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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ’
Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 31 Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.38’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 29-1-2013
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΙΕ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 29
Ιανουαρίου 2013, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολο των
σχεδίων νόµου: 1. «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και άλλες διατάξεις»». 2. «Συµφωνία µεταξύ του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας
για τη συνεργασία σε θέµατα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας
αγροτικών προϊόντων και τροφίµων». 3. «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ουκρανίας για συνεργασία στους τοµείς των Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών». 4. «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας».)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη µε αριθµό 894/28-1-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την περικοπή του επιδόµατος ανεργίας στους εποχικά απασχολούµενους ξενοδοχοϋπαλλήλους διαγράφεται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Η δεύτερη µε αριθµό 892/28-1-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε την κατάργηση των περιοριστικών ρυθµίσεων του ν. 3986/2011 για τη χορήγηση του επιδόµατος ανεργίας στους εποχικά εργαζόµενους διαγράφεται λόγω κωλύµατος

του κυρίου Υπουργού.
Και τώρα εισερχόµαστε στην τέταρτη υπ’ αριθµ. 890/28-1-2013
επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Μαγνησίας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη προς τους
Υπουργούς Οικονοµικών και Υγείας, σχετικά µε τη διαχείριση του
δηµοσίου χρήµατος από τον ΟΠΑΔ.
Κυρία Χρυσοβελώνη, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το πρόβληµα κακοδιαχείρισης του κλάδου
υγείας του Ταµείου Δηµοσίων Υπαλλήλων ξεκίνησε στις αρχές
της προηγούµενης δεκαετίας και κράτησε σχεδόν δέκα χρόνια.
Σήµερα, το τεράστιο αυτό σκάνδαλο κρύβεται κάτω από το χαλί
του ΕΟΠΥΥ, αφού ο ΟΠΑΔ έχει πρακτικά ενσωµατωθεί στον Ενιαίο Οργανισµό Παροχών Υγείας. Αυτό δεν σηµαίνει ότι η κακοδιαχείριση έχει εξαφανιστεί, αλλά ούτε βέβαια ότι σας ήταν
άγνωστη.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά σειρά δηµοσιευµάτων της εφηµερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» της περιόδου 2006-2007 µε συγκεκριµένες
καταγγελίες για σκάνδαλα της τότε κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας στον ΟΠΑΔ. Όµως, οι αποκαλύψεις συνεχίστηκαν και
µετά το 2009. Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΔ που διορίστηκε από την
κυβέρνηση Παπανδρέου, κ. Σουλιώτης, σε τηλεοπτική του εµφάνιση το 2011 δήλωσε ότι αυτό που ποτέ δεν µπόρεσε να καταλάβει είναι πώς οι δαπάνες του Οργανισµού υπερδιπλασιάστηκαν
κατά τη χρονική περίοδο 2004-2008. Μέχρι σήµερα η όντως τεράστια εκτόξευση δαπανών υγείας µόνο για τους κρατικούς
υπαλλήλους, οι οποίες αυξήθηκαν ανεξήγητα εκείνη την τετραετία κατά 860 εκατοµµύρια ευρώ, παραµένουν στο σκοτάδι.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα καταθέσω, επίσης, για τα Πρακτικά την επίσηµη έκθεση
του κ. Σουλιώτη Προέδρου του ΟΠΑΔ το 2010, όπου παρουσιάζει
αναλυτικά στοιχεία για την οικονοµική κακοδιαχείριση που προηγήθηκε.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα έκθεση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τίποτε, όµως, δεν συνέβη ούτε τότε, κύριε Υπουργέ. Πριν είκοσι µήνες ξεκίνησε από την Οικονοµική Επιθεώρηση του Υπουργείου σας έλεγχος στον ΟΠΑΔ. Ρώτησα πρόσφατα τον κ.
Μαυραγάνη τι έγινε και µου απάντησε ότι ο έλεγχος συνεχίζεται.
Ο συναρµόδιος Υπουργός Υγείας δεν απάντησε καν.
Τα ερωτήµατα, όµως, κύριε Υπουργέ, παραµένουν, όπως ποια
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ήταν τελικά τα αποτελέσµατα των ελέγχων οικονοµικής διαχείρισης του ΟΠΑΔ τουλάχιστον για την περίοδο 2004-2008 που θα
έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και καιρό και, δεύτερον, αν
γίνεται σήµερα προσπάθεια για εκκαθάριση της συσσωρευµένης
κακοδιαχείρισης του ΟΠΑΔ µέσω της αποπληρωµής χρεών του
ΕΟΠΥΥ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Υπενθυµίζω, κύριε Υπουργέ, πως εξαιτίας της κακοδιαχείρισης
του οργανισµού, για την οποία βαρύνονται και τα δύο συνερωτώµενα Υπουργεία, δηλαδή και το Υπουργείο Υγείας, η συνολική
ζηµία σε βάρος του ελληνικού δηµοσίου υπολογίζεται σε κάποια
δισεκατοµµύρια ευρώ. Δηλαδή πρόκειται κατά σύµπτωση για τα
χρήµατα που αναζητούσατε το Δεκέµβριο, προκειµένου να κλείσετε τη «µαύρη τρύπα» που προέκυψε ξαφνικά στον ΕΟΠΥΥ.
Το τελευταίο ερώτηµα, κύριε Υπουργέ, έγκειται στο εάν θα
αναζητήσετε τελικά αυτά τα χρήµατα που έχει χάσει ο ΟΠΑΔ.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, στην επίκαιρη ερώτησή σας αναφέρεστε σε
οικονοµικό σκάνδαλο στον ΟΠΑΔ και στη ζηµία του ελληνικού
δηµοσίου ύψους 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ. Όσον αφορά το οικονοµικό σκάνδαλο και τη ζηµία, δεν επιβεβαιώνονται µε τα µέχρι
σήµερα δεδοµένα. Αυτό για το οποίο θέλω να σας διαβεβαιώσω
είναι ότι από την πλευρά της Κυβέρνησης εθνικής ευθύνης δεν
υπάρχει καµµία συγκάλυψη ή πρόθεση συγκάλυψης οποιασδήποτε υπόθεσης αντίκειται ή υπονοµεύει το εθνικό συµφέρον, το
δηµόσιο συµφέρον. Φρονώ ότι θα ήταν χρήσιµο για όλους µας
να µην µπερδεύουµε την καταγγελία µε την τεκµηρίωση και το
θόρυβο µε την πολιτική.
Και έρχοµαι τώρα επί της ουσίας.
Όσον αφορά στο πρώτο σας ερώτηµα και σε ό,τι αφορά τη
διενέργεια ελέγχου στον ΟΠΑΔ, από την πλευρά του Υπουργείου
Οικονοµικών θέλω να σας κάνω γνωστά τα ακόλουθα. Πρώτον,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2343/1995 και το π.δ. 156/2001,
η Διεύθυνση Επιθεώρησης Δηµοσίων Διαχειρίσεων Νοµικών
Προσώπων και ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονοµικών µεταξύ άλλων επιλαµβανόταν και της διενέργειας ελέγχων και ερευνών
που αφορούν την οικονοµική διαχείριση και κατάσταση των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονοµικών εξέδωσε από 25 Οκτωβρίου του 2012 εντολή διενέργειας διαχειριστικού οικονοµικού
ελέγχου στον ΟΠΑΔ, η οποία ανατέθηκε στις 2 Νοεµβρίου του
2012 στην αρµόδια οικονοµική επιθεωρήτρια.
Δεύτερον, σύµφωνα όµως µε τις διατάξεις του ν. 3492/2006,
όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 4081/2012 –δηλαδή πολύ πρόσφατα- και µε την κανονιστική υπουργική απόφαση της 8ης
Οκτωβρίου 2012, η διενέργεια αυτού του ελέγχου δεν εµπίπτει
πλέον στο πεδίο αρµοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονοµικών, αλλά στο
πεδίο αρµοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών
Ελέγχων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, η
οποία ορίστηκε από την 1η Νοεµβρίου του 2012 ως ηµεροµηνία
έναρξης λειτουργίας της.
Συνεπώς η διενέργεια λογιστικού οικονοµικού ελέγχου στον
ΟΠΑΔ –και µιλάω πάντα για το Υπουργείο Οικονοµικών- η οποία
αφορά, όπως είπατε, τα έτη 2004-2010, θα τεθεί προς έγκριση
στην Επιτροπή Συντονισµού Ελέγχων, προκειµένου να ενταχθεί
άµεσα στον προγραµµατισµό των ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων. Σε κάθε περίπτωση, επί ηµερών
αυτής της Κυβέρνησης, αποφασίστηκε και ξεκινάει ο διαχειριστικός οικονοµικός έλεγχος του ΟΠΑΔ.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτηµά σας, θα κάνω µια εισαγωγή
και θα απαντήσω στη δευτερολογία µου. Όσον αφορά αυτό που
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χαρακτηρίζετε ως ζηµία εις βάρος του ελληνικού δηµοσίου που
προσεγγίζει το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ, αυτό δεν τεκµηριώνεται
από τα διαθέσιµα µέχρι σήµερα στοιχεία, τουλάχιστον στο
Υπουργείο Οικονοµικών. Πιθανόν αναφέρεστε στις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του ΟΠΑΔ, υποχρεώσεις που όντως κατά την
31η Δεκεµβρίου του 2011 προσέγγιζαν το ποσό που αναφέρετε.
Στη δευτερολογία µου θα τοποθετηθώ επί αυτού, που άλλωστε είναι και το δεύτερο ερώτηµα της ερώτησής σας και άπτεται
των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του ΟΠΑΔ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρία Χρυσοβελώνη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, από τα έγγραφα τα οποία έχω καταθέσει στα
Πρακτικά, αποδεικνύεται κατ’ αρχάς η βασιµότητα των καταγγελλοµένων και θα χαρώ πάρα πολύ να τα µελετήσετε από την
πλευρά σας. Βέβαια, κύριε Υπουργέ, είναι θετικό που ακούω ότι
κάποιος έχει τελικά επιληφθεί της υπόθεσης του ΟΠΑΔ, έστω και
µετά από έξι χρόνια. Όµως, η ουσία είναι ότι παραµένει µέχρι σήµερα να µην υπάρχει επίσηµη απάντηση για το τι ακριβώς συνέβη
στον ΟΠΑΔ και κυρίως ποιος ήταν ο υπεύθυνος της κακοδιαχείρισης αυτού του µεγάλου οργανισµού.
Θυµίζω ότι, δυστυχώς, έχουµε ξαναδιαβάσει για πορίσµατα
του ΣΕΕΔΔ που εξαφανίστηκαν, για εντολές ελέγχου του ΓΕΔΔ,
που σήµερα αγνοείται η τύχη τους. Το θέµα, όµως, είναι να πάει
κάποτε ο πλήρης φάκελος στη δικαιοσύνη και όχι µόνο για τις
δέκα ή είκοσι χιλιάδες ευρώ των αµοιβών εξωτερικών συµβούλων του ΟΠΑΔ που φαγώθηκαν, αλλά για το σύνολο των καταχρήσεων που ισοδυναµεί µε µία απίθανη λεηλασία των χρηµάτων
του ελληνικού λαού.
Θυµίζω, επίσης, ότι µόνο για την περίοδο 2006-2009 ο ΟΠΑΔ
συσσώρευσε νέα χρέη 900 εκατοµµύρια ευρώ. Μαζί µε την περίοδο 2004-2005, λοιπόν, ξεπερνάµε κατά πολύ το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις ειδικών, το 40% των δαπανών υγείας
του ΟΠΑΔ θεωρούνται πλασµατικές. Αυτό σηµαίνει ότι µέσα
στην προηγούµενη δεκαετία το δηµόσιο ζηµιώθηκε συνολικά
µόνο λόγω του ΟΠΑΔ κάποια δισεκατοµµύρια ευρώ.
Όλα αυτά δεν ανήκουν, κύριε Υπουργέ, στο παρελθόν. Έχουν
πραγµατική επίπτωση στο παρόν, επηρεάζουν σήµερα τα δηµόσια οικονοµικά και τις υπηρεσίες υγείας, τις οποίες δεν προσφέρει πλέον ο φαλιρισµένος ΕΟΠΥΥ.
Θυµίζω ότι ο ΕΟΠΥΥ, ως διάδοχο σχήµα του ΟΠΑΔ επρόκειτο,
σύµφωνα µε τη συγκυβέρνηση, να πετύχει 70 εκατοµµύρια ευρώ
εξοικονοµήσεων το 2012. Στην πραγµατικότητα αυτό που συνέβη
είναι ότι εµφανίστηκε ξαφνικά, σύµφωνα µε τον Υπουργό κ.
Στουρνάρα που δήλωσε ότι δεν το γνώριζε, 1 δισεκατοµµύριο
νέα χρέη κατά το τέλος του 2012. Προφανώς επρόκειτο για
κρυµµένα χρέη από το παρελθόν. Πρόκειται για αµαρτίες τις
οποίες τελικά, έστω και αργά, εξοµολογηθήκατε στην τρόικα και
φαίνεται ότι ζητήσατε και τη συγχώρεσή της γι’ αυτό.
Όµως, κύριε Υπουργέ, αυτά δεν είναι δυνατόν να τα συγχωρήσει ο ελληνικός λαός. Ο πολίτης δεν είναι δυνατόν να καταλάβει γιατί η κατά κεφαλήν δαπάνη περίθαλψης ασφαλισµένου του
ΟΠΑΔ ήταν σχεδόν διπλάσια από αυτή των ασφαλισµένων του
ΙΚΑ Αυτά, κύριε Υπουργέ, οφείλετε να τα εξηγήσετε στον ελληνικό λαό. Οφείλετε να ελέγξετε ουσιαστικά έστω εκ των υστέρων
τι έγινε µε το πάρτι δισεκατοµµυρίων στο Ταµείο του Δηµοσίου
και να µη σπεύδετε να ξεφορτωθείτε τις παλιές ιστορίες του
ΟΠΑΔ µε έναν πρόχειρο λογιστικό έλεγχο.
Πάνω όµως απ’ όλα οφείλετε να αναζητήσετε τα χαµένα χρήµατα του ελληνικού λαού, ακόµα και αν αυτή η αναζήτηση σας
οδηγήσει σε γνωστές και ιδεολογικά κοντινές τσέπες.
Μπορεί αυτό να είναι δυσάρεστο για τη Νέα Δηµοκρατία και
το ΠΑΣΟΚ, είναι όµως οµόθυµη απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας για την αποκατάσταση του δηµοσίου συµφέροντος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία συνάδελφε, για το διαχειριστικό έλεγχο νοµίζω ότι
σας απάντησα µε σαφήνεια και απόλυτο τρόπο. Δόθηκε απάντηση από την Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης.
Τώρα, όσον αφορά τα χαµένα χρήµατα του ελληνικού λαού
και τα χρέη, επαναλαµβάνω ότι τα έχετε µπερδέψει µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του ελληνικού δηµοσίου. Υπάρχει πλήρης
ανάλυση, µε ηµεροµηνία 31-12-2011, των υποχρεώσεων του
ΟΠΑΔ προς τρίτους και προς φορείς της γενικής κυβέρνησης.
Συµπίπτουν οι αριθµοί, είναι ληξιπρόθεσµες οφειλές. Πράγµατι,
είναι οι υποχρεώσεις του ΟΠΑΔ προς παρόχους, προς προσωπικό, προς ασφαλισµένους, προς ιατροφαρµακευτικό υλικό,
προς φαρµακεία, γιατρούς, ακόµα και στο κράτος. Όµως αυτές
είναι οφειλές οι οποίες θα αποπληρωθούν.
Η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των φορέων
της γενικής κυβέρνησης, µεταξύ των οποίων ο ΟΠΑΔ και τα
λοιπά ταµεία των οποίων οι κλάδοι υγείας ενσωµατώθηκαν στον
ΕΟΠΥΥ, εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4093/2012 µε τις
οποίες ρυθµίζονται διεξοδικά οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
τακτοποίησης αυτών των υποχρεώσεων.
Ειδικότερα, έχει ήδη υπογραφεί –προβλεπόταν άλλωστε και
σε σχετικό νόµο- µνηµόνιο κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Οικονοµικών και του Υπουργείου Υγείας.
Για να γίνω πιο συγκεκριµένος, µέσα από το συγκεκριµένο
µνηµόνιο κατανόησης προβλέπονται τα εξής:
Πρώτον, ότι το Υπουργείο Υγείας θα λάβει για τον ΕΟΠΥΥ όλα
τα απαραίτητα µέτρα που θα διασφαλίζουν την εύρυθµη λειτουργία του µητρώου δεσµεύσεων που τηρεί ο φορέας, υπογράφοντας αντίστοιχο µνηµόνιο.
Δεύτερον, θα παρακολουθείται σε µηνιαία βάση η εκτέλεση
του προϋπολογισµού του. Σε περίπτωση, δε, που εκτιµάται ότι
θα υπάρξει υπέρβαση των ανώτατων ορίων δαπανών, θα λαµβάνονται έγκαιρα τα αναγκαία µέτρα.
Τέλος, το Υπουργείο Υγείας θα µεριµνήσει από κοινού µε το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για
τη σύνταξη και την αποστολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κατάστασης µε τις υποχρεώσεις -αυτό στο οποίο αναφέρεστε- του ΕΟΠΥΥ ανά νοσηλευτικό ίδρυµα και ανά ταµείο κατά
την 30η Σεπτεµβρίου του 2012.
Επιπρόσθετα, στην προκειµένη περίπτωση τυγχάνουν επίσης
εφαρµογής και ρυθµίσεις αναφορικά µε την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων συνολικά.
Ειδικότερα, ο κρατικός προϋπολογισµός θα χρηµατοδοτήσει
τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη των υφιστάµενων κατά το τέλος του
2011 ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς τα φαρµακεία και τους
λοιπούς συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.
Το ποσό αυτό, βάσει των πρόσφατων εκτιµήσεων, θα διαµορφωθεί στο 1.936 εκατοµµύριο ευρώ περίπου, δηλαδή περίπου στα
2 δισεκατοµµύρια
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Κυρία συνάδελφε, κλείνοντας θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η
διαδικασία αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων φορέων της γενικής κυβέρνησης προς τρίτους αποτελεί προτεραιότητα για την ελληνική Κυβέρνηση, διαδικασία η οποία βρίσκεται
σε εξέλιξη στη βάση ενός συνεκτικού, ολοκληρωµένου σχεδίου
που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Οικονοµικών λειτουργώντας
σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που έχει τεθεί µε τους εταίρους, τους διαθέσιµους πόρους και τις δεσµεύσεις της ελληνικής Κυβέρνησης. Από τα ολοκληρωµένα αιτήµατα ποσό ύψους
212.000.000 ευρώ έχει ήδη χορηγηθεί προς τον ΕΟΠΥΥ για την
εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
προς τους φαρµακοποιούς. Το ποσό αυτό αφορά σε παλαιά
οφειλή του ΟΠΑΔ που ανέλαβε -όπως πολύ σωστά είπατε- ο
ΕΟΠΥΥ. Ενώ από τα αιτήµατα ύψους 2.000.000.000 ευρώ που
βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης, ποσό 300.000.000 ευρώ
αφορά στη χρηµατοδότηση του ΕΟΠΥΥ για την αποπληρωµή εκκαθαρισµένων ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τους τρίτους
και αυτό θα ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο, 236.000.000 ευρώ για
το ΙΚΑ και 62.000.000 ευρώ για τον ΟΑΕΕ.
Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση των αιτηµάτων συνεχίζεται
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µε γρήγορους ρυθµούς, ώστε να ανταποκριθούµε στην ανάγκη
για ενίσχυση της ρευστότητας της πραγµατικής οικονοµίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εισερχόµεθα
τώρα στην πέµπτη µε αριθµό 900/28-1-2013 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Μεσσηνίας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Δηµήτριου Κουκούτση προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του φαινοµένου πολιτογράφησης Ελλήνων πολιτών ως Βουλγάρων για οικονοµικούς λόγους.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, γεννήθηκαν στην Ελλάδα, ζουν σε ελληνικά
χώµατα, αλλά αυτό δεν τους εµποδίζει να βγάλουν βουλγαρικές
ταυτότητες, πινακίδες αυτοκινήτων, προκειµένου να γλιτώσουν
κάποια από τα πολλά χαράτσια που τους επιβάλλει η Κυβέρνηση.
Δυστυχώς, η γειτονική χώρα τούς τα παρέχει όλα: βουλγάρικες ταυτότητες, πινακίδες αυτοκινήτων, χαµηλούς φορολογικούς
συντελεστές και τους απαλλάσσει από τεκµήρια, αφορολόγητα
και έκτακτες εισφορές.
Μάλιστα, προς χάριν των φτωχών και ταλαιπωρηµένων Ελλήνων, έχει στηθεί µια ολόκληρη «φάµπρικα». Πιο συγκεκριµένα,
έχουν δηµιουργηθεί γραφεία κατάλληλα, µε εξειδίκευση στο πώς
να κλέψει κανείς το ελληνικό κράτος. Οι επιχειρήσεις αυτές, για
παράδειγµα, βοηθούν τους Έλληνες που είναι κάτοχοι πολυτελών αυτοκινήτων να δηµιουργούν εικονικές εταιρείες στις οποίες
και καταγράφουν το αυτοκίνητό τους έναντι κάποιου ελαχίστου
ποσού. Ήδη πάνω από 10.000 αυτοκίνητα υπολογίζουµε ότι κυκλοφορούν στη χώρα µας µε βουλγαρικές πινακίδες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βέβαια το απίστευτο στην όλη υπόθεση είναι ότι αυτή η «φάµπρικα» που έχει στηθεί δεν γίνεται κρυφά, αλλά γίνεται φανερά.
Στο διαδίκτυο υπάρχουν δεκάδες αγγελίες -στη δευτερολογία
µου θα σας διαβάσω µία- σχετικά µε τον τρόπο έκδοσης βουλγαρικών πινακίδων, µε αναλυτικό κοστολόγιο µάλιστα.
«Η διακίνηση των αυτοκινήτων στα σύνορα µε τη Βουλγαρία
δεν ελέγχεται», επιβεβαιώνει ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδας, κ. Δηµήτριος Τριµπόνας, τονίζοντας πως επανειληµµένα έχει ενηµερώσει τους αρµόδιους,
αλλά τίποτα απ’ όσα έπρεπε δεν έγιναν. «Έχουµε κατ’ επανάληψη τονίσει», λέει, «τα τελευταία τρία χρόνια στην πολιτική ηγεσία πως υπάρχει µεγάλη φοροδιαφυγή, λαθρεµπόριο και παράνοµη διακίνηση αυτοκινήτων, αλλά κανένας δεν πήρε καµµία, µα
καµµία πρωτοβουλία, για το φαινόµενο αυτό».
Με δεδοµένο, κύριε Υπουργέ, ότι η εξέλιξη αυτή στερεί το
κράτος από έσοδα, αλλά ουσιαστικά αποτελεί και πρόκληση
ενάντια στους πολίτες οι οποίοι πληρώνουν κανονικά τα τέλη ή
εκείνους οι οποίοι έχουν καταθέσει τις πινακίδες των οχηµάτων
τους λόγω οικονοµικής αδυναµίας, τι µέτρα προτίθεσθε να λάβετε;
Επίσης, είναι ουσιαστική η πρόταση του Προέδρου κ. Τριµπόνα ο οποίος υπογραµµίζει ότι «για να αντιστραφεί η κατάσταση θα πρέπει στον Προµαχώνα, το Ορµένιο και την Εξοχή να
στηθούν τελωνειακά κλιµάκια και να κάνουν συγκεκριµένους
ελέγχους»;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, αν µου επιτρέπετε, επειδή απ’ όσο ξέρετε
καλά, κατάγοµαι από τον Νοµό Σερρών και πολιτεύοµαι εκεί για
χρόνια, µπορώ να επιβεβαιώσω πολλά απ’ αυτά που είπε ο κύριος συνάδελφος. Και εγώ έχω έρθει µε ερωτήσεις σε συναδέλφους σας και προηγούµενων κυβερνήσεων και θα έλεγα ότι είναι
και λίγα αυτά που είπε.
Θα πρέπει πραγµατικά να επιληφθούµε ως ευνοµούµενη πολιτεία γι’ αυτό που συµβαίνει ιδιαίτερα στη βόρεια χώρα, στη βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία και δη στις παραµεθόριες περιοχές,
όπου εκεί ουσιαστικά κάποιοι λυµαίνονται το ελληνικό χρήµα.
