στις τράπεζες και, µάλιστα, µε µετοχές, οι
οποίες δεν θα µετέχουν µε τέτοιο τρόπο στο µετοχικό κεφάλαιο,
ώστε να δίνουν και την ιδιοκτησία στο δηµόσιο.
Πέραν των 40 δισεκατοµµυρίων, κύριε Πρόεδρε, θα έχουµε
και 15 δισεκατοµµύρια περίπου, απώλειες από τα ασφαλιστικά
ταµεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Θα υπάρξει προσφορότερη ευκαιρία για την ανάλυση αυτή, όχι εν παρενθέσει τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σας παρακαλώ, ακούστε: 40 και
15 είναι 55 δισεκατοµµύρια. Για τα ασφαλιστικά ταµεία θα είναι
η χαριστική βολή, αυτά που θα χάσουν. Πόσα αποµένουν; Τίποτα. «Άνθρακες ο θησαυρός» και το αντίτιµο αυτού του λεγόµενου PSI ποιο θα είναι; Το δεύτερο µνηµόνιο, η δεύτερη
µνηµονιακή λεηλασία και η καταστροφή της χώρας.
Μπορώ να σας πω κάτι ακόµη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, φτάνει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν χάνουν. Τα λεφτά είναι χαµένα.
Δεν τα έχουν αυτά τα λεφτά, τα οµόλογα, οι τράπεζες. Και ξέρουν ότι δεν πρόκειται να τα πάρουν ποτέ. Το κούρεµα είναι πολύ
παραπάνω από 50% . Έχουν δεδηλωµένη απώλεια.
Εποµένως οι τράπεζες χωρίς να χάνουν τίποτα, θα πάρουν και
µία προίκα από πάνω, για να σταθούν στα πόδια τους και να
έχουν προοπτική. Αυτή είναι πραγµατικότητα. Και αυτό το δώρο
στις τράπεζες και το δώρο στους πιστωτές, λέτε ότι είναι σωτηρία για τη χώρα µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν υπάρχει διέξοδος. Στην καταστροφή οδηγείτε τη χώρα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κι εγώ θέλω το λόγο,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κανείς δεν θα λάβει το
λόγο.
Σας υπενθυµίζω ότι πριν καταλάβω την Έδρα, είχε γίνει συµφωνία, την οποία ανακοίνωσε η Αντιπρόεδρος κ. Βέρα Νικολαΐδου, ότι δεν θα υπάρξουν αυτού του είδους οι δευτερολογίες και
οι δηλώσεις.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα λεπτό θέλω,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν είναι σωστό. Διευθύνω.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μία δήλωση µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δώσατε το λόγο στον
κ. Λαφαζάνη. Ένα λεπτό το δικαιούµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι. Λήξις.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν
υπάρχει λήξη. Δώσατε το λόγο στον κ. Λαφαζάνη, δικαιούµαι ένα
λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κι εγώ δικαιούµαι ένα
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λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Χρυσανθακόπουλε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Να ξεκαθαρίσουµε ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός δεν
συµµετέχει στην Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση αυτή στηρίζεται από
δύο κόµµατα. Εµείς αποχωρήσαµε από την Κυβέρνηση. Αυτό
είναι το πρώτο θέµα. Είναι ξεκάθαρο και διαυγές.
Αµέσως µόλις αποχωρήσαµε, κύριε Πρόεδρε, για τους λόγους
τους οποίους έχουµε εξηγήσει, σε σχέση µε τους τρεις όρους
που δεν τηρήθηκαν για τη συµµετοχή µας, σε σχέση µε τη µη
τεκµηρίωση της βιωσιµότητας του συγκεκριµένου δανείου, γιατί
ήδη πληροφορηθήκαµε ότι υπάρχει έκθεση, η οποία δυστυχώς,
επιβαρύνει πολύ περισσότερο τις συνέπειες, ακολούθησε το
εξής: Επιστολή του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι µεταβατικός σε αυτήν τη φάση, προς τον κ. Γκρουέφσκι, όταν η συζήτηση στο ελληνικό Κοινοβούλιο τις προηγούµενες ηµέρες,
ήταν και µε επίκαιρες ερωτήσεις που κατέθεσαν εδώ οι συνάδελφοι του ΛΑΟΣ, πώς θα τιµωρήσουµε τον αυθάδη και επικίνδυνο
αυτόν γείτονα µε τις προκλητικές του ενέργειες. Ακολούθησε,
λοιπόν, µία επιστολή, η οποία άνοιγε το δρόµο πριν τις εκλογές,
για µία σηµαντική συνάντηση κορυφής.
Καταλαβαίνετε, κύριε Πρόεδρε, ότι η απουσία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού στερεί από αυτήν την Κυβέρνηση νοµιµοποιητικές πρωτοβουλίες αρνητικού χαρακτήρα και στα εθνικά
θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θα απαντήσω στον κ.
Λαφαζάνη, κύριε Πρόεδρε.
Ζητήσατε, προτείνατε, στάση πληρωµών προς το εξωτερικό,
γνωρίζοντας ότι τα έξοδα αυτής της χώρας είναι περισσότερα
από τα έσοδα. Δεν λέτε λέξη για το πώς θα γίνει η προσαρµογή.
Από τους µισθούς και τις συντάξεις θα γίνει, εκτός αν θελήσετε
να αδειάσουν τα ράφια των σούπερ µάρκετ.
Λιανεµπόριο ολοκληρωτικών αντιλήψεων δεν πρόκειται να κάνετε. Δεν υπάρχει «αγορά», κύριε Λαφαζάνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστώ.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρύθµιση
λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά
πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Πέµπτης 19 Ιανουαρίου 2012 και της Παρασκευής 20 Ιανουαρίου
2012 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Πέµπτης 19 Ιανουαρίου 2012 και της Παρασκευής 20 Ιανουαρίου 2012 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 22.43’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα
18.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων και β) νοµοθετική
εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