Ακούµε την απάντησή σας, κύριε Υπουργέ. Ορίστε, έχετε το
λόγο.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κυρία Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, κατ’ αρχάς θα ήθελα να κάνω
ένα σχόλιο σε σχέση µε την πολιτογράφηση. Πάνω απ’ όλα καθένας µας πρέπει να νιώθει Έλληνας και να παραµένει Έλληνας.
Και όσο κι αν είναι δύσκολη η κατάσταση της χώρας µας το να
είσαι Έλληνας, για εµένα και νοµίζω για το Κοινοβούλιο, είναι περηφάνια.
Στο συγκεκριµένο θέµα που θέσατε θα ήθελα να σας απαντήσω ότι στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Τελωνειακής Υπηρεσίας υπάρχει πρόγραµµα, που εκπονείται ανά τρίµηνο,
τελωνειακών ελέγχων οι οποίοι αποστέλλονται σε όλες τις τελωνειακές αρχές της χώρας. Οι έλεγχοι αυτοί, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και έλεγχοι σε οχήµατα, εντάσσονται στο
Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Καταπολέµηση της
Φοροδιαφυγής.
Μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
την κατάργηση των Τελωνείων Εξοχής, Ορµενίου και Προµαχώνα, οι αρµοδιότητες των οποίων περιήλθαν στα Τελωνεία Δράµας, Ορεστιάδας και Σερρών αντίστοιχα, λειτουργούν κλιµάκια
ελέγχων που δραστηριοποιούνται στους οδικούς άξονες Εξοχής,
Δράµας, Ορµενίου, Ορεστιάδας και Προµαχώνα Σερρών, µε
κύριο σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής και της απώλειας
εσόδων από λαθρεµπορικές πράξεις στην ενδοκοινοτική κυκλοφορία µεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας.
Συγκεκριµένα, στο Τελωνείο Σερρών και µε τη συνδροµή του
ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας και της Αστυνοµικής Διεύθυνσης
Σερρών µε µεικτά κλιµάκια διεξάγονται στοχευµένοι έλεγχοι
καθώς και προγραµµατισµένοι ανά τρίµηνο από την κεντρική
υπηρεσία σε εικοσιτετράωρη βάση, επί επτά ηµέρες. Τα Τελωνεία Ορεστιάδας και Δράµας, πέραν των ελέγχων που διενεργούν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, διενεργούν και στοχευµένους ελέγχους που προβλέπονται από τον τριµηνιαίο προγραµµατισµό της κεντρικής υπηρεσίας.
Επιπρόσθετα, στον Προµαχώνα Σερρών λειτουργεί από 23-62010 κέντρο επαφής µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, το οποίο
έχει συσταθεί µε νόµο, µε σκοπό τη συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών για την ασφάλεια των συνόρων και στο οποίο
συµµετέχουν εκπρόσωποι της Τελωνειακής Υπηρεσίας, της
Αστυνοµίας και των υπηρεσιών διοικητικού ελέγχου αλλοδαπών
των δύο χωρών, διώκοντας το διασυνοριακό οργανωµένο έγκληµα.
Στο πλαίσιο αυτό και δεδοµένου ότι κρίνεται απαραίτητη η εντατικοποίηση των ελέγχων που πραγµατοποιούνται στους προαναφερόµενους συνοριακούς σταθµούς, θεωρώντας ιδιαίτερα
σηµαντικό τον ελεγκτικό ρόλο των εν λόγω κλιµακίων, καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες ενίσχυσής τους µε προσωπικό,
αναζητώντας παράλληλα και εναλλακτικούς τρόπους περαιτέρω
στελέχωσής τους, όπως αποσπάσεις εφοριακών υπαλλήλων, δεδοµένου ότι η Τελωνειακή Υπηρεσία τα τελευταία χρόνια έχει
υποστεί τεράστια µείωση στον τοµέα των ανθρώπινων πόρων.
Επίσης, σχετικοί έλεγχοι πραγµατοποιούνται κι από το ΣΔΟΕ
σε εικοσιτετράωρη βάση σε κοµβικά σηµεία της χώρας και σε
µεγάλα αστικά κέντρα. Για τη διενέργεια των εξειδικευµένων
αυτών ελέγχων από την κεντρική υπηρεσία του ΣΔΟΕ έχουν
δοθεί αναλυτικές οδηγίες προς τους περιφερειακούς διευθυντές
καθώς και επικαιροποιηµένος έντυπος οδηγός ελεγκτικών επαληθεύσεων.
Κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου του
2012 από τους ελέγχους αυτούς βρέθηκαν πενήντα πέντε παραβάσεις και βεβαιώθηκαν πενήντα πέντε τελωνειακές παραβάσεις,
καθώς η κατοχή και η κυκλοφορία κοινοτικών οχηµάτων από
πρόσωπα εγκατεστηµένα στη χώρα για τα οποία δεν πληρούνται
οι προβλεπόµενοι όροι και οι προϋποθέσεις της τελωνειακής νοµοθεσίας αποτελεί απλή τελωνειακή παράβαση, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Κουκούτση, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Δεν θα διαφωνήσω µαζί σας,
κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχουν τα κλιµάκια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βέβαια, οφείλουµε να γνωρίζουµε -και το ξέρουµε όλοι µας,
αλλά είναι λεπτή η θέση σας και δεν µπορείτε να αναφέρετε κάτι
τέτοιο- ότι ο έλεγχος γίνεται από τη βουλγάρικη πλευρά. Ποσώς
µε ενδιαφέρει αυτό εµένα προσωπικά, γιατί περνώντας από εκεί
νύχτα σε σταµατάει η Αστυνοµία και δεν ξέρεις αν είναι η Αστυνοµία ή η µαφία που έχουν ντυθεί αστυνοµικοί. Το έχω αντιµετωπίσει εγώ ο ίδιος αυτό.
Ελπίζω, λόγω της κρίσης, να µη φτάσουµε –και το λέω µε
πλήρη γνώση, πλήρη συναίσθηση του τι λέω- στο σηµείο δικά
µας όργανα κρατικά να σταµατούν, όπως κάνουν οι Βούλγαροι,
για 10 και 20 ευρώ στο δρόµο για τροχαίες παραβάσεις ή για οτιδήποτε άλλο.
Εδώ σε κάποιες σελίδες στο internet γράφει ότι: «Εάν τα έξοδα
αυτοκινήτου σας, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ., σας έχουν εξαναγκάσει να θέτετε το αυτοκίνητο προς πώληση ή να παραδώσετε τις
πινακίδες του έχουµε την πλέον οικονοµικότερη λύση για να µην
το αποχωριστείτε. Σας προτείνουµε να σας µετατρέψουµε το αυτοκίνητό σας µε βουλγαρικές πινακίδες. Είναι άκρως νοµιµότατο,
δοκιµασµένο. Δεν υπάρχει κίνδυνος κατάσχεσης από τις
ελληνικές αρχές, διότι σας εξασφαλίζουµε βουλγαρική άδεια
παραµονής, που σας δίνει επιπλέον δικαίωµα να αγοράσετε
αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έξοδα είναι τα εξής:
Για ένα αυτοκίνητο τριών χιλιάδων κυβικών τον πρώτο χρόνο
είναι 1.200 ευρώ και µετά 500 ευρώ ανά έτος», πολύ λιγότερο
απ’ ό,τι είναι στην Ελλάδα.
Και παρακάτω λέει: «Η εταιρεία µας παρέχει µία άδεια
παραµονής στη Βουλγαρία η οποία και σας επιτρέπει να κυκλοφορείτε το αυτοκίνητο στην Ελλάδα ελεύθερα για έξι µήνες,
χωρίς όµως κάποιος να µπορεί να αποδείξει αν το έχετε λιγότερο
ή περισσότερο, λόγω των συνόρων που είναι και ξηράς. Χρειάζεται µια φωτοτυπία της ταυτότητάς σας αλλά και το ταµείο στο
οποίο είστε ασφαλισµένοι, από το οποίο και θα ζητήσετε τη
χορήγηση µιας κάρτας Ευρωπαϊκής Ένωσης ιατρικής περίθαλψης χωρίς καµµία επιβάρυνση.
Ακόµα και εάν σας σταµατήσουν οι ελληνικές αρχές, πάντοτε
υπάρχει η λύση: µπορείτε απλά να καλέσετε την εταιρεία που
σας απαλλάσσει από τα ελληνικά τέλη κυκλοφορίας και εκείνοι
είτε θα σας στείλουν κάποια απόδειξη είτε θα βεβαιώσουν ότι
ήσασταν εκεί πριν από µια εβδοµάδα, αν και όπως δηλώνει
εκπρόσωπός της, «δεν έχει τύχει ποτέ να υπάρξει πρόβληµα µε
τις αστυνοµικές αρχές».
Ουσιαστικά κι αυτοί οι µαφιόζοι που έχουν στήσει όλο αυτό το
σύστηµα λένε ότι δεν έχουµε πρόβληµα µε τις ελληνικές αρχές.
Θα αναφέρω κάτι off the record. Προ ηµερών είχα µία
συζήτηση µε κάποιους συναδέλφους από τη βόρειο Ελλάδα και
µου είπαν: Γιατί έχεις τέτοιο πάθος -Πελοποννήσιος είσαι,
Καλαµατιανός είσαι- µε τη βόρειο Ελλάδα;
Η Ελλάδα µας είναι ενιαία. Ο πόνος µου και η πίκρα µου
βλέποντας τον εξευτελισµό µας σ’ αυτούς που «δουλεύαµε» πριν
λίγο καιρό, στους Βούλγαρους, στους Σκοπιανούς, στους Αλβανούς, σε οποιουσδήποτε γείτονές µας είναι µεγάλη, γιατί
βλέπουµε ότι εκµεταλλεύονται τον κόσµο µας. Και δεν µιλώ
φυλετικά, µιλώ για την οικονοµική πραγµατικότητα των περασµένων ετών. Εγώ δεν είπα να γυρίσουµε σ’ αυτό το χάος που
υπήρχε. Ξέρετε, έχουν φύγει συνταξιούχοι από τις Σέρρες, από
την Ξάνθη, από οπουδήποτε αλλού και πηγαίνουν και ζουν
µόνιµα στη Βουλγαρία µε το µισθό τους.
Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ελπίζω να έχουµε θετικά νέα για
τη χώρα µας γύρω απ’ αυτό το ζήτηµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Βουλευτά, καλώς ενδιαφέρεστε όχι µόνο για την Πελοπόννησο -κι εγώ κατάγοµαι από την Πελοπόννησο- γιατί η Ελλάδα
είναι µία. Ιδίως όταν είναι θέµατα για τη βόρειο Ελλάδα και τη
Μακεδονία µας, είµαστε ακόµα πιο ευαίσθητοι.
Αυτό το πρόβληµα που έχει ανακύψει τον τελευταίο καιρό –
και σωστά το έχετε αναφέρει- το έχουµε εντοπίσει και µε τις δυνατότητες που έχουµε -γιατί, όπως σας εξήγησα, υπάρχουν
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προβλήµατα στο ανθρώπινο δυναµικό- και στην κατεύθυνση
αυτή έχουµε ζητήσει και την ενίσχυση του Τελωνειακού Σώµατος
µε όποιες µελλοντικές αποσπάσεις από δηµόσιους φορείς οι
οποίοι καταργούνται και µπορούν έτσι κάποια άτοµα να ενισχύσουν τις τελωνειακές υπηρεσίες. Τα τελευταία χρόνια είχαµε µια
µεγάλη αποχώρηση τελωνειακών υπαλλήλων κι αυτό έχει δηµιουργήσει αρκετά προβλήµατα.
Συµφωνώ ότι πρέπει να παταχθεί το φαινόµενο και εν τη γενέσει του. Και εννοώ ότι εταιρείες οι οποίες προχωρούν σε τέτοιες
διαφηµίσεις θα πρέπει να εντοπίζονται και θα πρέπει το κράτος
να επεµβαίνει. Να είστε βέβαιος ότι στην κατεύθυνση αυτή θα είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, για να µπορέσουµε να εξαλείψουµε αυτό το φαινόµενο ή τουλάχιστον να το περιορίσουµε
σηµαντικά.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι µε τις ενέργειες που γίνονται και σας ανέφερα αλλά κι αυτές οι οποίες θα γίνουν στο επόµενο διάστηµα
µε την πρωτοβουλία που αναλαµβάνει και ο Γενικός Γραµµατέας,
ο οποίος έχει την επίβλεψη αυτών των υπηρεσιών, θα µπορέσουµε να έχουµε µία σωστή παρέµβαση ακόµα περαιτέρω στο
φαινόµενο αυτό το οποίο αναφέρατε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πάντως, κύριε
Υπουργέ, ό,τι είναι να κάνετε, κάντε το γρήγορα. Ευχαριστούµε
πολύ.
Εισερχόµεθα στην τρίτη µε αριθµό 887/28-1-2013 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ευβοίας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Συµεών Κεδίκογλου προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την ακαταλληλότητα του πόσιµου
νερού στα Γιάλτρα Αιδηψού.
Έχετε το λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είµαστε σήµερα εδώ, κυρία Υπουργέ, εξαιτίας αυτού του εγγράφου από τη Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας της Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας, σχετικά µε τα αποτελέσµατα ελέγχων του
νερού που πίνουν οι κάτοικοι στο χωριό Γιάλτρα Αιδηψού.
Εδώ και χρόνια οι κάτοικοι εκεί παίρνουν νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από τοπικές γεωτρήσεις. Υπήρχαν ανέκαθεν υποψίες
για την ακαταλληλότητα του νερού, οι οποίες δυστυχώς δικαιώθηκαν και µάλιστα κατόπιν πρωτοβουλίας ιδιώτη, η οποία προέβη
σε καταγγελία.
Η έκθεση, λοιπόν, αποτελεσµάτων της µικροβιολογικής ανάλυσης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που διεξήγαγε το
Κεντρικό Εργαστήριο Δηµόσιας Υγείας και το Κέντρο Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσηµάτων, το γνωστό µας ΚΕΕΛΠΝΟ, αναφέρει
ότι το νερό και στα δύο δίκτυα των Γιάλτρων είναι ακατάλληλο
και δεν συµµορφώνεται σε καµµία περίπτωση µε την ΚΥΑ
Υ2/2600/2001 όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 38295/
2007.
Και στα τέσσερα σηµεία λήψης του δείγµατος από βρύση
ιδιώτη, στην πλατεία κ.ο.κ., τα αποτελέσµατα αναφέρουν στο
κουτάκι για συµµόρφωση µε τις ΚΥΑ «ΟΧΙ». Υπάρχει το σχετικό
έγγραφο το οποίο θα το καταθέσω για τα Πρακτικά µετά το
πέρας της ερώτησής µου.
Συγκεκριµένα, εντοπίστηκαν µεγάλες ποσότητες κολοβακτηριδίων και εντεροκόκκων, ενώ σύµφωνα µε έγγραφο που απέστειλε η Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας
της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, δεν λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των πηγών υδροληψίας, τα συστήµατα ύδρευσης δεν συντηρούνται επαρκώς, δεν ελέγχονται
συστηµατικά και δεν αποκαθίστανται τα φθαρµένα δίκτυα κατά
προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι που προβλέπονται από την
ισχύουσα νοµοθεσία δεν εφαρµόζονται επαρκώς.
Προφανώς υπεύθυνη για την εφαρµογή των ορίων, τη λειτουργία, τη συντήρηση των συστηµάτων ύδρευσης, την εκτέλεση των
εξετάσεων και γενικά για τη λήψη κάθε µέτρου και για τη διασφάλιση είναι η δηµοτική αρχή η οποία εν προκειµένω οφείλει
να προβεί άµεσα στον καθαρισµό και στην απολύµανση του δικτύου, για το οποίο δεν ξέρω τι έχει συµβεί από την αρχή του
µήνα. Όµως, οι ευθύνες του εν λόγω δήµου είναι ευρύτερες,
αφού έχει χρηµατοδοτηθεί για την κατασκευή αγωγού υδροδότησης Αιδηψού-Γιάλτρων που θα λύσει το ζήτηµα υδροδότησης
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της περιοχής. Το έργο δεν έχει παραδοθεί και ζήτηµα είναι εάν
έχει ξεκινήσει. Αυτό όµως είναι ένα άλλο θέµα.
Από το Υπουργείο Υγείας που προστατεύει τη δηµόσια υγεία
-και επειδή το πόσιµο νερό αποτελεί δηµόσιο αγαθό και η ακαταλληλότητά του θέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία- θα ήθελα
µια απάντηση στην εξής ερώτηση: Σε ποιες άµεσες ενέργειες –
όχι σε διαπιστώσεις ή παρατηρήσεις- σκοπεύει να προβεί για την
προστασία των κατοίκων και την παροχή ασφαλούς νερού, ανθρώπινης κατανάλωσης;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει η Υφυπουργός κ. Φωτεινή Σκοπούλη.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Κεδίκογλου, για την ευκαιρία που µου δίνετε, πρώτον, εν
συντοµία να αναφερθώ στις λεπτοµέρειες του συγκεκριµένου
συστήµατος και, δεύτερον, να τονίσω για µια ακόµη φορά ότι το
σύνολο της δηµόσιας υγείας δεν αφορά µόνο το Υπουργείο
Υγείας αλλά όλα τα Υπουργεία. Και ιδιαίτερα το περιβάλλον, την
οικονοµία, την ανάπτυξη και την οργάνωση της Δηµόσιας Διοίκησης και την παροχή υπηρεσιών στην περιφέρεια.
Συγκεκριµένα, για το πρόβληµα αυτό στο Δήµο Ιστιαίας στην
περιοχή Γιάλτρων να πω ότι το δίκτυο ύδρευσης αποτελείται από
δύο διαφορετικά δίκτυα. Το ένα είναι για οικιακή χρήση –δηλαδή
για πλύσιµο κ.λπ.- το οποίο προέρχεται από την τοπική γεώτρηση. Αυτό όµως είναι ακατάλληλο για πόση διότι είναι υφάλµυρο και έχει ορισµένες άλλες ιδιότητες. Το δεύτερο δίκτυο
µεταφέρει νερό από την Αιδηψό επίσης από γεώτρηση σε συγκεκριµένες βρύσες στην περιοχή.
Είναι ένα επιφανειακό δίκτυο το οποίο εύκολα είναι δυνατόν,
όπως φαίνεται, να επιµολυνθεί ή να καταστραφεί. Όπως και εσείς
είπατε, κύριε συνάδελφε, το πρόβληµα αναδύθηκε από την περιφερειακή υπηρεσία της δηµόσιας υγείας. Οι µετρήσεις του
δήµου, γίνονται από ιδιώτες. Ο Δήµαρχος Ιστιαίας µού ανέφερε
ότι οι µετρήσεις αυτές ήταν αρνητικές για κολοβακτηρίδια. Η
εποπτική αρχή, ο τοµέας δηµόσιας υγείας στην περιφέρεια, σε
µετρήσεις του Νοεµβρίου εντόπισε πυκνότητες κολοβακτηριδίων
παραπάνω από τις επιτρεπόµενες. Γι’ αυτό επενέβη και µάλιστα
αυτόµατα και ίσως λίγο παράξενα, µέσω δικαστικού δρόµου.
Έκανε δηλαδή αναφορά και στον εισαγγελέα. Ήρθε στο δήµο
και επέβαλε την άποψη ότι θα πρέπει να χλωριωθεί το νερό παραπάνω και να κοιταχτεί το δίκτυο όπου έχει προβλήµατα.
Σήµερα επικοινώνησα µε το δήµαρχο, ο οποίος µου ανέφερε
ότι αρχίζουν τα έργα για την υπόγεια διαδροµή του δικτύου,
ώστε να είναι πιο ασφαλές και ότι έχουν χλωριώσει, για άµεσα
αποτελέσµατα, το νερό της περιοχής. Ελπίζω αυτό να είναι πραγµατικότητα και να µην έχω παραπλανηθεί.
Όλοι οφείλουµε, ο καθένας από τον τοµέα του, να εξασφαλίσουµε νερό, το οποίο είναι δηµόσιο αγαθό.
Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Συµεών Κεδίκογλου έχει το λόγο.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Το γεγονός των µετρήσεων είναι
πέρα από κάθε αµφιβολία. Έχω την έκθεση των αποτελεσµάτων
της µικροβιολογικής ανάλυσης από το ΕΣΥΔ, το Δίκτυο Εργαστηρίων Δηµόσιας Υγείας και το Κεντρικό Εργαστήριο Δηµόσιας
Υγείας, την οποία θα καταθέσω και για τα Πρακτικά. Τα αποτελέσµατα είναι πολύ πάνω από το φυσιολογικό όριο. Όπου αναφέρεται η καταλληλότητα του νερού σηµειώνεται «ΟΧΙ».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Συµεών Κεδίκογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Απ’ ό,τι ξέρω στο δήµαρχο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από την
περιφέρεια. Συνεπώς δεν ξέρω εάν τα όσα λέει είναι όντως έτσι.
Μακάρι να έχει κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Όµως, όπως
καταλαβαίνετε αυτό απαιτεί χρόνο, δηλαδή να φτιαχτεί ένα υπόγειο δίκτυο.
Δεν ξέρω κατά πόσο η χλωρίωση αποτελεί ένα µόνιµο αποτέλεσµα. Πάντως µε την ευκαιρία συζήτησης αυτού του δικτύου
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φαίνεται ότι υπάρχει ένα συνολικότερο πρόβληµα στους δήµους
και εν γένει στη χώρα µας. Όπου κάνουµε τυχαίες δειγµατοληψίες, παρουσιάζεται πρόβληµα. Ίσως θα πρέπει το νοµοθετικό
µας πλαίσιο είτε να το δούµε είτε να το κάνουµε πιο αυστηρό.
Και αυτό γιατί δεν είναι δυνατόν το νερό που είναι δηµόσιο
αγαθό, που έχουµε πηγές, που έχουµε νερά ως χώρα, όταν φτάνει στους κατοίκους και µάλιστα για ανθρώπινη χρήση, να είναι
ακατάλληλο.
Καταλαβαίνετε ότι οι κάτοικοι λογικά έχουν πανικοβληθεί. Θα
πρέπει να υπάρχει µια διαβεβαίωση σήµερα από εσάς ότι θα γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν ώστε σύντοµα το θέµα να λήξει.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να θέσω και ένα αίτηµα της περιοχής για έναν µόνιµο περιφερειακό αγροτικό γιατρό. Υπάρχει
αγροτικό ιατρείο, πλήρως εξοπλισµένο σε απόσταση εκατόν είκοσι δύο χιλιοµέτρων από τη Χαλκίδα και τριάντα πέντε χιλιόµετρων από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, µε ένα πολύ κακό οδικό
δίκτυο, µε ορεινούς όγκους κ.ο.κ.. Υπάρχει αγροτικός γιατρός
µόνο για τους θερινούς µήνες. Έχει εκδοθεί ψήφισµα και από το
δηµοτικό συµβούλιο να παραταθεί το αγροτικό ιατρείο και να
είναι για όλη τη χρονιά. Είναι ένα χωριό χιλίων κατοίκων. Είναι
κάτι που θα δώσει ανάσα στην περιοχή.
Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να περάσουµε από το επίπεδο
των διαπιστώσεων στο πεδίο των πράξεων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Η κυρία Υφυπουργός έχει το λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Με αφορµή το
συγκεκριµένο παράδειγµα, θα ήθελα να αναφέρω πόσο σηµαντική είναι η συνεργασία µεταξύ των φορέων.
Το Υπουργείο Υγείας στον τοµέα της δηµόσιας υγείας έχει
έναν ρόλο, ο οποίος είναι να προάγει τη δηµόσια υγεία και να
ελέγχει τα αποτελέσµατα εφαρµογής µέτρων γι’ αυτήν. Ειλικρινά, όµως, σας λέω ότι το Υπουργείο Υγείας δεν οφείλει να
παίρνει τα µέτρα. Δεν αποποιούµαι ευθυνών. Το ζήτηµα είναι συνολικό και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουµε όλοι. Το Υπουργείο Υγείας και για το θέµα της αιθαλοµίχλης, παραδείγµατος
χάριν, έθεσε συγκεκριµένα προβλήµατα τα οποία επηρεάζουν
την υγεία του πληθυσµού. Τα µέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν είτε όταν διαµορφώνουµε πολιτική είτε όταν θέλουµε να
διορθώσουµε παλιότερα µέτρα, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται
και να ελέγχονται σύµφωνα µε το πώς αυτά επηρεάζουν τα προβλήµατα της υγείας. Τα προβλήµατα της δηµόσιας υγείας αφορούν το περιβάλλον, την ανάπτυξη και την οικονοµία. Οι επιδράσεις και το κόστος αποτελεσµατικότητας των µέτρων που
λαµβάνονται σε αυτό το επίπεδο είναι πιο σηµαντικά, από το να
ερχόµαστε µετά και να θεραπεύουµε όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση, γαστρεντερίτιδες από κολοβακτηρίδια ή οποιεσδήποτε
άλλες παρεµβάσεις, οι οποίες δηµιουργούν προβλήµατα στην
υγεία του πληθυσµού.
Καταλαβαίνω την αγωνία σας. Είναι και δική µας αγωνία. Θα
προσπαθήσουµε και στο συγκεκριµένο πρόβληµα αλλά και σε
αντίστοιχου είδους προβλήµατα, να ευαισθητοποιήσουµε τους
αρµόδιους και παράλληλα να ελέγξουµε την αποτελεσµατικότητά τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Υπουργέ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θέλουν να κάνουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Είµαστε στον
κοινοβουλευτικό έλεγχο και δεν µπορείτε να κάνετε παρέµβαση.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θέλω να κάνω µια δήλωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όταν θα εισέλθουµε στη νοµοθετική εργασία θα σας δοθεί ο λόγος.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Για µισό λεπτό, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν δικαιούστε
να πάρετε το λόγο. Παρακαλώ σεβαστείτε τον Κανονισµό.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον Κανονισµό είµαστε στη διαδικασία
κοινοβουλευτικού ελέγχου και οποιαδήποτε δήλωση ή ανακοί-
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νωση ενώπιον της Βουλής θα γίνει σε άλλο χρόνο και µέσα στα
πλαίσια άλλης διαδικασίας.
Εισερχόµαστε στην έκτη µε αριθµό 896/28-1-2013 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Νοµού Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Βασιλείου Οικονόµου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την κατάργηση της Διεύθυνσης Ψυχικής
Υγείας του Υπουργείου.
Το λόγο έχει ο κ. Οικονόµου για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Καταλαβαίνετε ότι το ζήτηµα το
οποίο θέτω στην ερώτησή µου, κυρία Υπουργέ, δεν είναι τεχνικής
φύσεως ή διοικητικής φύσεως ή δεν αφορά τουλάχιστον τους
πολίτες ούτε καν το κόµµα της Δηµοκρατικής Αριστεράς πώς θα
είναι διαρθρωµένη η υπηρεσία σας και εάν θα είναι µέσω µιας
γενικής διευθύνσεως, διευθύνσεως ή τµήµατος ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Αυτό που µας αφορά και µας ενδιαφέρει είναι
να υπάρχει αποτελεσµατική δράση για την ψυχική υγεία γιατί βρισκόµαστε σε µία δύσκολη εποχή, όπου τα προβλήµατα αυτής
της φύσεως κορυφώνονται και θα πρέπει η πολιτεία να δείχνει
τη µέριµνά της και το οργανωµένο της σχέδιο, ώστε να αντιµετωπίσει αυτά τα ζητήµατα που είναι, όπως σας είπα, πολύ κρίσιµα και αφορούν πλέον δυστυχώς πολύ κόσµο.
Τα τελευταία είκοσι έξι χρόνια είναι σίγουρο ότι γίνεται µία
προσπάθεια µεταρρύθµισης στο χώρο της ψυχιατρικής µε την
αποασυλοποίηση και είναι σίγουρο ότι έχει και επιτυχίες, όπως
λένε οι ειδικοί, και αποτυχίες ή, τέλος πάντων, δεν έχει τα αποτελέσµατα που θα περιµέναµε. Εγώ µάλιστα έχω παρακολουθήσει από πρώτο χέρι –να το πούµε έτσι- και σε πρώτο πλάνο αυτήν
την προσπάθεια, καθώς στην εκλογική µου περιφέρεια ήταν το
γνωστό Νταού στην Πεντέλη το οποίο δεν µπορώ να πω ότι ήταν
και το καλύτερο ίδρυµα σε αυτόν τον τοµέα. Η αποασυλοποίηση
λειτούργησε σε σηµαντικό σηµείο. Ουσιαστικά, έχει φύγει ο κόσµος, οι ασθενείς από το νοσοκοµείο εκείνο και έχουν πάει σε
δοµές πέριξ της Πεντέλης, στη Νέα Μάκρη, στην Αρτέµιδα, στην
Παλλήνη.
Βλέπουµε δοµές από µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα, οι οποίες
λειτουργούν αρκετά θετικά, αλλά τα µηνύµατα που παίρνουµε,
είναι δυσάρεστα. Λίγα χρήµατα –βέβαια, θα µου πείτε ότι βρισκόµαστε σε κρίση- απλήρωτοι εργαζόµενοι, µη δυνατότητα επέκτασης αυτού του σηµαντικού προγράµµατος, αυτής της σηµαντικής µεταρρύθµισης.
Όλα αυτά, βέβαια, από κάποιους πρέπει να συντονιστούν. Η
πολιτική ηγεσία, λοιπόν, η διάρθρωση του Υπουργείου Υγείας
είναι εργαλεία χρήσιµα έτσι ώστε να µπορέσουν να δοµήσουν
αυτήν τη µεταρρύθµιση.
Η πληροφορία ότι καταργείται η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας
βάσει ενός οργανογράµµατος το οποίο κυοφορείται στο πλαίσιο
του Υπουργείου, είναι δεδοµένο. Θα θέλαµε τη δική σας γνώµη,
τη δική σας άποψη και την άποψη της ηγεσίας για το πώς βλέπει
από εδώ και πέρα τη λειτουργία του ειδικού αυτού χώρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η Υφυπουργός κ. Σκοπούλη.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Θέτετε ένα
ερώτηµα, το οποίο ουσιαστικά δεν µου το έχουν θέσει µέσα στο
Υπουργείο, κύριε Οικονόµου. Αναδροµικά είδα και εγώ αυτό το
οργανόγραµµα το οποίο, βέβαια, δεν είναι τελειωµένο. Στη συγκεκριµένη φάση στην οποία βρισκόµαστε, αλλά και σε συχνά
χρονικά διαστήµατα οφείλουµε να αναδιοργανώνουµε τις δοµές
της Δηµόσιας Διοίκησης για να είναι λειτουργικές. Αυτό είναι το
πιο σηµαντικό πράγµα, στο οποίο το δηµόσιο και η δηµόσια οργάνωση διοίκησης έχει πάρα πολλά προβλήµατα και αντί να διευκολύνονται δράσεις, αντί να εξυπηρετούνται πολιτικές, αντί να
εξυπηρετείται ο πολίτης, µπλοκάρονται σε µία νοµοθεσία. Η
οποία, δυστυχώς, παρ’ όλο που είναι µεγάλης έκτασης, αντί να
διευκολύνει την κατάσταση ή τουλάχιστον να κρατά ορισµένες
δικλείδες ασφαλείας, αυτό που έχει πετύχει µέχρι σήµερα είναι
να κουκουλώνει τη διαπλοκή και να µπλοκάρει και την αποτελεσµατικότητα. Άρα βρισκόµαστε σήµερα –και το λέω ευθαρσώςµε την επιταγή των Ευρωπαίων να διορθώσουµε τα κακώς κείµενα.
Το Υπουργείο Υγείας έχει πολύ µεγάλο αριθµό ατόµων που
λειτουργούν µέσα σε αυτό. Το αντίστοιχο Υπουργείο της Γαλλίας
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µη σας πω ότι έχει το 1/10 ή και λιγότερα. Είναι αποτελεσµατικό
και έχει διαφάνεια και έχει αυτό που πρέπει να έχει ένα Υπουργείο. Οι διευθύνσεις στα διάφορα Υπουργεία γίνονται και η συγκεκριµένη έγινε για να χειριστεί χρήµατα από το ΕΣΠΑ. Και
ειλικρινά σας λέω ότι δεν το κατάφερε αυτό και µάλιστα για ένα
µεγάλο χρονικό διάστηµα, παρ’ όλο που υπάρχει Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας µέσα στο Υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον τα δύο
τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχει µία φωλιά η οποία
έχει δηµιουργήσει προβλήµατα και στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ
και σε εξασφάλιση συγκεκριµένων πρακτικών, οι οποίες χρήζουν
ελέγχου.
Δεν είµαι υπέρ του να έρθω σε αντίθεση µε την οποιαδήποτε
αντίληψη ότι απλοποιούµε τα πράγµατα, αλλά τα κάνουµε λειτουργικά. Αν όντως βλέπουµε –και σ’ αυτό το επίπεδο βλέπουµεότι χρειάζεται να υπάρχει ένας λειτουργικός κορµός στο Υπουργείο Υγείας, ο οποίος δεν ξέρω αν µπορεί να βρίσκεται κάτω από
µία διεύθυνση, να αποτελείται από άτοµα τα οποία είναι ικανά να
διεκπεραιώσουν τα σηµαντικά προβλήµατα της ψυχικής υγείας,
τα οποία συνίστανται και στη διαχείριση των τόσων χρηµάτων
του ΕΣΠΑ και στην ουσιαστική υλοποίηση αυτής της µεταρρύθµισης της ψυχικής υγείας, αυτό που µε ενδιαφέρει είναι να είναι
ένα τµήµα λειτουργικό. Αν λέγεται διεύθυνση, αν λέγεται τµήµα
ή δεν λέγεται τµήµα, θεωρώ ότι χρειάζεται ουσιαστική µεταρρύθµιση στην οποία θα ήθελα, ειλικρινά, να λάβω µέρος και να έχουν
την άποψή µου απέναντι σ’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Οικονόµου για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Να είστε απόλυτα σίγουρη ότι ούτε
εµένα µε αφορά και µε απασχολεί αυτό, πώς θα λέγεται.
Άκουσα µε πολλή προσοχή, όµως, αυτά που είπατε και σας
διαβεβαιώ ότι ως Δηµοκρατική Αριστερά –γιατί ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος έχω την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας- από
σήµερα, παρ’ όλο που έχω και το βάρος της συµµετοχής στην
προκαταρκτική επιτροπή, θα ασχοληθώ ιδιαίτερα για την αποκάλυψη και την τιµωρία αυτών που λέτε. Γιατί αν ισχύουν αυτά που
λέτε, δηλαδή υπάρχει φωλεά µέσα στο Υπουργείο όπου τα εκατοµµύρια των επιδοτήσεων και των επιχορηγήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κακοδιαχειρίστηκε και µάλιστα την ίδια στιγµή
που έξω υπάρχουν δοµές, οι οποίες χαροπαλεύουν –εγώ παίρνω
ένα µικρό παράδειγµα που είναι όµως µεγάλο, γιατί είναι µεγάλη
η περιφέρειά µου, η Περιφέρεια Αττικής, όπου υπάρχουν πολλές
τέτοιες δοµές- αν λοιπόν έχω εγώ τα µηνύµατα αυτά, υπάρχουν
τεράστια προβλήµατα. Δεν πληρώνονται οι εργαζόµενοι. Δεν
υπάρχει η ροή των χρηµάτων.
Υπάρχει καρκινική φωλεά µέσα στο Υπουργείο; Στελέχη που
ενθυλάκωσαν ή, τέλος πάντων, κακοδιαχειρίστηκαν αυτά τα κονδύλια µέσα στο Υπουργείο Υγείας; Να τους τσακίσετε, να τους
φέρετε µπροστά στη δικαιοσύνη µε ονόµατα. Ξέρετε γιατί; Κάθε
ευρώ είναι πολύτιµο και είναι πολύ σηµαντικό σε οποιοδήποτε
τοµέα. Αν υπάρχουν δηµόσιοι λειτουργοί, δηµόσιοι υπάλληλοι,
οι οποίοι «έβαλαν χέρι» -να το πούµε έτσι λαϊκά- σε αυτά τα χρήµατα που κατευθύνονται στην ψυχική υγεία, δηλαδή σε αυτή τη
µεγάλη µεταρρύθµιση και τη µεγάλη προσπάθεια να φύγουµε
από την τραγική εικόνα των ασύλων, αυτών των ιδρυµάτων που
δεν τίµησαν και δυσφήµισαν τη χώρα µας, ειλικρινά πρέπει να
δράσετε άµεσα.
Εµένα θα µε έχετε συµπαραστάτη σε αυτήν την υπόθεση. Μη
διστάσετε και µην ολιγωρείτε. Άµεσα χρειάζονται αυτές οι αποφάσεις, διότι σας λέω ότι ακούω και βλέπω προβλήµατα στο
χώρο των ιδρυµάτων, είτε είναι δηµόσια ιδρύµατα, δηλαδή τα
ιδρύµατα που λειτουργήσανε σε συνέχεια των παλιών ψυχιατρικών νοσοκοµείων, είτε είναι αυτά τα νέα ιδρύµατα τα µη κερδοσκοπικά που είναι µέσα από τα προγράµµατα που γίνονται. Και
νοµίζω ότι η διαχείριση των χρηµάτων αυτών πρέπει να γίνει µε
τρόπο διαφανή, µε τρόπο που δεν θα επιδέχεται καµµία παρερµηνεία.
Εγώ σας έκανα την ερώτηση και µπήκα σε αυτήν τη συζήτηση
όχι γιατί µ’ αρέσει να ακούω ιστορίες από τους διαδρόµους, όχι
γιατί µε ενδιαφέρει να µείνει ένα status quo µέσα στο Υπουργείο
-δεν µε αφορά άλλωστε, είναι δικιά σας αρµοδιότητα και δικιά
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σας ευθύνη- αλλά γιατί θέλω να σας πω κι εγώ –και νοµίζω ότι
και οι περισσότεροι έχουν αυτήν την πρόθεση- ότι πρέπει να
δοθεί σηµασία, δηλαδή να είναι ψηλά στην ατζέντα του Υπουργείου, της δράσεώς σας, αλλά και στη διοικητική και οργανωτική
δοµή του Υπουργείου η υπόθεση της ψυχικής υγείας.
Τον τρόπο επιλέξτε τον εσείς, βρείτε τον εσείς που είστε η αρµόδια, είστε η υπεύθυνη. Όµως, όπου υπάρχει διαφθορά, τη χτυπάµε και πρέπει να βρούµε και το αποτελεσµατικό σχέδιο για να
αντιµετωπιστεί αυτό το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Θα πρέπει να
ξεκαθαρίσουµε ορισµένα πράγµατα. Όταν µιλάτε για ψυχική
υγεία στην περιφέρεια και αυτές τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες εκφράζουν ένα κοµµάτι της παρέµβασης στην ψυχική υγεία, αυτό το τµήµα εξυπηρετεί το 7% των ψυχικά ασθενών
και παίρνει από το κράτος το 18% των δαπανών για την ψυχική
υγεία. Οπότε πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε και αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Άρα, άµα και αυτοί έχουν πρόβληµα…
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Δεύτερον,
υπάρχει η αντίληψη -και τώρα είναι σε πολύ µεγάλη ένταση- που
υπήρχε µετά τη χούντα «Χουντικός; Στο δικαστήριο!», η οποία
όµως δεν λύνει το πρόβληµα, δυστυχώς. Είναι για συναισθηµατική κατανάλωση. Διότι αν δεν βάλουµε θεσµούς και δεν αλλάξουµε σιγά-σιγά νοοτροπίες και αν δεν εξασφαλίσουµε µέσα από
παρεµβάσεις διοικητικές, άµεσες και µακροπρόθεσµες, την ευελιξία του διοικητικού συστήµατος, την εξασφάλιση της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας, δεν πετυχαίνουµε τίποτα.
Θα κρατήσει αυτό, θα ευχαριστηθεί ο κόσµος και µετά θα ξαναφτιάξουµε τους νόµους µας όπως µας βολεύει.
Νοµίζω ότι το βάρος δεν πρέπει να το ρίξουµε τόσο στην τιµωρία. Η τιµωρία όντως έχει ένα αποτέλεσµα, είναι ένα παράδειγµα, αλλά η ουσία βρίσκεται στο πώς διαµορφώνουµε την
οργάνωση της κοινωνίας, ώστε να µην έχουµε στη συνέχεια τέτοια παραπτώµατα τα οποία, δυστυχώς, υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο σε πάρα πολύ µεγάλο ποσοστό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κυρία Υπουργέ.
Όµως, πρέπει κι εγώ να σας πω –επιτρέψτε µου την παρέµβαση- ότι ο λαός θέλει να τιµωρηθούν αυτοί που πραγµατικά και
αποδεδειγµένα είναι υπεύθυνοι και βέβαια η κάθε κυβέρνηση
είναι υπεύθυνη για το τι νόµους φέρνει για να ψηφίσει η κάθε
Βουλή.
Σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο του Αιγάλεω.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει και τους εύχεται «καλή πρόοδο»!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Εισερχόµαστε τώρα στην έβδοµη µε αριθµό 888/28-1-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθήνας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς
τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη στάση της Κυβέρνησης ως
προς τους εργαζοµένους στα µέσα µαζικής µεταφοράς.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά για να
αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Βέβαια η ερώτηση αυτή είναι επίκαιρη και για τα µέσα µαζικής
µεταφοράς αλλά και για την κλιµάκωση της αυταρχικότητας και
του αυταρχισµού που δείχνει η Κυβέρνηση και της καταστολής
σε όποιον διαµαρτύρεται, σε όποιον αγωνίζεται.
Και ο Λάσκαρης πήγε να καταργήσει την πάλη των τάξεων,
όπως τώρα και ο Βρούτσης ή και ολόκληρη η Κυβέρνηση. Όµως,
η πάλη των τάξεων δεν καταργείται, κύριε Υπουργέ, όσο υπάρ-
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χουν τάξεις, όσο υπάρχουν εκµεταλλευτές και εκµεταλλευόµενοι. Και βέβαια καλό θα ήταν να ήταν εδώ σήµερα ο εκπρόσωπος
των βιοµηχάνων, η µαριονέτα του µεγάλου κεφαλαίου, ο κ. Βρούτσης, ο νεκροθάφτης των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, ο
νεκροθάφτης του σταθερού ηµερήσιου χρόνου δουλειάς, αυτός
που πρωτοστατεί εδώ για να υλοποιήσει όλες τις επιλογές του
µεγάλου κεφαλαίου, για να φθηνύνει ακόµα περισσότερο η εργατική δύναµη, για να µπορέσουν να κερδίσουν τα µονοπώλια
και οι πολυεθνικές στην περίοδο ανάκαµψης µε πάµφθηνη εργατική δύναµη και χωρίς κανένα δικαίωµα.
Η Κυβέρνηση, όµως, φαίνεται ότι εδώ είναι ενιαία απέναντι
στην καταστολή του εργατικού κινήµατος. Η επέµβαση των ΜΑΤ
στο µετρό, η επέµβαση των ΜΑΤ χθες σε αυτούς που πήγαν να
διαµαρτυρηθούν, σε µια παράσταση διαµαρτυρίας, δείχνει, λοιπόν, ότι κλιµακώνει η Κυβέρνηση τον αυταρχισµό στέλνοντας το
µήνυµα «όλοι θα υποταχτείτε».
Καµµία υποταγή, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει περίπτωση να
πετύχετε µε αυτήν τη στάση σας. Ήδη από χθες το βράδυ, εργαζόµενοι, αυτοί που καταλαβαίνουν ότι η πολιτική σας είναι φιλοµονοπωλιακή, αυτοί που καταλαβαίνουν ότι είστε εχθρός της
ζωής τους, αυτοί που καταλαβαίνουν ότι υπονοµεύετε τους ίδιους, την οικογένειά τους και τα παιδιά τους, το µέλλον τους,
αυτοί, λοιπόν, συµπαραστέκονται σε αυτούς τους εκπροσώπους
των εργαζοµένων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εχθές συλλάβατε τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας των συνταξιούχων του ΙΚΑ, τον Δήµο Κουµπούρη. Εχθές συλλάβατε την
Πρόεδρο της Οµοσπονδίας Φαρµάκου, τη Γιώτα Ταβουλάρη.
Εχθές συλλάβατε την Πρόεδρο της Οµοσπονδίας Λογιστών, την
Ελισάβετ Ζαµπέτα. Εχθές συλλάβατε τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας Τύπου και Χάρτου, τον Γιάννη Τόλη. Εχθές συλλάβατε
τον Γιώργο Πέρρο, µέλος της Εκτελεστικής Γραµµατείας της
ΓΣΕΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ. Θα τα πείτε και στη δευτερολογία σας. Έχετε κι
άλλο χρόνο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Θα τελειώσω, κυρία Πρόεδρε. Νοµίζω
ότι είναι ένα επίκαιρο ζήτηµα. Εδώ υπάρχει µια συγκέντρωση
πέντε χιλιάδων ατόµων στα δικαστήρια. Επιτρέψτε µου, λοιπόν,
λίγο χρόνο παραπάνω.
Εχθές, λοιπόν, συλλάβατε εκπροσώπους εργαζοµένων πανελλαδικών δευτεροβάθµιων οργανώσεων, αλλά και κλαδικών συνδικάτων της Αττικής. Το µήνυµα που θέλετε να δώσετε δεν θα το
πετύχετε. Οι εργαζόµενοι θα οργανώσουν την πάλη τους. Θα
συντρίψουν αυτή σας τη στάση. Θα συντρίψουν τις δυνάµεις καταστολής µέσα από τη µαζική τους συµµετοχή, µέσα από την
αποφασιστική και µαχητική τους οργάνωση.
Και εµείς, κύριε Υπουργέ, µε αφορµή αυτό ρωτάµε: Τι θα κάνετε για την άµεση παύση της επιστράτευσης; Βεβαίως, εµείς
καλούµε τους εργαζόµενους στην πράξη να την καταργήσουν.
Τι θα κάνετε για να ακυρώσετε αυτό το αίσχος µε τους µισθούς,
µε την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας; Πρέπει
να προστατευτούν οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Βεβαίως, πολιτική σας είναι η κατάργησή τους. Όµως εµείς
ρωτάµε τι θα κάνετε γι’ αυτά και αν πρόθεση της Κυβέρνησης
είναι να συνεχίσετε στην ίδια γραµµή, που εµείς βέβαια δεν
έχουµε άλλη εντύπωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Στην επίκαιρη
ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κυρία
Πρόεδρε, στην πραγµατικότητα καλούµαι να απαντήσω –σε πολύ
µεγάλο βαθµό- σε µια άλλη ερώτηση, σε σχέση µε την ερώτηση
που είχε τεθεί από το συνάδελφο τον κ. Κατσώτη.
Εν πάση περιπτώσει, απαντώντας κατ’ αρχάς στην ερώτηση
αυτή καθ’ αυτή, που υποτίθεται ότι είχα κληθεί σήµερα να απαντήσω, θέλω να πω ότι η Βουλή αυτή ψήφισε ένα νόµο σε σχέση
µε το ενιαίο µισθολόγιο. Δεν τον ψήφισε το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας, αλλά είναι νόµος του κράτους και ο νόµος αυτός ήταν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προαπαιτούµενο, προκειµένου η χώρα να πάρει τη δόση των
πολλών δισεκατοµµυρίων που απαιτούνταν για να λειτουργήσει
το δηµόσιο και µάλιστα µε αυτήν τη δόση πληρώθηκαν και οι
αµοιβές των εργαζοµένων στις συγκοινωνίες αλλά και οι οφειλές
των συγκοινωνιακών φορέων.
Υποχρέωση, λοιπόν, ήταν να εφαρµόσουµε το ενιαίο µισθολόγιο χωρίς καµµία εξαίρεση, χωρίς να υπάρχουν εργαζόµενοι δύο
ταχυτήτων. Αυτό, στο διάλογο που είχε γίνει, έγινε σαφές στους
εργαζόµενους του µετρό, οι οποίοι όµως επέµεναν στη γραµµή
τους και µάλιστα προκηρύσσοντας παράνοµες απεργίες. Τρεις
φορές κατ’ εξακολούθηση είχε κριθεί από τη δικαιοσύνη παράνοµη η απεργία των εργαζοµένων στο µετρό.
Εποµένως τίθεται ένα ερώτηµα: Έχουµε τα δικαστήρια θεωρητικώς; Δεν πρέπει να σεβόµαστε τις αποφάσεις τους; Επειδή,
λοιπόν, είχαν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια, γι’ αυτόν το λόγο η
Κυβέρνηση προχώρησε στο µέτρο το οποίο τελικώς κατέληξε.
Η τοποθέτησή µας –ξέρετε- δεν είναι µία τοποθέτηση η οποία
ελήφθη ευχάριστα. Όταν όµως δεν υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες, κάποια στιγµή πρέπει να λειτουργήσει το κράτος και
οι πολίτες πρέπει να εξυπηρετηθούν, κύριε συνάδελφε. Άλλωστε
το ότι η Κυβέρνηση δεν είχε ως αυτοσκοπό φυσικά να κινηθεί
προς αυτήν την κατεύθυνση φαίνεται και από τη στάση µας στην
περίπτωση των λεωφορείων και των τρόλεϊ, όπου εκεί που οι αντιδράσεις των εργαζοµένων ήταν πιο ήπιες, βλέπετε ότι ο διάλογος παρέµεινε ανοιχτός και παραµένει, όπως και στην περίπτωση του µετρό, για όλα τα θέµατα πέραν του ενιαίου µισθολογίου.
Από εκεί και πέρα για το δεύτερο, το βασικό ζήτηµα που θέσατε στη σηµερινή σας τοποθέτηση, θέλω να επαναλάβω κάτι το
οποίο είναι αυτονόητο. Οι νόµοι ισχύουν έναντι όλων. Ο οποιοσδήποτε δικαιούται φυσικά να απεργεί και να διαµαρτύρεται στο
πλαίσιο του Συντάγµατος, αλλά κανένας δεν δικαιούται να καταλαµβάνει το γραφείο κάποιου άλλου και να ασκεί βία. Αυτή είναι
η διαφορά µας.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής: Στα καθεστώτα που υποστηρίζετε θα επιτρέπονταν οι καταλήψεις σε υπουργικά γραφεία; Εάν
έρθει κάποιος στον Περισσό και κάνει κατάληψη, θα τον δεχθείτε
µε χαρά;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Υπέρ των εργαζοµένων …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων):
Μήπως η κοινωνία µε αυτές τις πρακτικές καταλήξει τελικώς να
είναι ζούγκλα; Νοµίζω, ότι πρέπει να κάνετε και εσείς την αυτοκριτική σας. Νοµίζω ότι οι ακρότητες δεν βοηθούν και η νοµιµότητα πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους και για όλες τις περιπτώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Κατσώτης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, το σύστηµα που υποστηρίζετε κυριάρχησε µε πολλή βία και αίµα. Εάν,
λοιπόν, διαβάσετε και την ιστορία θα δείτε πώς κυριάρχησε, κόντρα στους νόµους που υπήρχαν.
Αλίµονο αν σήµερα το εργατικό κίνηµα καθίσει στα αυγά του
και πει «αφού είναι έτσι ο νόµος, τι να κάνουµε;». Πάντα οι αγώνες γίνονται ενάντια στους νόµους. Πάντα οι νόµοι είναι ταξικοί.
Υπηρετούν την τάξη που εσείς εκπροσωπείτε εδώ. Εκπροσωπούν
την αστική τάξη, το κεφάλαιο και τις ανάγκες του. Όλοι οι νόµοι
είναι επιλογές τους. Συντρίβουν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, αφήνουν πίσω ερείπια για να ξεπεράσει το κεφάλαιο την
κρίση του. Και εσείς είστε ακριβώς το πολιτικό προσωπικό του
κεφαλαίου που υλοποιείτε αυτά ακριβώς που εκείνοι σας λένε.
Αναφερθήκατε στην κατάληψη. Εάν εµείς θέλαµε να κάνουµε
κατάληψη, κύριε Υπουργέ, θα την είχαµε κάνει, το ξέρετε πολύ
καλά αυτό. Ήταν µία απλή διαµαρτυρία. Ο κ. Βρούτσης όµως
ούτε την απλή διαµαρτυρία δεν ανέχεται. Ήταν µια απλή διαµαρτυρία τριάντα πέντε ανθρώπων που εκπροσωπούσαν όλους τους
κλάδους γι’ αυτήν την προσβλητική, την προκλητική δήλωση που
έκανε ότι οι συντάξεις που παίρνουν οι εργαζόµενοι, ο λαός, είναι
αποτέλεσµα πελατειακών σχέσεων. Είναι ντροπή, είναι αίσχος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνά-
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δελφε, σας παρακαλώ πολύ, µε όλον το σεβασµό, να τοποθετήστε στο θέµα της επίκαιρης ερώτησης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, τοποθετούµαι σε
αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πιστεύω ότι θα
δηµιουργηθεί συζήτηση και µετά, στο πλαίσιο της νοµοθετικής
διαδικασίας και τότε µπορείτε να τοποθετηθείτε εκτενέστερα.
Παρακαλώ ολοκληρώστε επί της επίκαιρης ερώτησης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µιλάµε για τον αυταρχισµό της Κυβέρνησης …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Θα µπορούσα
να συµφωνήσω, αλλά σας λέω και πάλι –µε όλον το σεβασµό
προς το πρόσωπό σας- να τοποθετηθείτε στην επίκαιρη ερώτηση
για να κλείσει. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να
πάρουν το λόγο για τις επίκαιρες ερωτήσεις και περιµένουν και
οι Υπουργοί. Θα έρθει η ώρα να τα πείτε µέσα στο Κοινοβούλιο.
Ολοκληρώστε σας παρακαλώ, επί της επίκαιρης ερώτησης σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε διακόψατε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Συγγνώµη που
σας διέκοψα. Έχετε λίγο χρόνο ακόµη, αλλά σας παρακαλώ επί
της επίκαιρης ερωτήσεως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Λέω, λοιπόν ότι ο αυταρχισµός της Κυβέρνησης και στα µέσα µαζικής µεταφοράς είχε τον ίδιο στόχο
όπως και χθες. Θέλει να επιβάλει το νόµο και την τάξη. Αυτή είναι
η λογική της Κυβέρνησης, να υποταχθούν όλοι οι εργαζόµενοι.
Εµείς δεν ζητήσαµε εξαιρέσεις, κύριε Υπουργέ, και ούτε µιλούµε για εξαιρέσεις. Μιλάµε για προστασία των συλλογικών
συµβάσεων εργασίας. Εσείς µιλάτε για εξαιρέσεις. Εµείς, κύριε
Υπουργέ, δεν µιλάµε για «σεβασµό στις αποφάσεις», όπως είπατε. Οι αποφάσεις δεν υπηρετούν όλο το λαό.
Έχετε µία γραµµή. Λέτε ότι το µνηµόνιο είναι ένα εργαλείο για
να ξεπεραστεί η κρίση και έχει σαν αποδέκτες τους εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα. Υπηρετεί το κεφάλαιο και τις ανάγκες του και λέτε ότι αυτός που σήµερα χάνει τα πάντα πρέπει να
σεβαστεί αυτό το νόµο που εσείς λέτε ότι είναι νόµος και πρέπει
να εφαρµοστεί.
Ε, όχι! Θα αγωνιστούν οι εργαζόµενοι για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας που είναι ένας θεσµός που έχει κατακτηθεί µε
πολλούς αγώνες. Ο εργαζόµενος λαός θα υπερασπιστεί το δικαίωµα του να αγωνίζεται και κανείς δεν θα µπορεί να µπει εµπόδιο σε αυτό όσο κι αν επιχειρήσει η Κυβέρνηση, όσες δυνάµεις
καταστολής κι αν στέλνει στους αγωνιζόµενους εργαζόµενους.
Να ξέρετε ότι θα βρει µπροστά της ένα τείχος από αποφασισµένους αγωνιζόµενους εργαζόµενους για να διεκδικήσουν τη ζωή
που δικαιούνται, για να ανατρέψουν αυτή την άθλια πολιτική σας,
η οποία υπηρετεί µόνο τα κέρδη και το κεφάλαιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε
συνάδελφε, στην πραγµατικότητα αυτό το οποίο έγινε χθες ήταν
το εξής: Ο συνάδελφος κ. Βρούτσης εξέφρασε µία άποψη σε
σχέση µε το ασφαλιστικό σύστηµα και είχε την ευθύνη προφανώς αυτής της άποψης που εξέφρασε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Προκλητική.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Στη
συνέχεια, επειδή κάποιοι συνδικαλιστές που πρόσκεινται στο
δικό σας χώρο …
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Έχω εδώ φωτογραφίες …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Θα έρθει ο κύριος Υπουργός και θα τοποθετηθεί.
Κύριε Κατσώτη, σας παρακάλεσα να µην κάνετε τη συζήτηση
για το συγκεκριµένο θέµα, γιατί θα έρθει και ο κ. Βρούτσης και
θα διαµειφθεί –φαντάζοµαι- ένας ανοιχτός διάλογος για να ενηµερωθούν και οι πολίτες …
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, οι ίδιοι έβγαλαν τις
φωτογραφίες και δεν αρκέστηκαν …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Εγώ σας λέω
και πάλι να σεβαστείτε τη διαδικασία. Με συγχωρείτε, αλλά δεν
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έχετε το λόγο. Δεν γράφεται τίποτα στα Πρακτικά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Καλώς, κύριε
συνάδελφε. Σας ευχαριστώ που σέβεστε το Προεδρείο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων):
Επειδή, λοιπόν, κάποιοι συνδικαλιστές που πρόσκεινται στο δικό
σας χώρο διαφώνησαν µε την άποψή του, αποφάσισαν να καταλάβουν το Γραφείο του. Πόσο δηµοκρατικό είναι αυτό, όταν κάποιος εκφράζει µία άποψη να γίνεται στόχος και µάλιστα µε
αυτόν τον τρόπο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ πολύ µη δυναµιτίζετε άλλο το κλίµα. Θα έρθει
ο κ. Βρούτσης και θα απαντήσει ο ίδιος. Ίσως τοποθετηθούν και
άλλοι συνάδελφοι. Με όλον το σεβασµό, τοποθετηθείτε και εσείς
στο θέµα της επίκαιρης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Απ’
όσο γνωρίζω, το ΚΚΕ έχει δεχθεί τη συνταγµατική νοµιµότητα.
Δηλώνει ότι κινείται στο πλαίσιο της συνταγµατικής νοµιµότητας
και νοµίζω πως η χθεσινή ενέργεια δεν ήταν, φυσικά, µέσα σε
αυτό το πλαίσιο. Είµαι βέβαιος ότι µέσα σας µετανιώνετε...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: ...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): ...γι’
αυτή την πράξη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Είπατε και
εσείς αυτά που θέλατε. Θα αφήσετε και τον Υπουργό να πει αυτά
που θέλει. Ο λαός κρίνει, σχολιάζει και ξέρει τι ακούει και τι γίνεται.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Η Ελλάδα έχει Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία. Η Κυβέρνηση που σήµερα υπάρχει µπορεί να µη σας αρέσει, αλλά έχει εκλεγεί…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): …
µετά από δηµοκρατικές εκλογές, έχει να διαχειριστεί µια πολύ
δύσκολη κατάσταση. Κανένας –νοµίζω- δεν ζηλεύει τη θέση της
Κυβέρνησης. Πολλές φορές, πράγµατι, έχουµε να διαλέξουµε
ανάµεσα στο κακό και στο χειρότερο.
Πέρασε ο συγκεκριµένος νόµος, ο οποίος θεσπίζει το ενιαίο
µισθολόγιο. Το ενιαίο µισθολόγιο, λοιπόν, είναι απόφασή µας να
εφαρµοστεί χωρίς εξαιρέσεις.
Φυσικά, γίνεται διάλογος και θα γίνεται διάλογος µέσα στο
πλαίσιο, βεβαίως, των δυνατοτήτων της Κυβέρνησης. Διάλογος
γίνεται αυτήν την ώρα, για παράδειγµα, στις οδικές συγκοινωνίες
µε τα συνδικάτα. Έχει ξεκινήσει αυτός ο διάλογος.
Δεν µπορεί να ανατραπεί ο νόµος για το ενιαίο µισθολόγιο,
αλλά οτιδήποτε άλλο αφορά στις εργασιακές σχέσεις, στους εργαζοµένους, προφανώς, συζητείται. Οι εργαζόµενοι δεν είναι
απέναντι. Αντιθέτως, είµαστε µαζί στην προσπάθεια για καλύτερες συγκοινωνίες. Έχουµε να ανεβούµε όλοι µαζί µια ανηφόρα,
οι εργαζόµενοι γιατί υφίστανται θυσίες, η Κυβέρνηση γιατί πρέπει να πάρει δύσκολες αποφάσεις.
Δεν πρέπει, όµως, να κάνουµε πίσω, διότι τότε θα εκτροχιαστεί
η Ελλάδα. Οι θυσίες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια δεν
πρέπει να πάνε χαµένες. Πρέπει να προχωρήσουµε, να κάνουµε
και το τελευταίο κοµµάτι της διαδροµής, για να πάµε όλοι µαζί
σε έναν καλύτερο δρόµο. Γι’ αυτό, οι ακρότητες σε καµµία περίπτωση δεν βοηθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σεβαστείτε
τους άλλους συναδέλφους και τη διαδικασία, κύριε Κατσώτη.
Σας είπα ότι θα ακολουθήσει άλλη συζήτηση.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Καθένας επιλέγει να απαντήσει όπως κρίνει ο ίδιος, όπως και εσείς.
Εισερχόµεθα στη συζήτηση της πρώτης µε αριθµό 895/28-12013 επίκαιρης ερώτησης δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φεβρωνίας Πατριανάκου προς
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη διαχείριση και ανάδειξη της µνηµειακής
κληρονοµιάς της Σπάρτης.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, αφορµή για
αυτήν την επίκαιρη ερώτηση αποτέλεσε δηµοσίευµα της εφηµερίδας «GUARDIAN» στις αρχές αυτού του έτους, όπου προτάθηκε η πόλη της Σπάρτης ως δεύτερη ανάµεσα σε δέκα τουριστικούς προορισµούς, µεταξύ των οποίων η Βαρκελώνη, το
Ντουµπάι, η Κωνσταντινούπολη, η Νέα Υόρκη. Ως λόγο ανάδειξής της προβάλλει το δηµοσίευµα την ιστορία της.
Η Σπάρτη εµπνέει, κύριε Υπουργέ. Ισχυρά πολιτιστικά στοιχεία
προκαλούν θετικές σκέψεις. Είναι ένα brand name, δηλαδή µία
συλλογή σκέψεων που κάνουν οι πάντες για τον προορισµό
«Σπάρτη», που εκπέµπει θετικά µηνύµατα. Ισχύς, σθένος, συντροφικότητα, περηφάνια, ηγεσία, ανδρεία, πειθαρχία, αυτοθυσία,
είναι συµπυκνωµένες σε ένα όνοµα: Λεωνίδας. Ευνοµία, ευταξία,
κοινωνική δικαιοσύνη είναι συµπυκνωµένες σε ένα όνοµα: Λυκούργος.
Δεν χρειαζόµαστε πολλά. Χρειαζόµαστε µία συγκροτηµένη
στρατηγική ανάδειξη. Πρέπει να εκπέµψουµε σταθερά και αξιόπιστα µηνύµατα. Και εµείς τι έχουµε;
Έχουµε ένα αρχαιολογικό µουσείο που παλεύουµε δεκαπέντε
χρόνια για να γίνει. Το νέο αρχαιολογικό µουσείο είναι το όνειρο
και το όραµα που συνεχώς µας διαφεύγει. Έχουµε ένα απαρχαιωµένο Μουσείο, το οποίο δεν µπορεί να στεγάσει ούτε το 1% των
ευρηµάτων.
Έχουµε το Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης σε συνδυασµό µε την
Ακρόπολη. Αν δεν υπήρχε το «ΔΙΑΖΩΜΑ», η ΜΚΟ και το Ίδρυµα
«Νιάρχος» σήµερα ακόµα αυτό θα ήταν στα αζήτητα.
Έχουµε τον αρχαιολογικό χώρο της Πελλάνας. Πραγµατικά,
είναι σιδηρόφρακτος µε λουκέτα. Μυκηναϊκοί θολωτοί τάφοι, ταφικά µνηµεία, ακρόπολη, κυκλώπεια τείχη, όλα αυτά είναι θαµµένα στη σύγχρονη ιστορία µας και στον πολιτισµό µας και αυτό
προκαλεί ντροπή. Ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης, ο καταχωµένος τάφος, όπως είπα, είναι ουσιαστικά µη επισκέψιµοι.
Τα έργα στο Μυστρά, πραγµατικά, προχωρούν µε αργούς
ρυθµούς και εκεί -όσο µπορώ να το αξιολογήσω- γίνεται µία καταπληκτική δουλειά.
Το ερώτηµα που αποπνέει και σας εκπέµπει όλη η κοινωνία της
Λακωνίας είναι γιατί δεν αξιοποιούµε τη δύναµή της;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Αναµφίβολα, κυρία συνάδελφε, η µεγάλη δύναµη της Ελλάδας είναι
η πολιτιστική κληρονοµιά. Για αιώνες τώρα η ιστορία αυτού του
τόπου και η δηµιουργία όλων εκείνων που επινόησαν αξεπέραστες αξίες και ιδέες έχουν καταστήσει, πράγµατι, την Ελλάδα
έναν από τους πιο ξεχωριστούς τόπους και τον ελληνικό λαό
έναν από τους λαούς που έδωσαν στην υφήλιο, στην οικουµένη
έναν από τους επτά ή τους οκτώ µεγαλύτερους πολιτισµούς που
εξακολουθούν ακόµα να έχουν αξία.
Βέβαια, θα ήθελα να επαινέσω τον οίστρο σας και να σας πω
ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό Βουλευτές να υποστηρίζουν την
εκλογική τους περιφέρεια. Όµως, σε αυτήν την πολύ ξεχωριστή
τους τοποθέτηση δεν θα πρέπει να αγνοούν ή –τουλάχιστον- να
παραγνωρίζουν το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ένας αναπεπταµένος αρχαιολογικός χώρος που εάν κάποιος κάνει τον κόπο να
µετρήσει θα δει ότι έχει είκοσι χιλιάδες αρχαιολογικούς χώρους.
Από αυτούς οι διακόσιοι πενήντα είναι οργανωµένοι και επισκέψιµοι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μέσα στους διακόσιους πενήντα, βεβαίως, µία από τις πιο εξέχουσες θέσεις έχει ο τόπος της αρχαίας Σπάρτης. Το Υπουργείο
δεν περίµενε την εφηµερίδα «GUARDIAN» για να µας πει αν είναι
πρώτη ή δεύτερη σε επισκεψιµότητα ή σε πιθανή επισκεψιµότητα
η περιοχή της Σπάρτης.
Ήδη προ πολλού έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται ένα µεγάλο
πρόγραµµα, που έχει σχέση και στόχο την ανάδειξη και την ανάπλαση, αλλά και την προβολή των αρχαιολογικών µνηµείων που
υπάρχουν στην περιοχή τόσο του Ευρώτα όσο και µέσα στον πολεοδοµικό ιστό της Σπάρτης όσο και ευρύτερα στην περιοχή της
Λακωνίας.
Αν θέλετε, κυρία Πρόεδρε, µπορώ να συνεχίσω στη δευτερολογία µου, γιατί δεν θέλω να κάνω κατάχρηση της ανοχής σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Αυτό,
λοιπόν, που έχω να σας πω, επιγραµµατικά, απαριθµώντας µερικά πράγµατα, είναι ότι ήδη από την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο, στο πλαίσιο δηλαδή του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου,
είχε ξεκινήσει υποέργο στο πλαίσιο ενός µεγαλύτερου έργου
που είχε σκοπό την ανάδειξη και την προστασία και τη συντήρηση αρχαιολογικών µνηµείων στην περιοχή του Ευρώτα. Μιλάµε, βέβαια, για έργα που έχουν σχέση µε το Ιερό της Ορθίας
Αρτέµιδος, το Βωµό του Ευρώτα, το Βωµό του Ψυχικού.
Ήδη µε απόφαση από το 2010 του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι σε εξέλιξη και προχωράει ένα µεγάλο έργο ανάπλασης, ανάδειξης και προστασίας των έργων
που έχουν σχέση µε την ακρόπολη της Σπάρτης, που έχει σκοπό,
βεβαίως, να καταστήσει επισκέψιµο το χώρο αυτόν, να αναστηλώσει και να στερεώσει τα µνηµεία, όπως είναι της Χαλκιοίκου
Αθηνάς, όπως είναι το κυκλοτερές οικοδόµηµα και µια σειρά
άλλα τέτοια οικοδοµήµατα, µνηµεία.
Επίσης, σκοπός όλων των δράσεων που κάνει η Ε’ ΕΠΚΑ -και
τις κάνει µε αυτεπιστασία- είναι να αποκατασταθεί η σύνδεση και
η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, να υπάρξει ένα σύστηµα
οργανωµένο, ευρύ και κατατοπιστικό ενηµερωτικών πινακίδων,
να υπάρξει ένα έντυπο υλικό, το οποίο θα προσφέρεται και για
τους εγχώριους επισκέπτες αλλά και για τους αλλοδαπούς.
Βέβαια, δεν πρέπει να παραγνωρίζουµε το γεγονός ότι αυτήν
τη στιγµή υπάρχει σε εξέλιξη µελέτη από το Σωµατείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» που αφορά την αποκατάσταση του Θεάτρου της Σπάρτης και εποπτεύεται από την αρµόδια Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Τέλος, όσον αφορά τη µεγάλη υπόθεση του Μυστρά, είναι µία
προσπάθεια που συνεχίζεται από δεκαετίας, γίνεται ένα πολύ µεγάλο έργο στην περιοχή του Μυστρά, µε αναστηλωτικές εργασίες, µε εργασίες διευθέτησης, µε εργασίες αναµόρφωσης του
µουσείου που υπάρχει, µε νέες περιοδικές εκθέσεις που γίνονται.
Εκεί, κυριολεκτικά, υπάρχει ένας οργασµός.
Όσον δε αφορά το θέµα του Αρχαιολογικού Μουσείου, υπάρχει σε εξέλιξη προγραµµατική συµφωνία µεταξύ του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Υπουργείου
Πολιτισµού στο πλαίσιο, µάλιστα, της πολιτιστικής ανάπτυξης
της περιοχής, όπου έχουν ξεκινήσει ανασκαφικές έρευνες στο
χώρο του παλαιού µουσείου και ήδη προχωράµε σε µελέτη για
την ανέγερση καινούργιου µουσείου.
Τέλος, όσον αφορά τα -εντός του πολεοδοµικού ιστού της
Σπάρτης αποκαλυφθέντα κατά τις ιδιωτικές έρευνες ή κατά τη
διαδικασία της ανέγερσης νέων οικοδοµών- µνηµεία βυζαντινής
κυρίως εποχής, είναι δεδοµένο ότι στα οικοδοµικά τετράγωνα
126 και 127, µε αυτεπιστασία της Ε’ ΕΒΑ, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και συνεχίζονται για την ανάδειξη, την προστασία και την
αξιοποίηση των µνηµείων της βυζαντινής περιόδου που υπάρχουν.
Υπάρχει ναός, ένα βυζαντινό λουτρό, καθώς και ένα υστερορωµαϊκό βαλανείο. Όλα αυτά τα προσέχουµε. Σε όλα αυτά δίνουµε πολύ µεγάλη σηµασία και τα αναγνωρίζουµε.
Βεβαίως, δεν πρόκειται σε καµµία περίπτωση η οποιαδήποτε
γραφειοκρατική ολιγωρία ή αβλεψία να στοιχίσει σε θέµατα που
έχουν σχέση µε την προβολή και την αξιοποίηση ενός από τους
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µεγαλύτερους και λαµπρότερους ιστορικούς τόπους της Ελλάδας, που είναι η περιοχή της Σπάρτης.
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει η κ. Πατριανάκου για τρία λεπτά.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, άκουσα µε
πολλή προσοχή την τοποθέτησή σας. Παρ’ ότι η τωρινή διαδικασία λέγεται κοινοβουλευτικός έλεγχος, δεν ήρθα εδώ ούτε ως
ελεγκτής ούτε για να ψέξω, ήρθα για να εµπνεύσω και να βοηθήσω να εµπνεύσουµε όλοι µαζί αυτούς που πρέπει να προωθήσουν και να προβάλουν την ιστορία και τον πολιτισµό µας.
Θεωρώ ότι δεν τιµά ούτε εµένα ούτε εσάς να µε αντιµετωπίζετε -όταν µιλώ για το πανίσχυρο brand name «Σπάρτη»- σαν ένα
Βουλευτή που ήρθε να ενισχύσει την εκλογική του περιφέρεια.
Είναι ένας Βουλευτής που αγωνιά και µάχεται, όπως και εσείς,
για το σύνολο της χώρας, µίας χώρας που βρίσκεται κάτω από
δύσκολες συνθήκες και βάλλεται πανταχόθεν το ισχυρό δικό της
brand name.
Πρόσφατα µου απαντήσατε -στις 10 Ιανουαρίου σε σχετική
µου ερώτηση- σχετικά µε την εξέλιξη των έργων που εκτελεί το
Υπουργείο σας στη Λακωνία. Έχουµε οργάνωση, βελτίωση επισκεψιµότητας του αρχαιολογικού χώρου Γερακίου και συντήρηση µνηµείων. Είναι ένα έργο 1.850.000 ευρώ. Πρέπει να
τελειώσει το 2013. Έχει µόνο 26% απορροφητικότητα.
Πράγµατι, υπάρχει ένταξη του έργου, προστασία, προβολή και
ανάδειξη µνηµείων που έχουν αποκαλυφθεί στον πολεοδοµικό
ιστό της Σπάρτης και η σύνδεσή τους µε τα βυζαντινά µνηµεία
έχει µόλις 7% απορροφητικότητα. Πρέπει να τελειώσει το 2013.
Έχουµε ακόµη αποκατάσταση και ανάδειξη του ανατολικού
τείχους της Μονεµβασίας, που έχει µόλις 4% απορροφητικότητα.
Πρέπει να τελειώσει το 2013. Πάει καλά η αναστήλωση µνηµείων
αρχαιολογικού χώρου του Μυστρά. Και λέω ότι πάει καλά, γιατί
εκεί το ποσοστό είναι 21%, αλλά πρέπει να τελειώσει το 2015.
Βεβαίως, έχουµε και άλλα έργα εξαιρετικά µεγάλης σηµασίας,
τα οποία προχωρούν µε εξαιρετικά αργούς ρυθµούς.
Αυτό που µας ανησυχεί είναι ότι έχει χαθεί η αίσθηση του επείγοντος. Αργοί ρυθµοί, έλλειψη προσωπικού, δεν υπάρχει η πολυτέλεια για προσωπικές διαφωνίες ή ιδεολογικές εµµονές
µεταξύ των επιστηµόνων αρχαιολόγων.
Η Πελλάνα είναι ένα εξαιρετικά σηµαντικό µνηµείο, µία πόλη
η οποία µπορεί να αναδειχθεί και να αποτελέσει «τροµακτικό»
πόλο έλξης. Παρ’ όλα αυτά είναι µη προσπελάσιµη. Είναι κλεισµένη µε λουκέτα. Οι θολωτοί µυκηναϊκοί τάφοι ρηγµατώνονται,
καταρρέουν και πληµµυρίζουν µε λάσπη.
Λεύκτρο-Σπάρτη, αυτός ο δρόµος είναι µισός, κύριε Υπουργέ.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο άλλος µισός είναι Ολυµπία-Λεύκτρο. Είναι η πνευµατική και πολιτιστική δίοδος που ενώνει την
ανατολή µε τη δύση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Λεύκτρο-Σπάρτη. Προχωρά µε αργούς ρυθµούς. Απολύεται
προσωπικό, ενώ αντίθετα έπρεπε να υπάρχει διαρκής επιτάχυνση. Μοιραζόµαστε κοινή προϊσταµένη µε την Εφορεία Προϊστορικών Αρχαιοτήτων της Αργολίδας. Ψηφιδωτά ρηµάζουν σε
αποθήκες, αντί να τα βγάλουµε και να τα εκθέσουµε σε όλη την
πόλη της Σπάρτης.
Από παντού τα µηνύµατα που έρχονται είναι ότι επιτέλους πρέπει να κάνουµε οργανωµένες αρχαιολογικές ανασκαφές και να
καλέσουµε όλα τα πανεπιστήµια του κόσµου να συστρατευθούν
σ’ αυτές τις µάχες. Πρέπει να επιστρατεύσουµε τους εκατοντάδες απόφοιτους, που έχουν λαµπρές σπουδές, µε ειδικά κίνητρα.
Πρέπει να υπάρξει αξιοκρατική ενίσχυση των υπηρεσιών. Πρέπει
να σπάσει η θεοκρατική αυθεντία των αρχαιολόγων. Πρέπει να
στηρίξετε την πρότασή µας για Βυζαντινές Σπουδές.
Το κυριότερο είναι ότι θέλω να σας ευχαριστήσω και δηµοσίως, διότι χθες υπογράψατε τη µελέτη για την Αγία Σοφία Άνω
Πόλης Μονεµβασίας, ένα ναό οκταγωνικού τρούλου, που είναι
αντίγραφο της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης.
Θέλω να σας παρακαλέσω για την ένταξη στο ΕΣΠΑ ενός συµπλέγµατος τριών βυζαντινών ναών στο Φαρακλό Βοιών. Εκεί είναι
έτοιµα τα πάντα. Το µόνο που θέλουµε είναι να πείτε στις υπη-
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ρεσίες να συντάξουν το τεχνικό δελτίο. Επίσης, εκείνο για το
οποίο θέλω να σας παρακαλέσω είναι να επιταχύνουµε τις εργασίες στο δρόµο Λεύκτρο-Σπάρτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κυρία συνάδελφε.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Δεν είναι δυνατόν, πρώτον να καθυστερεί ένα τόσο µεγάλο έργο προκειµένου να αναπτυχθεί η
Λακωνία και ταυτόχρονα να καταχώνονται αρχαιολογικά ευρήµατα. Θέλω τη συστράτευση δυνάµεων. Είµαστε δίπλα σας σε
ό,τι χρειαστείτε. Σας προσκαλούµε να έρθετε από κοντά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Εν κατακλείδι, ήθελα να πω ότι αδίκως πολλές φορές στρεφόµαστε
εναντίον της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και µάλιστα µε το να κάνουµε αναφορά σε δήθεν αυθεντίες αρχαιολόγων που εµποδίζουν την ανάδειξη ή την ανάπτυξη της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς.
Θα πρέπει τουλάχιστον να σεβαστούµε το γεγονός ότι σ’
αυτόν τον τόπο η πρώτη κρατική υπηρεσία, αυτή που έχει συσταθεί από το 1834, είναι η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Αυτή η Αρχαιολογική Υπηρεσία από τότε λειτουργεί συνεχώς, χάριν
µάλιστα στον επιστηµονικό και εθνικό πατριωτισµό αυτών των
επιστηµόνων.
Με την ευκαιρία που µου δίνεται, θα πρέπει να πω ότι αυτοί
ίσως είναι οι ολιγότερο ενδιαφερόµενοι µεταξύ των δηµοσίων
λειτουργών για το ποιο είναι το ωράριό τους, για το πόσα λεφτά
παίρνουν, για το αν αµείβονται µε λεφτά εκτός έδρας, για το αν
αποζηµιώνονται µε τα έξοδα µετακίνησής τους.
Αυτά είναι κάποια πράγµατα που δεν πρέπει να τα ξεχνάµε και
δεν πρέπει κυρίως, να µην τα αναγνωρίζουµε, όταν αυτό είναι
κοινός τόπος, ότι δηλαδή τα περισσότερα έργα που γίνονται
αυτήν τη στιγµή στο Υπουργείο Πολιτισµού -έργα ενταγµένα στο
ΕΣΠΑ, τα οποία είναι πεντακόσια είκοσι δύο και έχουν προϋπολογισµό 600 εκατοµµύρια- γίνονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία µε αυτεπιστασία. Αυτό κάτι σηµαίνει.
Κυρίως όµως σηµαίνει ότι κανένας άλλος δεν έχει την επιστηµονική επάρκεια σε αυτόν τον τόπο να υπηρετεί µε τόσο σεβασµό αλλά και µε τόση αξιοσύνη τη µεγάλη υπόθεση της προστασίας και της ανάδειξης της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.
Όλα τα άλλα θα τα βρούµε.
Δεν δικαιολογώ, αν θέλετε, το παράπονό σας, γιατί πράγµατι
και σας εκτιµώ και σας σέβοµαι. Κυρίως αυτό που θέλω να πω
είναι ότι πολύ καλά κάνετε και προβάλετε τα θέµατα που έχουν
σχέση µε την εκλογική σας περιφέρεια, πλην όµως θα πρέπει να
αναγνωρίζετε σ’ αυτούς τους αρχαιολόγους ότι αγωνίζονται µε
πολύ πενιχρά µέσα. Κυρίως, εν’ όψει των συνθηκών που επικρατούν στον τόπο µας, κάνουν πολύ µεγάλο αγώνα και µάλιστα οι
περισσότεροι από αυτούς κάνουν αγώνα επιβίωσης. Θα πρέπει
τουλάχιστον να τους αναγνωρίζουµε αυτονόητα πράγµατα.
Μέσα στην ερώτησή σας δίνετε αρνητικό περιεχόµενο στο ότι
αποθηκεύονται τα µνηµεία που έρχονται στο φως µε τις ανασκαφές. Πράγµατι, οι αποθηκευτικοί χώροι που υπάρχουν είναι µεγάλοι και µάλιστα και στο χώρο του Μυστρά αλλά και σε άλλες
περιοχές γίνεται, µε προσπάθεια και επιµέλεια των επιστηµόνων
και της Ε’ ΕΒΑ και της Ε’ ΕΠΚΑ, η αναδιαρρύθµιση και η αναδιαµόρφωση των χώρων αυτών.
Οι αποθηκευτικοί χώροι είναι αναγκαίοι, όχι γιατί θέλουµε να
κρύβουµε τους πολιτιστικούς µας θησαυρούς, αλλά γιατί -προτού αυτοί οι θησαυροί εκτεθούν σε δηµοσιότητα και πάρουν µία
θέση σε κάποιο µουσείο- θα πρέπει να τύχουν µιας πρώτης επεξεργασίας, η οποία συνίσταται στη µελέτη, στην τεκµηρίωσή
τους και στην επιστηµονική τους αξιολόγηση.
Αυτό το έργο το κάνουν επίσης οι αρχαιολόγοι. Είναι ένα έργο
που δεν φαίνεται, είναι όµως –σας βεβαιώνω- ένα πολύ σπουδαίο
έργο, γιατί µέσα από αυτές τις αφανείς προσπάθειες που γίνονται στις αποθήκες καθιστούν αυτά τα µνηµεία της πολιτιστικής
µας κληρονοµίας αντικείµενο επιστηµονικής µελέτης, που είναι
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πολύ απαραίτητη και πολύ χρήσιµη για να έχουµε σήµερα εµείς,
ως Έλληνες –θεµατοφύλακες αυτού του µεγάλου πολιτισµού,
που κυρίως έχει εργαστεί γι’ αυτόν και η αρχαία Σπάρτη- το δικαίωµα να λέµε ότι είµαστε από τους πρωτοπόρους ανάµεσα
στους λαούς που αγωνίζονται, στα πλαίσια της UNESCO, για την
αξιοποίηση και την προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς εν
γένει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία συνάδελφε, ζητήσατε το λόγο επί προσωπικού, αλλά νοµίζω ότι και
είπατε αυτά που θέλατε και ο Υπουργός σας απάντησε.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, δεν έθιξα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, έχετε
το λόγο για ένα λεπτό για να αναπτύξετε…
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Θα ήθελα να τεκµηριώσω το
προσωπικό.
Σε καµµία περίπτωση δεν έψεξα τους αρχαιολόγους και σε
καµµία περίπτωση δεν είπα ότι δεν επιτελούν σπάνιο έργο. Φαίνεται, όµως, ότι εγώ και ο κύριος Υπουργός ζούµε µια διαφορετική πραγµατικότητα και αυτή η διαφορετική πραγµατικότητα
συνίσταται στο ότι έχουµε χάσει την αίσθηση του επείγοντος και
ότι δεν δίνουµε τα εργαλεία σ’ αυτούς τους ανθρώπους να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Στο προσωπικό
σας θέµα, όµως!
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Τιµώ το έργο τους και την προσφορά τους, αλλά θέλουν βοήθεια, ταχύτητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ, κυρία Πατριανάκου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα ένας µαθητές και
µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Γέρακα.
Σας καλωσορίζουµε, παιδιά! Καλώς ήρθατε! Καλή πρόοδο!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση της δεύτερης µε αριθµό
893/28-1-2013 επίκαιρης ερώτησης δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Β’ Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς –
Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Χαρούλας Καφαντάρη προς
τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του νέφους της αιθαλοµίχλης και την προστασία της δηµόσιας υγείας.
Έχετε το λόγο, κυρία συνάδελφε.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, το
τελευταίο χρονικό διάστηµα έχει κάνει αισθητή την παρουσία του
πάνω από τα µεγάλα αστικά κέντρα το νέφος της αιθαλοµίχλης.
Πολύ έντονο είναι το πρόβληµα στο λεκανοπέδιο Αττικής και ειδικά στην Αθήνα.
Σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις και τα δελτία Τύπου του ΥΠΕΚΑ,
το νέφος αιθαλοµίχλης «ευνοήθηκε µεν από τις επικρατούσες
µετεωρολογικές συνθήκες, όπως ασθενείς άνεµοι και θερµοκρασιακή αναστροφή αλλά και από την έντονη χρήση εστιών καύσης
που χρησιµοποιούν σαν καύσιµη ύλη βιοµάζα». Μας ήρθαν µνήµες από άλλες εποχές, όταν το νέφος ήταν µόνιµα εγκατεστηµένο στον αττικό ουρανό και κάποτε κάποιοι Υπουργοί πριν από
πολλά χρόνια είχαν πει «φέρτε µου ένα νεκρό από το νέφος».
Αν και το Υπουργείο είχε έγκαιρα ειδοποιηθεί και από επιστήµονες αλλά και από κοινοβουλευτικές παρεµβάσεις και ερωτήσεις που κατατέθηκαν, δεν έκανε καµµία προληπτική ενέργεια.
Τελικά, η τρικοµµατική συγκυβέρνηση, υποτελής στις µνηµονιακές πολιτικές, αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου,
πράγµα που έκανε απλησίαστο το πετρέλαιο για τα χειµαζόµενα
νοικοκυριά. Έχουµε σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα
δάση µας -και τα περιαστικά ακόµα- κινδυνεύουν από τη λαθροϋλοτόµηση.
Κύριε Υπουργέ, δύο φορές στην ιστορία ο Υµηττός έχει απο-
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ψιλωθεί. Η πρώτη ήταν στον Πελοποννησιακό Πόλεµο, στην αρχαιότητα, η δεύτερη ήταν στην Κατοχή και εύχοµαι να µην ξαναζήσουµε µια τέτοια κατάσταση. Εκτιµούµε ότι το ΥΠΕΚΑ δεν
ενδιαφέρεται ανάλογα για τη δηµόσια υγεία λόγω της υπέρβασης των ορίων των αερίων ρύπων. Επίσης, η πολιτεία συνολικά
αδιαφορεί για την ποιότητα ζωής των πολιτών, δεν λαµβάνει
µέτρα για την πάταξη του λαθρεµπορίου καυσίµων και νοµοθετεί
µόνο φοροµπηχτικά µέτρα.
Στη σύσκεψη που έγινε στο ΥΠΕΚΑ στις 3-1-2013 -όπου δεν
συµµετείχε Υπουργός ή κάποιος εκπρόσωπος έστω του Υπουργείου Οικονοµικών, παρά µόνο υπηρεσιακοί παράγοντες και γενικοί γραµµατείς- δεν αποφασίστηκε κανένα άµεσο µέτρο.
Αντίθετα, έχουµε θέσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο, από το ΚΕΕΛΠΝΟ, από την κυρία Υφυπουργό, η οποία προηγουµένως, σήµερα, τοποθετήθηκε για τους κινδύνους της δηµόσιας υγείας
από το νέφος «καπνοµίχλης».
Με βάση αυτά τα στοιχεία και µε βάση το ότι η εξίσωση του
φόρου πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης δεν έφερε τα οικονοµικά αποτελέσµατα που λέγατε ως Κυβέρνηση, καθώς και ότι το
κόστος αποκατάστασης των ζηµιών είναι πολύ µεγάλο σε σχέση
µε το κόστος προάσπισης του περιβάλλοντος και της δηµόσιας
υγείας, σας ρωτάµε τα εξής: Τι άµεσα µέτρα πρόκειται να πάρετε; Θα προχωρήσετε στην κατάργηση της εξίσωσης του
φόρου κατανάλωσης πετρελαίου θέρµανσης µε του πετρελαίου
κίνησης; Είναι κάτι το οποίο θα ανακουφίσει τα νοικοκυριά, που
υποφέρουν και αναγκάζονται να στραφούν σε άλλες µορφές,
επικίνδυνες για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Στην επίκαιρη ερώτησή σας θα απαντήσει ο Υπουργός κ.
Ευάγγελος Λιβιεράτος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κυρία Καφαντάρη, θα ήθελα να
σας ευχαριστήσω, κατ’ αρχάς, για την ευγενική σας συναίνεση
της αναβολής.
Επειδή ασχολείστε µε τα ζητήµατα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και έχετε απευθύνει δέσµη εύστοχων και εύλογων ερωτήσεων, γνωρίζετε ότι το πρόβληµα των αυξηµένων συγκεντρώσεων στις αστικές περιοχές της χώρας και κυρίως της Αθήνας
είναι διαχρονικές. Συνάδελφος από το Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών µού έλεγε τις προάλλες ότι από τη δεκαετία του ’60
έχουµε αυτό το πρόβληµα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε
σταθερότητα ή µικρή µείωση των συγκεντρώσεων αιωρουµένων
σωµατιδίων και θα πρέπει να πω ότι η µείωση αυτή για το 2012,
µε βάση την πρώτη αξιολόγηση που έχουµε -πρώτη φορά έχουµε
αξιολόγηση των στοιχείων για την Αθήνα- ήταν σηµαντική.
Το φαινόµενο της ασυνήθιστης υψηλής συγκέντρωσης σωµατιδίων παρατηρήθηκε στην ατµόσφαιρα των µεγάλων αστικών
κέντρων από το τέλος Νοεµβρίου, µε αποκορύφωση τα δύο τριήµερα του Δεκεµβρίου. Αποδίδεται στη µερική αντικατάσταση
συµβατικών πηγών ενέργειας για οικιακή θέρµανση από βιοµάζα,
η οποία επιβαρύνει περισσότερο το περιβάλλον σε αιωρούµενα
σωµατίδια σε σχέση µε τα συµβατικά καύσιµα.
Το ΥΠΕΚΑ κινήθηκε άµεσα. Δεν νοµίζω ότι η παρουσία Υπουργών στις συσκέψεις προσδίδει κάτι το ιδιαίτερο, πέρα από το επικοινωνιακό. Το ΥΠΕΚΑ ασχολείται σοβαρά µε το θέµα. Δεν είναι
µόνο του στην αρµοδιότητα αυτή και αυτό πρέπει να το καταλάβουµε. Εσείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Έλαβαν χώρα διαδοχικές συσκέψεις, όχι µόνο η σύσκεψη που ανακοινώθηκε, µε
συµµετοχή επιστηµόνων και των συναρµοδίων Υπουργείων και
φορέων.
Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να επισηµάνω ότι µόνο ένα µέρος
των όσων συζητάµε σήµερα άπτεται των αρµοδιοτήτων του
ΥΠΕΚΑ, όπως σας είπα. Οι συσκέψεις αποσκοπούσαν στην αντιµετώπιση του φαινοµένου, µέσα από την εξέταση µιας δέσµης
δράσεων που στοχεύουν στη διασφάλιση της ετοιµότητας της
πολιτείας για την αντιµετώπιση ενδεχόµενων σοβαρότερων καταστάσεων και βελτιστοποίηση του συντονισµού των δηµοσίων
πολιτικών, στην ενηµέρωση των πολιτών -πολύ σηµαντικό αυτόστην κατάρτιση και εφαρµογή ολοκληρωµένου στρατηγικού σχεδίου δράσης, µε δέσµες άµεσων και µακροπρόθεσµων ενεργειών
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καθώς και επείγοντος χαρακτήρα, εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Τέλος, αποσκοπούσαν στην καλύτερη συνεργασία µεταξύ των
πολλών εµπλεκοµένων υπηρεσιών, διότι έχουµε εντοπίσει προβλήµατα πάρα πολύ σοβαρά σ’ αυτόν τον τοµέα.
Συγκεκριµένα, τα µέτρα είναι τα εξής: Θεσπίζονται προδιαγραφές καυσίµων στερεάς βιοµάζας για µη βιοµηχανική χρήση και
θεσµοθετείται η υποχρέωση ελέγχου δοκιµής και ταυτοποίησηςπιστοποίησης κεντρικών λεβήτων στερεής βιοµάζας που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά σε σχέση µε τα βιοκαύσιµα που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν, ώστε να επιτυγχάνονται οι απαραίτητες αποδόσεις και τα όρια εκποµπών καυσαερίων που έχουν θεσµοθετηθεί για τις εγκαταστάσεις.
Η θεσµική παρέµβαση γίνεται τώρα. Δεδοµένου ότι οι πολίτες
έχουν εκτεθεί σε έντονη διαφηµιστική προβολή -πολλές φορές
σε αµφισβητήσιµα οικονοµικά και επιστηµονικά στοιχεία- δίδεται
µεγάλο βάρος σ’ αυτό και ήδη ετοιµάζεται µια διαδικασία ενηµέρωσης του κοινού, η οποία θα κυκλοφορήσει άµεσα, µε τη
µορφή ενηµερωτικού υλικού και µπροσούρας, ας το πούµε έτσι.
Συγκροτείται Επιτροπή Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης από το
Υπουργείο Υγείας για τη δηµιουργία πλαισίου παροχής οδηγιών
προς τους πολίτες. Κατευθύνουµε πολύτιµους πόρους από το
Πράσινο Ταµείο για την πάταξη της λαθροϋλοτοµίας, παρ’ όλες
τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει το Πράσινο Ταµείο και είναι γνωστές. Παρακολουθούµε επί εικοσιτετραώρου βάσεως τις συγκεντρώσεις σωµατιδίων, µέσω του δικτύου του ΥΠΕΚΑ.
Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι το Τµήµα Ποιότητας Ατµόσφαιρας
του ΥΠΕΚΑ είναι σε συνεχή επικοινωνία µε την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γίνονται έλεγχοι στο πεδίο της εµπορίας, έλεγχοι οχηµάτων και κεντρικών θερµάνσεων. Ενισχύεται ο θεσµός
ενεργειακής επιθεώρησης και γίνεται εποπτεία και έλεγχος της
αγοράς λεβήτων και καυσίµων στερεάς βιοµάζας.
Επίσης συνεχίζεται η εφαρµογή πολιτικών και δράσεων για την
αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης –που έχουν ήδη
αποδώσει, βάσει των µετρήσεων- και επεκτείνεται το δίκτυο του
φυσικού αερίου, που προφανώς βοηθάει.
Εξετάζονται και άλλα µέτρα και οπωσδήποτε µας βοηθά οποιαδήποτε συµβολή από τη µεριά σας. Εγώ θέλω να αναδείξω
αυτήν τη βοήθεια την οποία µας προσφέρετε και για άλλα θέµατα, στα οποία θα αναφερθώ στη δευτερολογία µου. Το θέµα
δεν είναι απλό, αλλά είναι πάρα πολύ σύνθετο και δεν υπάρχει
εµπειρία συνεργασίας των φορέων πάνω σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Κυρία Καφαντάρη, έχετε το λόγο κι εσείς για τρία λεπτά.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Υπουργέ, σαφώς είπατε κι
εσείς –και έχετε τοποθετηθεί και στο παρελθόν- ότι το νέφος δεν
είναι καινούργιο και ότι είναι κάτι το οποίο είχε παρατηρηθεί και
στο παρελθόν. Απλώς, στη συγκεκριµένη περίπτωση, έχουµε τέτοια φαινόµενα και τέτοιες διαδικασίες που γίνονται, όπου διάφοροι λόγοι αλληλοσυµπληρώνονται. Ένας τέτοιος λόγος είναι
η ευξηµένη χρήση των τζακιών και η καύση της βιοµάζας που
φέρνουν την κατάσταση σε σηµείο κινδύνου για τη δηµόσια
υγεία. Άλλωστε, οι ίδιες οι ετήσιες εκθέσεις του Υπουργείου σας
αναφέρουν σε σχέση µε την ατµοσφαιρική ρύπανση και µε τα µικροσωµατίδια ότι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι και οι βιοµηχανίες –αναφέρονται συγκεκριµένες παραγωγικές διαδικασίεςκαι τα αυτοκίνητα, οι πυρκαγιές και διάφορα άλλα.
Όµως, θα ήθελα να διαφοροποιηθώ κάπως σ’ αυτά που είπατε.
Φυσικά, αν υπάρχει µελέτη η οποία λέει ότι το 2012 τα µικροσωµατίδια ήταν χαµηλότερα, θα θέλαµε να την έχουµε και θα τη ζητήσουµε κοινοβουλευτικά. Όµως, θα ήθελα να σας πω ότι και το
2010 είχαµε ενενήντα εννέα µέρες υπέρβασης στο Σταθµό Αριστοτέλους. Και το 2011 είχαµε ογδόντα τέσσερις µέρες υπέρβασης και, αν αφαιρέσουµε κάποιες µέρες που αποδόθηκαν σε
σκόνη από τη Σαχάρα, είχαν ξεπεραστεί οι τριάντα πέντε µέρες
που λέει ο νόµος, για να ληφθούν έκτακτα µέτρα. Εδώ θέλω να
πω ότι κινδυνεύει η χώρα µας να παραπεµφθεί στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο για παράβαση σχετικής κοινοτικής οδηγίας, της Οδηγίας 50/2008.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ο Μόντι,
ο οποίος διεκδικεί την ψήφο των Ιταλών αυτήν την εποχή, µ’ ένα
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σύνθηµά του βγαίνει στους Ιταλούς σ’ αυτές τις εκλογές και λέει
«ψηφίστε µε, για να µη γίνουµε Ελλάδα και καταντήσουµε σαν
τους Έλληνες, που κόβουν τα δέντρα για να ζεσταθούν». Για σκεφτείτε τον αντίκτυπο στη διεθνή εικόνα της χώρας! Για σκεφθείτε
τι σηµασία έχει η ατµοσφαιρική ρύπανση για τον τουρισµό που
λέτε ως τρικοµµατική Κυβέρνηση –δεν απευθύνοµαι προσωπικάότι είναι η βαριά βιοµηχανία της χώρας!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Υπουργέ, εµείς εκτιµούµε ότι πρέπει να γίνουν συγκεκριµένα βήµατα τώρα. Γίνονται κάποιες προσπάθειες. Είπατε
όσον αφορά το «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον» ότι θα µπουν τα ενεργειακά τζάκια, ότι θα κάνετε σχεδιασµούς, κλπ. Αν, όµως, όπως
είπε και ο έγκριτος ακαδηµαϊκός κ. Ζερεφός, έχουµε αλκυονίδες
ηµέρες µέσα στο Γενάρη και συγκεκριµένες θερµοκρασίες και
µετεωρολογικές συνθήκες, τότε µπορεί αυτό το πρόβληµα του
νέφους να γίνει αποπνικτικό και να έχουµε σοβαρό πρόβληµα.
Τώρα πρέπει να παρθούν κάποια µέτρα.
Για µας, πέρα από το ότι ένα πρώτο µέτρο αφορά το να καταργηθεί η συγκεκριµένη διαδικασία εξίσωσης και να µειωθεί η
τιµή σε σχέση µε το θέµα του πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης, πάρα πολύ σηµαντικό θεωρείται το θέµα της κίνησης των
αυτοκινήτων και της επανεξέτασης, κύριε Υπουργέ, της άρσης
πετρελαιοκίνησης στα µεγάλα αστικά κέντρα -Αθήνα και Θεσσαλονίκη- που ο προκάτοχός σας κ. Παπακωνσταντίνου από πέρυσι
επέτρεψε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα πει κάποιος: «Μα µιλάµε για Euro 5 τεχνολογία». Έχω διαβάσει και έχω δει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος λέει
ότι δεν είναι διαπιστωµένο απόλυτα ότι αυτή η τεχνολογία δεν
έχει ρύπους για την ατµόσφαιρα.
Εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να παρθούν τώρα συγκεκριµένα
µέτρα, κύριε Υπουργέ. Γενικότερα έχουµε τοποθετηθεί σε σχέση
µε την προστασία του περιβάλλοντος, τα δάση, την κατάργηση
της πετρελαιοκίνησης, όπως είπα ή τα δίκτυα µέτρησης. Εδώ ζήσαµε να µεταφέρουν σταθµούς από τη µία περιοχή στην άλλη,
για να µετρήσουµε τα µικροσωµατίδια! Αυτό, κύριε Υπουργέ,
πρέπει να λυθεί. Η δηµόσια υγεία και το περιβάλλον πρέπει να
µπουν πάνω απ’ όλα, για να µην έρθουµε σε δυσάρεστες καταστάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κυρία συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Για να κλείσω, θα πω και κάτι άλλο.
Κάντε κάτι ουσιαστικό και µε τη λαθρεµπορία. Τώρα η λαθρεµπορία γίνεται µε το ναυτιλιακό πετρέλαιο και πρέπει αυτό να το
δείτε, γιατί, πέραν των άλλων, το ναυτιλιακό πετρέλαιο είναι
πλούσιο σε θείο και εκπέµπει περισσότερους ρύπους στην ατµόσφαιρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν είναι αρµόδιος ο κύριος Υπουργός γι’ αυτά τα θέµατα, κυρία συνάδελφε.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Άρα συµφωνούµε ότι το πρόβληµα
είναι σύνθετο. Εκτιµώ ότι η διαφοροποίησή µας είναι στο ότι
εµείς λέµε «µέτρα τώρα», πριν φθάσουµε στο «και πέντε»!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Για να πάρουµε τα µέτρα τώρα,
πρέπει να έχουµε εξαντλήσει τη µελέτη και την παρακολούθηση
του φαινοµένου. Εγώ τον Ιούλιο τίµησα την επερώτησή σας, γιατί
µας βοήθησε τότε σε ένα συγκεκριµένο θέµα, που ήταν το θέµα
των µετρήσεων. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Σ’ αυτό υστερούµε.
Θα προσπαθήσω, λοιπόν, να είµαι συγκεκριµένος, συνεχίζοντας
τη δουλειά που εσείς θέσατε µε εκείνην τη σπουδαία επερώτηση.
Το έργο «Εθνικό Εργαστήριο Διακρίβωσης της αξιοπιστίας των
µετρήσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης» υλοποιείται ήδη,
κυρία Καφαντάρη, χάρις και την επερώτηση τη δική σας. Υπεγράφη η σχετική σύµβαση τον περασµένο Αύγουστο, λίγες
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µέρες µετά τη συζήτησή µας και έχει προϋπολογισµό 460.000
ευρώ και διάρκεια τρία έτη. Πρόκειται για ένα συγκεκριµένο
µέτρο. Η λειτουργία Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς είναι απαραίτητη από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και είναι προαπαιτούµενο για την αποδοχή των µετρητικών δεδοµένων στην
ενιαία ευρωπαϊκή βάση µετρήσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.
Μέσω της υλοποίησης του έργου θα εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η ποιότητα των δεδοµένων µέτρησης µε βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ώστε να µην ανησυχεί και ο Μόντι! Επιπλέον, µε
την υλοποίηση του έργου θα αξιοποιηθεί ο υπάρχων εργαστηριακός εξοπλισµός, έτσι ώστε να πραγµατοποιούνται σε επιχειρησιακή και συστηµατική βάση χηµικές αναλύσεις σε δείγµατα
σωµατιδίων για τον προσδιορισµό της περιεκτικότητάς τους συγκεκριµένα στα στοιχεία τα οποία χρειάζονται.
Δεύτερον, η δηµοπράττηση του έργου «Προσαρµογή του
Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης»
στις απαιτήσεις της νέας κοινοτικής οδηγίας έχει οριστεί για το
Φεβρουάριο µε προϋπολογισµό 3,8 εκατοµµύρια ευρώ. Με την
υλοποίηση αυτού του έργου αναβαθµίζεται, κυρίως, αλλά και
επεκτείνεται το υπάρχον δίκτυο και καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις που θέτει η εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Θα µετρώνται
επιπλέον συγκεκριµένοι ρύποι, οι οποίοι µέχρι σήµερα είτε δεν
µετριόνταν καθόλου ή µετριόνταν µόνο εντός Αττικής, στο δίκτυο
που λειτουργεί το ΥΠΕΚΑ. Θα επεκταθεί χωρικά το δίκτυο σε
πέντε νέες θέσεις µέτρησης –Καβάλα, Κοζάνη, Μυτιλήνη, Μεγαλόπολη- και όλοι οι αναλυτές του δικτύου θα είναι πιστοποιηµένοι
µε ευρωπαϊκά πρότυπα.
Πέραν, όµως, της κάλυψης των υποχρεώσεών µας σχετικά µε
την ισχύουσα νοµοθεσία, το έργο θα συµβάλει αποτελεσµατικά
στην πληρέστερη αποτύπωση µέσω µετρήσεων της ποιότητας
του περιβάλλοντα αέρα, µε σκοπό τη διατήρησή της, όπου αυτή
είναι καλή και τη βελτίωσή της, όπου δεν είναι, µε τη λήψη κατάλληλων µέτρων.
Τέλος, η δηµοπράττηση του έργου «Επικαιροποίηση της χαρτογραφικής απεικόνισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέσω της
καταγραφής ατµοσφαιρικών εκποµπών και πηγών και ανάπτυξη
κατάλληλου υπολογιστικού εργαλείου» έγινε την εβδοµάδα που
µας πέρασε και βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης των προσφορών
των υποψηφίων αναδόχων. Η διάρκεια του έργου είναι δύο έτη
και ο προϋπολογισµός του 1,5 εκατοµµύριο ευρώ.
Αυτό το έργο έχει ως στόχο τη δηµιουργία συστήµατος αποτύπωσης της ρύπανσης συνεχώς στο περιβάλλον και όχι σηµειακά, όπως γίνεται σήµερα. Έχουν θεσµοθετηθεί µία σειρά από
τιµές και στόχοι, ώστε να έχουµε µία πλήρη εικόνα πλέον και να
είµαστε σίγουροι σ’ αυτά που λέµε. Ταυτόχρονα, θα διενεργηθούν εκστρατείες ενδεικτικών µετρήσεων σε σηµεία συµπληρωµατικά ως προς τους υπάρχοντες σταθµούς του δικτύου σε όλην
τη χώρα. Μέσω αυτών των µετρήσεων θα εκτιµηθεί η συµβολή
των φυσικών πηγών, η σκόνη, ακόµα και η σκόνη της Σαχάρας
κ.λπ..
Θα ήθελα κλείνοντας να πω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι
γίνεται αντιληπτό πως, µε την ολοκλήρωση των έργων που σας
ανέφερα, θα έχουµε όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Δεν έχουµε πλήρη εικόνα από µετρήσεις. Εάν δείτε, δηλαδή, υπάρχουν διάσπαρτα
δίκτυα, τα οποία δεν συνδέονται µεταξύ τους, δεν έχουµε καν
την καταγραφή τους. Μετράνε πανεπιστήµια, µετρά το δηµόσιο,
µετράνε ινστιτούτα κ.λπ.. Δεν υπάρχει ένα δίκτυο συντονισµένο.
Αυτό, λοιπόν, προσπαθούµε να κάνουµε. Και νοµίζω ότι θα µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε αυτό το πρόβληµα, το οποίο, επαναλαµβάνω, είναι διαχρονικό και οφείλεται και στον τρόπο µε τον
οποίο δοµήθηκαν οι πόλεις µας. Δεν πρέπει να τα ξεχνάµε αυτά.
Επίσης, είναι ένα θέµα το οποίο εµπλέκει πολλά Υπουργεία και
πολλές υπηρεσίες µέσα στα ίδια τα Υπουργεία. Αυτό, λοιπόν,
προσπαθούµε να συντονίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς,
κύριε Υπουργέ.
Και τώρα εισερχόµαστε στην τελευταία για σήµερα επίκαιρη
ερώτηση, την τρίτη υπ’ αριθµόν 902/28-1-2013 επίκαιρη ερώτηση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πρώτου κύκλου του πρώην Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή
Β’ Αθήνας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις αρµοδιότητες του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος σε θέµατα που αφορούν το ΥΠΕΚΑ.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν πρόκειται
απλώς περί του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, αλλά για ένα
ζήτηµα µείζονος στρατηγικής σηµασίας. Πρόκειται για την προσπάθεια που γίνεται επί τρία ολόκληρα χρόνια, ενώ η χώρα
οδεύει «επί ξυρού ακµής». Πρόκειται για το αν µπορεί αυτή η
προσπάθεια να ευοδωθεί µε µία πολιτική δύο µέτρων και δύο
σταθµών. Δεν είναι δυνατόν να συµβεί κάτι τέτοιο. Δεν πρόκειται
έτσι να προχωρήσει ούτε η δηµοσιονοµική προσαρµογή ούτε οι
διαρθρωτικές αλλαγές και προφανώς ούτε και η πορεία για ανάπτυξη και αντιστροφή αυτού του κατήφορου που ακολουθεί η
χώρα πέντε ολόκληρα χρόνια, από την ώρα που άρχισε η κρίση
των τραπεζών στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Επαναλαµβάνω και τονίζω ότι δεν πρόκειται να αναστραφεί
αυτή η πορεία, εάν η οποιαδήποτε κυβέρνηση –τώρα, βέβαια, µιλάµε για τη σηµερινή Κυβέρνηση- εφαρµόζει δύο µέτρα και δύο
σταθµά. Σήµερα στην Ευελπίδων είναι εργαζόµενοι και συνδικαλιστές, που, καλώς ή κακώς –κακώς κατά τη γνώµη µου- έκαναν
κατάληψη στο Γραφείο του Υπουργού Εργασίας. Προ ηµερών
επιστρατεύθηκαν οι εργαζόµενοι στο µετρό, διότι όντως είχε δηµιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβληµα, ένα µείζον πρόβληµα για τον
πληθυσµό του Λεκανοπεδίου.
Όµως, δεν µπορεί ταυτόχρονα, όταν η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει τη µία πλευρά µ’ αυτήν την απόλυτη αυστηρότητα, από την
άλλη όχι απλώς να ανέχεται, αλλά να παρέχει και δηµόσιες λειτουργίες στην ανεξέλεγκτη χρήση -µέχρι εκβιασµού της Κυβερνήσεως- οργανωµένων, έστω και διακοµµατικά, συµφερόντων.
Διότι στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, πλην του ΚΚΕ, όλα τα
άλλα κόµµατα –και αυτό στο οποίο ανήκω εγώ, αλλά σ’ αυτό δεν
εκφράζει το συµφέρον της χώρας- έχουν µία οµάδα επικεφαλής
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, η οποία διαχειρίζεται επί
χρόνια δισεκατοµµύρια, όπως το 2% επί των αµοιβών, των µελετών και των επιβλέψεων των µηχανικών -ακόµα και αυτών που
δεν είναι µέλη του Επιµελητηρίου- και το 2% από το κόστος των
έργων. Και ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι είναι δισεκατοµµύρια τα
έργα που έγιναν χωρίς κανέναν έλεγχο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, έχετε τεράστια ευθύνη. Εάν, δηλαδή, επιληφθεί ο εισαγγελέας του τρόπου διαχείρισης αυτών
των τεράστιων ποσών, θα διαπιστωθεί ότι το εποπτεύον Υπουργείο και οι εκάστοτε Υπουργοί έχουν τεράστια ευθύνη. Και αυτή
δεν ανήκει σε εσάς προσωπικά. Δεν πρέπει να ανεχθείτε µια τέτοια ευθύνη.
Εδώ, λοιπόν, δώσαµε το σύστηµα υλοποίησης της νοµιµοποίησης των αυθαιρέτων και της µεταβίβασης των ακινήτων -από τα
οποία προσδοκούσαµε ότι θα µπει στα άδεια ταµεία τουλάχιστον
1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ- σε µια οµάδα στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος. Το Υπουργείο σας σκανδαλωδώς -επί της προηγούµενης κυβέρνησης, του ΠΑΣΟΚ- έδωσε αυτό το ηλεκτρονικό
σύστηµα ελέγχου σ’ αυτήν την οµάδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου. Και αυτοί οι κύριοι, επωφελούµενοι των απεργιών των µηχανικών -που δεν ήθελαν ο κλάδος υγείας του ΤΣΜΕΔΕ να πάει
στον ΕΟΠΥΥ- βρήκαν ευκαιρία, τάχα ότι συµπαρίστανται στο δίκαιο αίτηµα των µηχανικών, για να µπλοκάρουν το σύστηµα και
να σταµατήσει η όλη διαδικασία νοµιµοποίησης των αυθαιρέτων,
το Υπουργείο Οικονοµικών να µην έχει τα έσοδα από αυτό.
Και µετά, έρχεται η Κυβέρνηση, αφού αναγκάζεται µε πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου να βρει κάποιο σύστηµα µε χειρόγραφα -λέει- σηµειώµατα, ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες, οι
µηχανικοί, οι συµβολαιογράφοι και οι δικηγόροι και δίνει πάλι
αυτό το ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου σ’ αυτήν την οµάδα του
Τεχνικού Επιµελητηρίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να «παγώνει»
η οικονοµία, όσον αφορά τις κατασκευές, που όλοι παραδεχόµαστε ότι έχουν τεράστια σηµασία. Αυτό δεν είναι το πρόβληµά
µας; Το πρόβληµά µας δεν είναι ότι έχουν «παγώσει» οι κατα-
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σκευές, όπως και τόσα άλλα επαγγέλµατα;
Και έρχεστε προχθές -µε νόµο πια- και εξακολουθείτε να δίνετε το δικαίωµα σ’ αυτήν την οµάδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου να ελέγχει αυτό το ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου. Και
αναφέροµαι σ’ αυτήν την οµάδα, διότι εγώ σέβοµαι το Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδος ως θεσµό, όπως και όλους τους θεσµούς.
Δεν σέβοµαι, όµως, αυτούς που καπηλεύονται τους θεσµούς,
όπως και εδώ σ’ αυτήν την Αίθουσα δεν σέβοµαι όσους καπηλεύονται αυτόν το βασικό θεσµό της δηµοκρατίας.
Εάν, όµως, τους οποιουσδήποτε καπήλους τούς ανεχόµαστε,
τότε αποθρασύνονται. Ακόµα και τώρα, µε το νόµο που φέρνετε,
σας ρωτάω αν έχετε αναλυτικά στοιχεία, πέραν του αν κάποιος
αποφασίσει πάλι να εκβιάσει ασκώντας µια δηµόσια λειτουργία.
Προσέξτε! Μπορεί να έρθει κάποια στιγµή ένας Υπουργός και να
πει «το Υπουργείο µου δεν λειτουργεί, αν ο Πρωθυπουργός δεν
µε κάνει Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως» και εµείς να τον ανεχόµαστε από εκεί και πέρα.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Καλαφάτη, γνωρίζετε την
άποψη που έχω για την προσπάθειά σας. Όµως, θα πρέπει να
ξεκαθαρίσετε τι θα κάνετε. Έχουµε τα τοπογραφικά διαγράµµατα. Έφυγε ο κ. Λιβιεράτος, ο «και τοπογράφος». Είναι δυνατόν; Δεν µπορούν οι αρχιτέκτονες µηχανικοί να κάνουν ένα
σχεδιάγραµµα; Δεν µπορούν οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ, των δοµικών
έργων, των υποδοµών να κάνουν ένα διάγραµµα για ένα εκτός
σχεδίου ακίνητο που πρέπει να νοµιµοποιηθεί; Αυτά είναι ντροπή
για όσους τα ανέχονται και θέλω να ελπίζω ότι δεν θα τα ανεχθείτε τελικώς, κύριε Υπουργέ.
Και στη συνέχεια της σηµερινής συνεδρίασης, έχουµε ένα
άλλο νοµοσχέδιο. Τι σηµαίνει «Α’» και «Β’» κατηγορίας ενεργειακοί επιθεωρητές, κύριε Υπουργέ; Τι πράγµατα είναι αυτά; Είναι
δυνατόν να τα ανεχόµαστε αυτά;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ)
Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, επειδή µας είπατε ότι όλα
αυτά τα ακούτε µε προσοχή, να δώσετε προσοχή. Σας είπα ότι
έχετε δέκα µέρες να συζητήσετε µε τον απόντα κύριο Υπουργό.
Τι ρόλο παίζει ο Υπουργός κ. Λιβιεράτος; Είναι µόνο για τους τοπογράφους; Αύριο θα είναι ένας Υπουργός εναντίον των τοπογράφων, µε τους ηλεκτρολόγους ή ένας άλλος µε τους άλλους;
Δεν µπορεί η χώρα να βγει από την κρίση µ’ αυτόν τον τρόπο.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Σταύρος Καλαφάτης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε,
σύµφωνα µε το άρθρο 24 παράγραφος 23 του ν. 4014/2011, η
διαδικασία ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης εν όλω ή εν µέρει της
υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης στις διατάξεις του εν λόγω νόµου υλοποιείται µετά από ανάθεση από
τον Υπουργό ΥΠΕΚΑ στο ΤΕΕ, το οποίο έχει τη διαχείριση του
πληροφοριακού συστήµατος, όπως και αναφέρατε. Γι’ αυτό έχει
εκδοθεί και η συγκεκριµένη κοινή υπουργική απόφαση στις 269-2011 των Υπουργών ΠΕΚΑ, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η οποία διέπει την προαναφερθείσα
ανάθεση.
Ωστόσο, το ΥΠΕΚΑ οφείλει να είναι προσηλωµένο αυτήν τη
στιγµή σε όσα προκύπτουν και όσα προβλέπονται από την παραπάνω ΚΥΑ και σε όσα, βεβαίως, σύµφωνα µε το νόµο απορρέουν από τη µη τήρησή της. Εάν συµβεί αυτό, θα πράξει
οτιδήποτε προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, προκειµένου
να προασπίσει το δηµόσιο συµφέρον.
Επισηµαίνεται περαιτέρω ότι σύµφωνα µε το ν.1486/84 το ΤΕΕ,
ως θεσµοθετηµένος τεχνικός σύµβουλος της Κυβέρνησης, κατέχει ρόλο ο οποίος αναλύεται διεξοδικά στον παραπάνω νόµο.
Είναι αλήθεια ότι στο πλαίσιο αυτό το ΥΠΕΚΑ, έχοντας ακριβώς ως γνώµονα την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος,
προέβη σε έκδοση πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, σχετικά
µε την αντιµετώπιση της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης να ρυθµιστούν τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στη
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σύνταξη συµβολαίων καθώς και στην είσπραξη των εκ του νόµου
σηµαντικών εσόδων του κράτους από αναστολή λειτουργίας του
πληροφοριακού συστήµατος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας. Μ’ αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται έµπρακτα ότι η Κυβέρνηση από τη µία πλευρά οφείλει –και αυτό κάνει- να τηρήσει τα
συµπεφωνηµένα και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, όπου αυτή
κρίνει ότι πραγµατικά υπάρχει ανάγκη έκτακτης παρέµβασης για
την προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος, αυτό και θα κάνει.
Ακόµα να πούµε -πάλι σε σχέση µε το δικό σας σκεπτικό, κύριε
Πρόεδρε- ότι αυτήν τη στιγµή είναι υπό επεξεργασία βελτίωση
των σχετικών διατάξεων που αφορούν την ηλεκτρονική διαδικασία µε κύριους στόχους: τη διασφάλιση των δεδοµένων πληροφοριακού χαρακτήρα από το ΥΠΕΚΑ και από την κεντρική κυβέρνηση, την απόλυτη συνεργασία και αδιάλειπτη ενηµέρωση των
βάσεων δεδοµένων της κεντρικής διοίκησης και του φορέα υλοποίησης του πληροφοριακού συστήµατος, τη διασφάλιση της
δηµόσιου ενδιαφέροντος πληροφορίας. Και να είστε σίγουρος
ότι προς τα εκεί θα κατευθυνθούµε και πολύ γρήγορα.
Σχετικά µε το ζήτηµα των ειδικοτήτων µηχανικών που υπογράφουν εξαρτηµένα τοπογραφικά διαγράµµατα -που αναφέρατε
και γραπτώς και προφορικώς- γνωρίζουµε όλοι ότι η αρµοδιότητα για την έκδοση των σχετικών προεδρικών διαταγµάτων σχετικά µε τα δικαιώµατα αποφοίτων ΤΕΙ ανήκει στο Υπουργείο
Παιδείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Πιστεύω ότι όλοι γνωρίζουµε ότι τα σχετικά προεδρικά διατάγµατα, που προτάθηκαν προ δύο ετών, κρίθηκαν µη νόµιµα από
το Συµβούλιο της Επικρατείας. Οι σχετικές υπηρεσίες του
ΥΠΕΚΑ έχουν προβεί στην έκδοση εγκυκλίων και εγγράφων σχετικά µε το ανωτέρω ζήτηµα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
και τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Μέσα στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων µου έχω
πλήρη γνώση για τη σηµασία του ζητήµατος και την, πολλές
φορές, συγκρουόµενη εφαρµογή των κειµένων διατάξεων ανά
πολεοδοµικό γραφείο. Αναφερθήκατε και σε άλλες συζητήσεις
σ’ αυτό.
Προσπαθούµε, λοιπόν, γι’ αυτό το θέµα να βρούµε οριζόντιες
και απόλυτες λύσεις εφαρµογής για το σύνολο της επικράτειας,
κύριε Πρόεδρε. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µας το θέµα των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων θα τύχει επεξεργασίας -γνωρίζετε
πολύ καλά ότι είναι ένα θέµα που ταλανίζει πολύ καιρό και επί
πολλά χρόνια- και θα γίνουν προτάσεις, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία. Επαναλαµβάνω ότι το ζήτηµα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων δεν είναι τωρινό ζήτηµα. Η έλλειψη
ελέγχου για πολλά χρόνια των πολεοδοµικών υπηρεσιών µέσω
µητρώου και κανόνων διαπίστωσης των ειδικών επαγγελµατικών
προσόντων και η παράλληλη παράλειψη της διοίκησης να επιλύσει µε ορθό τρόπο το ζήτηµα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων
είχαν ως αποτέλεσµα να συσσωρεύονται και να δηµιουργούνται
προβλήµατα, µε άµεση επίπτωση στον πολίτη. Κυρίως επειδή το
πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατος του µηχανικού άπτεται της
δηµόσιας ασφάλειας, της δηµόσιας πίστης και της ποιότητας του
δοµηµένου περιβάλλοντος, η κρίση των υπηρεσιών θα πρέπει να
είναι πολύ προσεκτική και να αντανακλά την εφαρµογή της νοµοθεσίας.
Από την πλευρά µας θα προβούµε σε κάθε πρωτοβουλία και
έλεγχο για ένα πλαίσιο αναλυτικών και βασικών κανόνων. Όµως,
όπως ανέφερα, -και το γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί έχετε µακρά
εµπειρία, τη µακρύτερη εµπειρία όλων µας εδώ πέρα µέσα,
κύριε Πρόεδρε- είναι απαραίτητη σ’ αυτήν την περίπτωση η συνεισφορά και η συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία.
Εµείς θα αναλάβουµε αυτήν την πρωτοβουλία να ανοίξουµε
αυτό το θέµα. Και µε τη µέχρι τώρα πορεία του το Υπουργείο
έχει δείξει ότι δεν φοβάται να ανοίγει µέτωπα και να µπαίνει σε
σύγκρουση µε προβλήµατα που, πολλές φορές, έχουν και χαρακτηριστικά παθογένειας από τα πολλά προηγούµενα χρόνια, σε
σχέση µε τη λειτουργία υπηρεσιών ή σε σχέση µε τη λειτουργία
του κράτους γενικότερα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Κακλα-
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µάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγχωρήστε
µε. Θα ήθελα προς στιγµήν να απευθυνθώ προς τον κύριο
Υπουργό.
Κύριε Υπουργέ, δεν θέλω να σας προσβάλω, διότι ξέρω ότι µε
ευσυνειδησία και σοβαρότητα ασκείτε τα καθήκοντά σας. Αυτό
το σηµείο -και σας παρακαλώ πάρα πολύ- το έχω ξανακούσει. Τα
τελευταία λόγια που είπατε, που δεν ήταν το σηµείωµα της υπηρεσίας, τα δέχοµαι ως διάθεσή σας, αλλά δεν προοιωνίζονται
οποιοδήποτε αποτέλεσµα. Διαβάστε το σηµείωµα ξανά, καλέστε
όποιον το συνέγραψε, ζητήστε για το ίδιο θέµα προηγούµενα σηµειώµατα και µετά λύπης σας θα διαπιστώσετε ότι η γραφειοκρατία, ιδιαίτερα όταν είναι συνδεδεµένη µε οικονοµικά συµφέροντα,
είναι ανίκητη µαζί µε τη βλακεία. Διότι και η βλακεία µέχρι τέλους
επιµένει. Δεν βλέπει την πόρτα. Προχωράει στον τοίχο και σπάει
το κεφάλι της. Όµως το θέµα είναι να µην κατεδαφιστεί και η
χώρα.
Κύριε Υπουργέ, σας λέγω αυτό που είπατε στο τέλος. Το
Υπουργείο Παιδείας είναι αρµόδιο για επαγγελµατικά δικαιώµατα. Τι δουλειά έχετε εσείς, λοιπόν, να στέλνετε την εγκύκλιο
του Τεχνικού Επιµελητηρίου, ο προηγούµενος γενικός γραµµατέας, για παράδειγµα, στον τωρινό σας, ο οποίος ήταν µέχρι
χθες αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος; Όπως
το Υπουργείο Παιδείας είχε ειδικό γραµµατέα για την ανώτατη
εκπαίδευση αλλά και για τα ΤΕΙ έναν από τους πλέον εµπαθείς διότι οι περισσότεροι δεν είναι εµπαθείς- καθηγητές του Πολυτεχνείου, που ήθελε να διαλυθούν τα ΤΕΙ; Και κάναµε µια
µεταρρύθµιση στην ανώτατη εκπαίδευση µε ένα εργαλείο που
ήθελε τα ΤΕΙ να διαλυθούν!
Ακούστε: Είναι δυνατόν το ΤΕΙ της Αθήνας να έχει Τµήµα Τοπογραφίας και οι πτυχιούχοι του να µπορούν µεν να πηγαίνουν
στο εξωτερικό να κάνουν διδακτορικά, αλλά να µην µπορούν να
κάνουν ένα σχεδιάγραµµα;
Σας ερωτώ εσάς, ως υπεύθυνο πολίτη και πολιτικό: Είναι δυνατόν αρχιτέκτων να µην µπορεί να κάνει ένα σχεδιάγραµµα;
Είναι δυνατόν να ισχύει για τόσους άλλους µηχανικούς και µόνον
οι τοπογράφοι να µην µπορούν;
Και είναι και αυτοί θύµατα. Διότι όταν, αντί να εφαρµόζεις το
δίκαιο, καλλιεργείς την αίσθηση στις διάφορες οµάδες ότι µπορούν εκ του πλαγίου να προωθούν συµφέροντά τους δίκαια -γιατί
προφανώς ο τοπογράφος δικαιούται να κάνει το διάγραµµα- κι
όταν του εµπνέεις την αίσθηση ότι µπορεί µε τον τάδε παράγοντα του Υπουργείου ή µε τον τάδε εξωθεσµικό παράγοντα όπως καταντούν ορισµένα επιµελητήρια, όπως το συγκεκριµένο
Επιµελητήριο- να «καβαλήσει» τους άλλους στα συµφέροντά
τους, τότε φτάνεις εδώ που έχει φτάσει αυτή η χώρα.
Κύριε Πρόεδρε, η απάντηση του κυρίου Υπουργού δεν µε ικανοποιεί, όχι για τη δική του διάθεση, αλλά γιατί βλέπω -και λυπούµαι, αλλά πρέπει να το πω- ότι είναι µια σειρά Υπουργών που
τους έζησα σε όλες τις κυβερνήσεις από το 1983 που είχα -κατά
τη γνώµη µου ορθώς, κατ’ άλλους ατυχή- έµπνευση να σταµατήσει ο µονόδροµος για γιατρούς και δικηγόρους και να αρχίσει
µια εκπαίδευση των νέων ανθρώπων προς την τεχνολογία, προς
την ανάπτυξη της χώρας. Ε, από τότε, επί τριάντα χρόνια, γι’
αυτά τα ιδρύµατα έχουν ξοδευτεί δισεκατοµµύρια και εκατό χιλιάδες νέοι είναι ανεπάγγελτοι, όταν περνάµε εδώ, πριν από
λίγες µέρες, ότι µπορούν τα κολλέγια να δίνουν τίτλους µεταπτυχιακών σπουδών, οι οποίοι όµως θα υπόκεινται σ’ έναν έλεγχο
του Υπουργείου Παιδείας. Εδώ, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.
Υπάρχει η ασυδοσία του µικροκοµµατισµού και του ωφελιµισµού
πίσω απ’ όλη αυτήν τη διαδικασία.
Λυπάµαι, κύριε Υπουργέ, εάν δεν αποφασίσετε να κάνετε το
σωστό, θα περάσετε κι εσείς ως ένας απ’ όλους εκείνους -για
τους οποίους λυπάµαι, διότι άξιζαν πολλοί απ’ αυτούς- που µε
θυµηδία αναφέρονται σ’ αυτούς αυτοί οι λεγόµενοι «παντοκράτορες». Είναι ένα θέµα -ο Υπουργός Εργασίας πρέπει να το καταλάβει καλύτερα και εκείνος- για το συνδικαλισµό. Υπάρχουν
κάποια οχυρά που δεν πέφτουν µε τίποτε. Διότι αυτά τα οχυρά
έχουν εγκλωβίσει εργαζόµενους, απλούς ανθρώπους, τάχα ότι
εξυπηρετούν τα συµφέροντά τους και στην πραγµατικότητα εξυπηρετούν συµφέροντα ατοµικά ή οµάδων προσώπων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο κύριος Υπουργός έχει
το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε,
κάνατε µια αναφορά σε πολλά θέµατα.
Να ξεκαθαρίσω πρώτα απ’ όλα, σε σχέση µε τα δικαιώµατα
του τµήµατος των αποφοίτων του ΤΕΙ για το συγκεκριµένο ζήτηµα, ότι το επεξεργάζοµαι σ’ έναν πολύ µεγάλο βαθµό και, κατά
πάσα πιθανότητα, για να µην πω 100%, θα διασφαλιστούν απολύτως για το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Σε σχέση µε τα όσα αναφέρατε προηγουµένως, αυτό που
µπορώ να σας πω είναι ότι η γενική πολιτική κατεύθυνση, την
οποία έχουµε χαράξει και την οποία προσπαθούµε να ακολουθήσουµε µε θρησκευτική ευλάβεια, είναι -όσο γίνεται- να διαµορφώνουµε καθαρούς κανόνες. Σας σέβοµαι και προσωπικά, διότι
έχετε λειτουργήσει, έχετε διακονήσει πολλές δεκαετίες εδώ
µέσα.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Κυβέρνηση καταβάλλει µία προσπάθεια µε τις θυσίες του ελληνικού λαού για να αντιµετωπίσουµε αυτήν την περίοδο ένα µεγάλο µέρος των παθογενειών
και των προβληµάτων. Κι εγώ θέλω να πιστέψω -κι ας χαρακτηρισθώ από κάποιους ροµαντικός- ότι και τα κόµµατα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης θα συνεισφέρουν, θα καταλάβουν, θα
αντιληφθούν τη σηµασία του δικού τους ρόλου σ’ αυτό το γύρισµα της σελίδας για τη χώρα µας. Σ’ αυτή, λοιπόν, τη φάση αυτό
που θέλουµε είναι καθαροί, ξεκάθαροι κανόνες. Βέβαια, σε µία
ευνοµούµενη πολιτεία χρέος της κάθε κυβέρνησης είναι να θέτει
τόσο καθαρούς κανόνες, ώστε να αποκλείει ή να αποθαρρύνει ή
να δυσχεραίνει κατά το µέγιστο δυνατό βαθµό τις αντιµαχίες των
συντεχνιών –µε ή χωρίς εισαγωγικά- µεταξύ τους.
Είµαστε σε µία φάση που πρέπει να απαλλαγούµε απ’ αυτές
τις παθογένειες. Τυραννιστήκαµε για πολλά χρόνια κι ένας λόγος
που δεν πετύχαµε τους αναπτυξιακούς στόχους, στους οποίους
αναφερθήκατε κι εσείς προηγουµένως, είναι ακριβώς γιατί πέσαµε όλοι σ’ αυτήν την παγίδα.
Εµείς, λοιπόν, από την πλευρά του Υπουργείου, σε σχέση µε
τα ζητήµατα που αναφέρετε, θα κάνουµε τη δική µας προσπάθεια. Θα πω το αυτονόητο. Στην πολιτική, όπως βεβαίως και σε
κάθε φάση της ζωής µας, κρινόµαστε όλοι από τα αποτελέσµατα. Θα αξιολογηθούµε όλοι σε σχέση όχι µονάχα µε τη βούληση, την προσπάθεια που καταβάλλουµε, αλλά σε σχέση µε το
τελικό αποτέλεσµα. Κινούµαστε όλοι, βέβαια, µέσα σε ένα συγκεκριµένο περιβάλλον. Ούτε εµείς είµαστε εκείνοι οι οποίοι πιστεύουµε ότι µε µία κίνηση θα αλλάξουµε άρδην ή θα
βελτιώσουµε στο µέγιστο δυνατό βαθµό αυτό που δεν µπορέσαµε σταδιακά όλοι µαζί να βελτιώσουµε τα προηγούµενα χρόνια. Όµως, διεκδικούµε, αν θέλετε, ένα δικαίωµα να προσπαθήσουµε.
Εσείς είστε εδώ πέρα. Θα µας παρακολουθείτε, θα µας ελέγχετε σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου, θα συζητάµε, θα ακούµε κι ό,τι γόνιµο υπάρχει κι ό,τι µπορεί να ενταχθεί
στη γενικότερη κυβερνητική πολιτική να είστε σίγουρος ότι θα
αξιολογηθεί και θα αξιοποιηθεί αναλόγως.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 891/28-1-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Σταυρούλας Ξουλίδου
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των
Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, δεν θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 901/28-1-2013
επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας
του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου Παππά προς
τους Υπουργούς Εθνικής Άµυνας και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατάσταση στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, λόγω κωλύµατος των
κυρίων Υπουργών και διαγράφεται.
Δεν θα συζητηθεί η έκτη µε αριθµό 897/28-1-2013 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Α’ Αθήνας της Δηµο-
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κρατικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Πανούση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
υπαγωγή του ασφαλιστικού φορέα των Αστυνοµικών ΤΕΑΠΑΣΑ
στο νέο τρόπο υπολογισµού του εφάπαξ, σύµφωνα µε την απόφαση 30854/3809/31-12-2012, λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Τέλος, δεν θα συζητηθεί η έβδοµη µε αριθµό 899/28-1-2013
επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Νοµού Αττικής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Γκιόκα
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, σχετικά µε την πλήρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και την πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα ήθελα το λόγο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μισό λεπτό, κύριε
Μαριά.
Έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Βρούτσης, γιατί θέλει να ενηµερώσει
τη Βουλή για σοβαρό θέµα της αρµοδιότητάς του, σύµφωνα µε
το άρθρο 142 Α’ παράγραφος 8 του Κανονισµού της Βουλής.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να είµαι µέλος του εθνικού µας Κοινοβουλίου πέντε χρόνια. Επίσης, αποτελεί πιο µεγάλη τιµή για µένα
ότι είµαι Υπουργός αυτής της Κυβέρνησης -µιας Κυβέρνησης
που βρήκε πολύ δύσκολα πράγµατα που έπρεπε να φέρει εις
πέρας- επτά περίπου µήνες, ίσως και στο πιο δύσκολο Υπουργείο, κατ’ οµολογία όλων. Δεν έδωσα ποτέ το δικαίωµα -και πιστεύω ότι αυτό είναι κοινή πεποίθηση όλων- να περάσει η εικόνα
ότι είµαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω την όξυνση ή ότι υιοθετώ
ακραίες απόψεις και ιδέες.
Αντίθετα, όλο αυτό το διάστηµα το µόνο που προσπάθησα και
προσπαθώ και θα προσπαθώ είναι να σέβοµαι το δηµοκρατικό
διάλογο, να σέβοµαι τη διαφορετική άποψη, να σέβοµαι αυτόν
που είναι απέναντί µου κι έχει µία διαφορετική προσέγγιση.
Αυτός είµαι. Έτσι λειτουργώ αυτούς τους επτά µήνες και τίποτα,
µα τίποτα, δεν θα αλλάξει αυτήν την αντίληψη που έχω για την
πολιτική συγκρότησή µου και το πώς πολιτικά πρέπει να συµπεριφέροµαι όσο θα έχω την τιµή να βρίσκοµαι στο Υπουργείο.
Από εκεί και πέρα, όµως, υπάρχει µία βασική αρχή. Την Κοινοβουλευτική µας Δηµοκρατία όσοι την υπηρετούν πρέπει πάνω
απ’ όλα να τη σέβονται και να σέβονται τους κανόνες της κι όχι
να τη χρησιµοποιούν µε σκοπό να την υπονοµεύσουν.
Βρίσκοµαι σήµερα εδώ -ίσως είναι η πιο δυσάρεστη στιγµή
από τους επτά µήνες που βρίσκοµαι στο Υπουργείο- για να καταγγείλω αυτές τις ενέργειες τις βίαιες, τα έκτροπα και τους προπηλακισµούς που έγιναν χθες στο Υπουργείο Εργασίας, αλλά και
για κάτι ακόµα: να αποκαταστήσω την αλήθεια, µια αλήθεια η
οποία βιάστηκε κι αυτή χθες και σήµερα στα κανάλια από εκπροσώπους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, µε σκοπό να
διαστρεβλώσουν µία πραγµατικότητα που δυστυχώς δεν µπορεί
να διαστρεβλωθεί, διότι µιλάνε τα γεγονότα.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω τα εξής: Το Υπουργείο Εργασίας –
και ίσως δεν το ξέρει ο κόσµος- είναι αφύλακτο, είναι ένα φιλειρηνικό Υπουργείο, ένα Υπουργείο στο οποίο συζητιούνται οι
απόψεις µε τους εργαζόµενους, µε τους συνδικαλιστές, µε κοινωνικές οµάδες. Κρατήστε το αυτό, γιατί έχει µεγάλη σηµασία
για τη συζήτησή µας. Είναι αφύλακτο! Δεν υπάρχουν εµπόδια για
να µπει κάποιος στο Υπουργείο. Μπορεί κάποιος να µπει και να
φτάσει στο Υπουργείο, στην πόρτα µου, στο γραφείο µου, µέσα
σ’ ένα λεπτό.
Κρατήστε ως δεύτερο ότι όλο αυτό το διάστηµα δεν υπήρξε
κοινωνική οµάδα, συνδικαλιστική οµάδα µε την οποία να µη συζήτησα και το κάνω συνεχώς και θα το κάνω συνεχώς.
Χθες το πρωί ξαφνικά µπήκαν στο Υπουργείο τριάντα πέντε
άτοµα. Πέρασαν σκάλες, ανέβηκαν, οργανώθηκαν στον έβδοµο
όροφο και ξαφνικά έγινε επίθεση στο γραφείο µου, µπαίνοντας
µέσα, παραβιάζοντας τα πάντα. Μία οµάδα που δεν είχε ζητήσει
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ραντεβού να µε δει, µία οµάδα η οποία παρ’ ότι έφτασε έξω από
το γραφείο µου πάλι δεν ζήτησε να µε δει, µπήκε µέσα ανατρέποντας τα πάντα, χτυπώντας την αστυνοµική µου φρουρά, σπρώχνοντας τις κοπέλες του γραφείου µου, αναποδογυρίζοντας και
σπάζοντας τη δηµόσια περιουσία. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι
η πραγµατικότητα και η αποκατάσταση της αλήθειας.
Πραγµατικά θλίβοµαι. Δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ στο Κοινοβούλιο και να κάνω τέτοιου είδους αναφορά. Είµαι υποχρεωµένος, όµως, να το κάνω για την αποκατάσταση της αλήθειας και
των πραγµάτων.
Αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς άκουσα την
κ. Παπαρήγα να ζητάει από εµένα να της δώσω το βίντεο όλης
αυτής της εχθροπραξίας και της εφόδου αυτής της οµάδας
κρούσης που έγινε στο γραφείο µου. Την ενηµερώνω, λοιπόν, ότι
δεν υπάρχει βίντεο στο Υπουργείο Εργασίας. Υπήρξε όµως και
φωτογράφος και βίντεο χθες, το οποίο συνόδευε την οµάδα
κρούσης και το οποίο είναι καταγεγραµµένο και ζητάω να το φέρουν να το δει ο ελληνικός λαός.
Προφανώς, κυρία Παπαρήγα, υπάρχουν δηλώσεις σας που σίγουρα δεν αρέσουν στους πολίτες, όπως και δικές µας δηλώσεις
που σίγουρα πάλι δεν αρέσουν στους πολίτες. Στατιστικά αν το
κρίνει κανείς, περισσότερες πιθανότητες έχουν οι δικές µου απόψεις να υιοθετούνται παρά της κ. Παπαρήγα. Πώς αντιλαµβάνεται η κ. Παπαρήγα, ας πούµε το παράδειγµα, οµάδες οι οποίες
δεν συµµερίζονται τις απόψεις της να πάνε στον Περισσό, να
σπάσουν τα γραφεία της και να µπουν µέσα; Δεν το θέλω αυτό
να γίνει ποτέ και ούτε πρέπει να γίνει. Το λέω, όµως, για να δούµε
και την άλλη πλευρά, που στατιστικά έχει µεγαλύτερη πιθανότητα να συµβεί. Διότι οι απόψεις αυτές στατιστικά δεν είναι ισοδύναµες µε τις άλλες απόψεις.
Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ εύχοµαι να είναι το τελευταίο γεγονός το οποίο συνέβη. Θέλω να δηλώσω ότι αυτά τα οποία έγιναν χθες ήταν απαράδεκτα. Δεν ήταν
απλά µία κατάληψη του γραφείου του Υπουργού. Ήταν βιαιοπραγίες, ήταν έκτροπα, ήταν καταστροφή δηµόσιας περιουσίας.
Αυτή είναι η αλήθεια, την οποία δυστυχώς καταθέτω σήµερα
ενώπιόν σας.
Στο τέλος-τέλος ας αναρωτηθούµε όλοι: Αυτές οι βιαιοπραγίες
και η καταστροφή της δηµόσιας περιουσίας είναι εις όφελος των
εργαζοµένων; Για την καταστροφή της δηµόσιας περιουσίας και
γι’ αυτά που έγιναν η επιταγή πού θα πάει; Πού να τη στείλω,
κύριε Πρόεδρε; Στο ΠΑΜΕ ή στο ΚΚΕ;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Αθανάσιος Παφίλης.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Μαριά, είστε συνεχώς µε ένα χέρι σηκωµένο. Παρακαλώ.
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, έχουν δικαίωµα να πάρουν το
λόγο όσοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι το επιθυµούν. Προφανώς, επειδή το θέµα αφορά το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας,
δίνεται πρώτα ο λόγος στον κ. Παφίλη. Στη συνέχεια θα πάµε κατά τα πρεσβεία.
Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ο κύριος Υπουργός έχει περάσει κάθε
όριο. Εκτός από τις ακραίες απόψεις που εκφράζει, τις προκλητικές δηλώσεις µε τις οποίες βρίζει τους εργαζόµενους που παράγουν τον πλούτο –τους είπε προχθές ότι είναι ρουσφετολογική
και πελατειακή σχέση οι συντάξεις των 300 ευρώ, των 400 ευρώ
και των 500 ευρώ που παίρνουν σήµερα- καταφεύγει σε ωµά ψέµατα, καταφεύγει σε οργανωµένες προβοκάτσιες, οι οποίες στερούνται και καλής σκηνοθεσίας.
Τι συνέβη, λοιπόν, χθες; Σαράντα συνδικαλιστές, πρόεδροι
από τα µεγαλύτερα σωµατεία και οµοσπονδίες της Ελλάδας,
πήγαν να διαµαρτυρηθούν στο γραφείο του κ. Βρούτση -αυτό
έκαναν, όπως έχει συµβεί εκατοντάδες φορές- µε ονοµατεπώνυµο και µε τα πρόσωπά τους καθαρά. Δεν πήγαν ούτε κρυµµένοι ούτε µε έφοδο. Ανέβηκαν στον όγδοο όροφο, όπως λέει ο κ.
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Βρούτσης, που είναι το γραφείο του και ο οποίος έφυγε και δεν
έχει άµεση εικόνα. Αρνήθηκε να τους δει. Τους επιτέθηκε η
φρουρά. Παρά τη δυνατότητα να υπάρξει συµφωνία να δει µια
αντιπροσωπεία και οι υπόλοιποι να φύγουν, κάλεσε τα ΜΑΤ. Και
τα ΜΑΤ έκαναν εισβολή. Για να µπούνε µέσα, έσπασαν και την
πόρτα.
Αυτά έγιναν χθες. Ακολούθησαν συλλήψεις, ξυλοδαρµοί, χρήση χηµικών. Τα χηµικά χρησιµοποιήθηκαν πρώτη φορά σε κλειστό χώρο. Αυτό θα µπορούσε να έχει και θύµατα και ξέρετε τι
σηµαίνει. Τα γκλοπ, τη βία, την καταστολή ακολούθησαν τριάντα
πέντε συλλήψεις. Τους µετέφεραν στη ΓΑΔΑ και σήµερα είναι
στη Σχολή Ευελπίδων, στο κτήριο µάλλον –να το πω έτσι- όπου
περνάνε από ανάκριση σαν τροµοκράτες οι οποίοι κρύφτηκαν.
Πάλι καλά που δεν µας είπατε ότι ήταν και ένοπλοι. Πρόκειται
για ψέµατα!
Η σκηνοθεσία των ζηµιών είναι απίστευτη. Έχω τις φωτογραφίες, τις οποίες θα καταθέσω για τα Πρακτικά -βάλτε τους να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους- στις οποίες φαίνονται πώς
έγιναν οι µετακινήσεις στα γραφεία, για να «στηθεί» αυτή η άθλια
προβοκάτσια από πλευράς της Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Παφίλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν στοιχείο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Πρόεδρε, εµείς θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε ορισµένα
πράγµατα. Εάν εµείς επιλέγαµε –που δεν επιλέγουµε, γιατί δεν
είναι στην τακτική µας τέτοια πράγµατα, γιατί δεν βοηθάνε- να
κάνουµε ζηµιά, θα παίρναµε και την ευθύνη.
Έγινε µια κλασική, ειρηνική διαµαρτυρία και η Κυβέρνηση και
προσωπικά ο κ. Βρούτσης -ο οποίος έχει αναγάγει το Υπουργείο
σε υπουργείο εργοδοσίας και όχι εργασίας όλα αυτά τα χρόνιαανέλαβε αυτήν την πρωτοβουλία. Με ποιο στόχο; Με προφανή
πολιτικό στόχο: θέλετε να τροµοκρατήσετε τον κόσµο. Επιλέγετε, για να περάσετε τη βάρβαρη πολιτική –και είναι λογικό αυτό
για την Κυβέρνηση και για εσάς- το ρόπαλο και την τροµοκρατία.
Θα σας υπενθυµίσω ότι απέναντι στο ρόπαλο και την τροµοκρατία είναι εκατοµµύρια άνθρωποι, που συντρίβονται σήµερα.
Σ’ αυτούς πρέπει να απαντήσετε πώς θα ζήσουν µε την πολιτική
που ακολουθείτε.
Να ξέρετε πολύ καλά –και εµείς θα κάνουµε τα πάντα γι’ αυτόότι ο λαός θα συσπειρωθεί, θα συντρίψει και θα ανατρέψει αυτή
σας την πολιτική. Τέτοιου είδους προβοκάτσιες και συκοφαντίες
δεν πρόκειται να περάσουν. Δεν είναι στην τακτική µας οι εντυπωσιασµοί ούτε να κυνηγάµε τις κάµερες και τα κανάλια. Ξέρουµε πολύ καλά ότι ο ταξικός αγώνας είναι δύσκολος και ότι
χρειάζεται συσπείρωση στη βάση και χρειάζεται οργανωµένη,
µαζική αντιπαράθεση απέναντι σ’ αυτήν την πολιτική της βαρβαρότητας.
Είναι περιττό να σχολιάσει κανείς παραπέρα τα σενάρια της
Κυβέρνησης, γιατί ο ελληνικός λαός γνωρίζει πάρα πολύ καλά
και την πολιτική της –τη γεύεται- και τη στάση τη δική µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, άλλη τοποθέτηση περιµέναµε από εσάς. Περιµέναµε να µας εξηγήσετε γιατί επιλέξατε να είστε στην εµπροσθοφυλακή της κλιµάκωσης και των αντιλαϊκών µέτρων και του
κρατικού αυταρχισµού, που είναι ο «δίδυµος αδελφός» των αντιλαϊκών µέτρων. Αυτό ζήσαµε χθες.
Την ώρα που εκατοµµύρια µισθωτοί και συνταξιούχοι στο εκκαθαριστικό τους βλέπουν τα έργα και τις ηµέρες σας, µε µεγάλες περικοπές αποδοχών, την ώρα που ετοιµάζεστε να κάνετε
ένα δεύτερο κύκλο αντεργατικής και αντιλαϊκής «µεταρρύθµισης» για το ασφαλιστικό, επιλέξατε να αντιµετωπίσετε, µε έναν
ακραία ασυνήθιστο τρόπο σε αυταρχισµό αλλά και σε χειραγώγηση της κοινής γνώµης, αυτό που έκαναν τριάντα πέντε επώνυµοι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ.
Επικαλούµαι την κοινή λογική. Μετά τους συνδικαλιστές του
ΠΑΜΕ µπούκαρε η Αστυνοµία και καλέσατε τα ΜΜΕ ώρες µετά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πώς µπορείτε να αποδείξετε ότι αυτά έγιναν από τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και όχι από την Αστυνοµία ή από κάποιους που
σκηνοθέτησαν µέσα σ’ αυτές τις ώρες τις ζηµιές;
Είναι αλήθεια ότι στην πρακτική του ΠΑΜΕ –µε την οποία άλλοτε συµφωνούµε και άλλοτε όχι- δεν υπάρχει αυτή η πρακτική
τού «µπαίνω µε επώνυµους συνδικαλιστές και τα κάνω λίµπα» ή
«απειλώ τη ζωή του Υπουργού».
Να σας πω και κάτι ακόµη. Κυβερνητικός σας συνεταίρος είναι
το κόµµα της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Υπήρξε και εκεί, πριν
από εβδοµάδες, µια κατάληψη των γραφείων της, την οποία
εµείς καταδικάσαµε απόλυτα και κατηγορηµατικά από την πρώτη
στιγµή. Ο κ. Κουβέλης, όµως, είπε: «Δεν επιθυµώ τη δίωξη των
προσαχθέντων».
Γιατί δεν έχετε το κουράγιο και την τόλµη να κάνετε µια τέτοια
δήλωση, όταν δεν στοιχειοθετούνται οι κατηγορίες σας, όταν
ακόµη και ΜΜΕ -που έσπευσαν να υιοθετήσουν την κυβερνητική
προπαγάνδα- τώρα, µε τη δηµοσίευση φωτογραφιών, παίρνουν
αποστάσεις;
Εµείς θέλουµε αντιπαράθεση στην ατζέντα της καθηµερινότητας του πολίτη. Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση για το πώς θα
σταµατήσει η άνοδος της ανεργίας, πώς θα σταµατήσουν να
πληρώνουν µονόπλευρα, µε τροµακτική αδικία, τα φτωχά και τα
µεσαία στρώµατα όλα τα βάρη, για το πώς δεν θα φορτωθούν
τα σπασµένα για το λογαριασµό -όπως γίνεται εδώ και τρία χρόνια- της πολιτικής δεκαετιών της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ οι πολίτες που έχουν τη µικρότερη ευθύνη, το µικρότερο
εισόδηµα, τα λιγότερα δικαιώµατα.
Κύριε Πρόεδρε, ζούµε σε µια περίοδο όπου καταργούνται οι
συλλογικές συµβάσεις, όπου κόβονται µε τον µπαλτά µισθοί και
συντάξεις έως και 50% µέσα σε δυόµισι χρόνια. Η Ελλάδα είναι
η µόνη χώρα στην Ευρώπη –επειδή µιλάτε πολύ και για Ευρώπηπου χρησιµοποιεί το χουντικής κοπής εργαλείο της πολιτικής επιστράτευσης. Και εσείς, φοβισµένοι γιατί η πολιτική σας δεν βρίσκει απήχηση ακόµη και στους δικούς σας ψηφοφόρους,
προσπαθείτε να αντιµετωπίσετε αυτά τα πράγµατα µε µια εκστρατεία αυταρχισµού, εκφοβισµού και χειραγώγησης, γιατί δεν
θέλετε έναν πολίτη απλώς καθηµαγµένο στο εισόδηµα, γιατί δεν
υλοποιείτε απλώς µια πολιτική που έχει 30% ανεργία και 60%
ανεργία στους νέους, αλλά γιατί, επιπλέον, θέλετε έναν πολίτη
φοβισµένο, αναξιοπρεπή και ταπεινωµένο.
Ε, λοιπόν, σας απαντάµε ότι ο ελληνικός λαός δεν θα δεχθεί
αυτήν τη µοίρα που του επιφυλάσσετε.
Θα διεκδικήσει αλλαγή πολιτικής, αλλαγή Κυβέρνησης και
πάνω απ’ όλα αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και δηµοκρατία.
Κύριε Βρούτση, σας έβαλαν να κάνετε τη βρώµικη δουλειά στο
Υπουργείο Εργασίας. Μην την κάνετε και µε µεθόδους που µυρίζουν άσχηµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Επαµεινώνδας Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν
από δύο ώρες ήρθαµε στην Αίθουσα αυτή και ζητήσαµε να κάνουµε µία δήλωση που θα ήταν µισού λεπτού και είχε σχέση µε
τις συλλήψεις των τριάντα πέντε συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ. Θα
διαβάσω, λοιπόν, τη δήλωση αυτή και βεβαίως, εφόσον έχει ανοίξει ο διάλογος, θα τοποθετηθώ. Είναι δήλωση εκ µέρους των
Ανεξάρτητων Ελλήνων, η οποία ήδη έχει διανεµηθεί στα Μέσα
και θέλαµε να κάνουµε τη δήλωση στην Αίθουσα για να έχει τη
δική της βαρύτητα.
«Την ώρα που η Κυβέρνηση κάθεται σούζα µπροστά στην
τρόικα, που παρανοµεί, καταλαµβάνει Υπουργεία και διαλύει τη
χώρα, την ίδια στιγµή επιστρατεύει το δόγµα Δένδια «νόµος και
τάξη», προκειµένου να τροµοκρατήσει το µαχόµενο ελληνικό λαό
και να καθυποτάξει τη δράση συνδικαλιστικών στελεχών, όπως
έκανε µε τους τριάντα πέντε συλληφθέντες του ΠΑΜΕ, προς
τους οποίους οι Ανεξάρτητοι Έλληνες εκφράζουν την πλήρη
συµπαράστασή τους».
Ακούσαµε τον κύριο Υπουργό, ακούσαµε και τους συναδέλφους από το ΚΚΕ και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μας κάνει µεγάλη εντύπωση: ο κύριος Υπουργός ανησυχεί και διαµαρτύρεται, διότι οι
συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, όπως ισχυρίστηκε, πήγαν να καταλά-
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βουν το Υπουργείο και το γραφείο του.
Και απευθύνοµαι σε εσάς, κύριε Υπουργέ, και την Κυβέρνηση.
Δεν άκουσα καµµία διαµαρτυρία για την παράνοµη κατάληψη
των Υπουργείων που έχουν γίνει από τους τροϊκανούς. Διότι και
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπάρχουν τροϊκανοί, οι
οποίοι καθορίζουν την πολιτική. Και ρωτώ τον Υπουργό Οικονοµικών: Υπάρχει Γερµανίδα που είναι δήθεν της τρόικας, που κάνει
σήµερα κουµάντο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ναι ή όχι;
Υπάρχουν στα Υπουργεία αυτήν τη στιγµή τροϊκανοί που σας δίνουν εντολές, ναι ή όχι; Είναι αυτό κατάληψη των Υπουργείων,
ναι ή όχι; Είναι αυτό σφετερισµός εξουσιών, ναι ή όχι; Φτάσατε
στο σηµείο στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, που
θα διαχειριστεί την ιστορία µε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, να διορίσετε πλέον και τροϊκανούς και µάλιστα Πρόεδρο
του Γενικού Συµβουλίου τον κ. Πολ Κόστερ, µε απόφαση του κ.
Στουρνάρα, και τον κ. Πιερ Μαριανί, ο οποίος ήταν ο τελευταίος
διευθύνων σύµβουλος της «DEXIA», που την πτώχευσε. Και τον
βάζετε εδώ!
Έχετε, λοιπόν, εκχωρήσει κυριαρχικές εξουσίες της χώρας,
έχει γίνει σφετερισµός εξουσιών από την τρόικα, µπαινοβγαίνουν
οι τροϊκανοί στα Υπουργεία, παίρνουν τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και αυτό δεν σας ενοχλεί, αλλά λέτε ότι οι
τριάντα πέντε επώνυµοι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ -και επιµένω
ότι είναι του ΠΑΜΕ, µε την έννοια ότι έχουν δείξει µία συγκεκριµένη δράση και συγκεκριµένο τρόπο αντιµετώπισης των γεγονότων- σας κατέλαβαν τα γραφεία. Αυτό, λοιπόν, δείχνει ότι είστε
σε µεγάλο πανικό, επιδεικνύετε τεράστιο αυταρχισµό, επίθεση
στα ίδια τα λαϊκά στρώµατα.
Και θέλετε, γιατί είναι συνέχεια της πολιτικής σας, µία πολιτική
που λέει δήθεν «νόµος και τάξη», διότι ούτε το νόµο επιβάλλετε
-γιατί είστε παράνοµοι µε αυτά που κάνετε- ούτε την τάξη. Και
εάν θέλετε να επιβάλετε τάξη, τους πενήντα χιλιάδες αστυνοµικούς που έχετε, αντί να έχετε τους περισσότερους στα ΜΑΤ, να
τους βάλετε στο θέµα της αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας,
η οποία οργιάζει. Αυτό πρέπει να κάνετε.
Αντίθετα, έχετε όλες τις δυνάµεις καταστολής να επιτίθενται
στους πολίτες και θέλετε να φτιάξετε µία ατζέντα ότι δήθεν εσείς
είστε η Κυβέρνηση του νόµου και της τάξης, τη στιγµή που είστε
η Κυβέρνηση που παρανοµεί, που επιτίθεται στα δηµοκρατικά δικαιώµατα και έχει στερήσει τους πολίτες από τα προς το ζην.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα και γι’ αυτό θα έχετε διαµαρτυρίες νόµιµες, δηµοκρατικές, µαζικές, γιατί η πολιτική σας δεν
πρόκειται να περάσει. Και δεν πρόκειται να περάσει όχι γιατί το
λέµε εµείς ή γιατί το λέει κάποιος στη Βουλή, αλλά γιατί έχει
φτωχοποιηθεί ο ελληνικός λαός. Οδηγούµαστε σε ανθρωπιστική
κρίση. Άρα, λοιπόν, ό,τι και να κάνετε µε τις δυνάµεις καταστολής και µε την τροµοκρατία, σας ενηµερώνουµε ότι αυτό δεν θα
περάσει. Θα το βρείτε απέναντί σας.
Συνεχίζετε αυτόν τον ολισθηρό κατήφορο. Έχετε στοχοποιήσει πλέον και χώρους. Επιτεθήκατε σε διάφορους χώρους και
τώρα κάνετε και επίδειξη δύναµης και απέναντι στο ΠΑΜΕ, µία
δύναµη που έχει καταδείξει ότι η συµµετοχή της στις πορείες και
στις διαδηλώσεις ήταν πάντοτε πειθαρχηµένη. Αυτό, λοιπόν, καταδεικνύεται, ότι οδηγείστε πλέον σε έναν κατήφορο αυταρχικό,
ο οποίος δεν πρόκειται να σας σώσει. Ο µόνος τρόπος για να σωθείτε είναι να φύγετε αυτήν τη στιγµή, διότι καταστρέφετε τη
χώρα. Η πολιτική του µνηµονίου, όπως σας το είπαµε, βλάπτει
σοβαρά όχι µόνο τη δηµοκρατία αλλά και το συνδικαλισµό και
όλα τα κοινωνικά δικαιώµατα των πολιτών.
Ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μόλις πριν από λίγο ακούσαµε τις συνιστώσες του ΠΑΜΕ.
Γιατί νοµίζω ότι οι τελευταίες δύο οµιλίες έτσι µπορούν να εξηγηθούν, σαν συνιστώσες του ΠΑΜΕ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Εσείς είστε η συνιστώσα της
Νέας Δηµοκρατίας.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Μην ενοχλήστε, κύριε
Στρατούλη. Συνιστώσα του ΠΑΜΕ είστε αυτήν τη στιγµή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Και εσείς της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, στην
προσπάθειά µας να στηρίξουµε την τρικοµµατική αυτήν Κυβέρνηση, γνωρίζετε ότι πάγια θέση µας είναι ότι πρέπει να χειριζόµαστε τα θέµατα µε υπευθυνότητα, µε σταθερότητα και µε
νηφαλιότητα.
Γνωρίζετε, επίσης, και γνωρίζουµε όλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι, στην εποχή της κρίσης αλλά και στη χρονιά όπου
η Ελλάδα επιχειρεί να κάνει τη µεγάλη στροφή, το 2013 είναι µία
χρονιά δύσκολη αλλά και µια χρονιά ανάταξης και ανάκαµψης
της κοινωνίας, της οικονοµίας, της ευρωπαϊκής προοπτικής της
χώρας. Αυτή, λοιπόν, τη χρονιά είναι πάρα πολύ σηµαντικό να
συµβάλουµε όλοι στο να πέφτουν οι τόνοι, γιατί η όξυνση δεν ευνοεί τίποτε άλλο παρά την ετερόκλητη συµµαχία των άκρων, µε
θύµατα την κοινωνία και τη δηµοκρατία µας.
Διότι η πολιτική, κύριε Υπουργέ, δεν ασκείται µε τη βία. Και η
πολιτική αντίθεση δεν µπορεί να εκφράζεται µε καταλήψεις και
µε προπηλακισµούς και µε κάθε µορφής βία. Και το να καταδικάζουµε εδώ, παραδείγµατος χάριν, τις καταλήψεις στα γραφεία
της ΔΗΜΑΡ, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ -την οποία ξέρουµε πολύ καλά
πως υποθάλψατε και ποιες συνιστώσες και ποια άκρα σας στήριξαν την κατάληψη- δεν φθάνει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Πηγαίνετε στον εισαγγελέα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρακαλώ πολύ. Γνωρίζουµε εδώ πέρα και το 2010 στην Αργυρούπολη και αλλού τι
έγινε και ποια στελέχη σας τότε προπηλάκιζαν Υπουργούς, πώς
έγινε το ρεσάλτο από τότε, µε ποιες βίαιες µεθόδους. Από την
άλλη, όµως, γνωρίζουµε, κύριε Υπουργέ, επίσης...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κυρία συνάδελφε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Στρατούλη, δεν
έχει δικαίωµα να λέει ό,τι θέλει πολιτικά;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυριολεκτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Πολιτικά µιλάει. Ούτε
προσέβαλε ούτε µίλησε προσωπικά. Γιατί διαµαρτύρεστε συνέχεια;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Έχει την αµέριστη κατανόησή µας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Και εσείς τη δική µου,
κύριε Παπαδηµούλη.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζουµε, όµως, ότι η πολιτική δεν ασκείται
και µε την Αστυνοµία. Γι’ αυτό θα πω το αυτονόητο: «Παν µέτρον
άριστον». Δηλαδή, το να επιβληθεί η τάξη και ο νόµος πρέπει να
γίνεται µε µέτρο και σε ακραίες καταστάσεις, όταν πραγµατικά
υπάρχει επίθεση. Εγώ δέχοµαι το λόγο σας, αν έτσι έγινε, το κατανοώ. Όµως, αυτό πρέπει να γίνεται µε εξαιρετική φειδώ, γιατί
υπάρχουν και µορφές διαµαρτυρίας που είναι ειρηνικές και αυτές ευνοούν και βοηθούν και τη δηµοκρατία και την αποτελεσµατικότητα της Κυβέρνησης.
Η Κυβέρνηση χρειάζεται υπεύθυνη Αντιπολίτευση, χρειάζεται
και τη νόµιµη και ουσιαστική και σοβαρή διαµαρτυρία και των πολιτών και όλων των φορέων. Αυτό που δεν χρειάζεται η Κυβέρνηση είναι ακριβώς να στήνονται πράγµατα για να δηµιουργούνται πολιτικές εντυπώσεις και να στήνεται ένα σκηνικό βίας, που
δεν ευνοεί τελικά. Ευνοεί την όξυνση, ευνοεί την πόλωση. Δεν
ευνοεί ούτε τη δηµοκρατία ούτε την προοπτική της χώρας προς
την ανάπτυξη, την οποία επιχειρεί η Κυβέρνηση την οποία στηρίζουµε.
Άρα θέλω να πω, τελειώνοντας, και να θυµίσω σε όλους και σε
όλες τις πτέρυγες της Βουλής ότι τρακτέρ στους δρόµους είχαµε και «κόκκινα» και «γαλάζια» κάποια στιγµή και είχαµε και καταλήψεις κτηρίων. Δεν έγιναν αυτά επί µνηµονιακής Ελλάδας.
Αυτά προϋπήρχαν. Και να κάνουµε όλοι εδώ µέσα την αυτοκριτική µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: «Πράσινα» δεν είχε;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Και «πράσινα», ναι. Να κάνετε όµως και εσείς στην Αριστερά καµµία φορά αυτοκριτική. Καλό θα σας κάνει κάποια
στιγµή από το να είστε µονολιθικοί.
Εδώ µέσα ξέρουµε πολύ καλά ότι το είχαµε κάνει ένα Κοινο-
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βούλιο στο οποίο οι πτέρυγες ανέπτυσσαν τις απόψεις τους και
έξω υπήρχαν τρακτέρ, υπήρχαν καταλήψεις σε δηµόσια κτήρια,
στους δρόµους, παντού.
Είναι προς όφελος της δηµοκρατίας να έχουµε τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη ελευθερία τού εκφράζεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι, της διαµαρτυρίας και φυσικά και της απεργίας, αλλά όχι
µε βία. Νοµίζω την Ελλάδα που πρέπει να προστατεύσουµε την
ώρα της κρίσης, αυτήν την Ελλάδα πρέπει να σκεφτούµε και να
σκεφτούµε ότι κάθε διαµαρτυρία και κάθε αντίδραση πρέπει να
γίνεται µε ειρηνικό τρόπο.
Η βία -ξαναλέω και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- προκαλεί
όξυνση και η όξυνση ευνοεί τα άκρα και όχι την προσπάθεια της
Κυβέρνησης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικόλαος
Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κάτω από τις συνθήκες της ανάγκης και των έκτακτων περιστάσεων, το πολιτικό σύστηµα το τελευταίο διάστηµα είχε κάνει
µια πολύ µεγάλη πρόοδο και µάλιστα αναφέροµαι σε ένα πολύ
µεγάλο µέρος της Αντιπολίτευσης, ότι, δηλαδή, παραδεχτήκαµε
επιτέλους σε αυτήν εδώ την Αίθουσα και σιγά-σιγά σε αυτόν τον
τόπο ότι η δοµική ανοµία, η ανοµία που εµφιλοχωρούσε στην καθηµερινότητα αυτής εδώ της κοινωνίας πρέπει να αντιµετωπιστεί
αποτελεσµατικά, ότι απαγορεύεται σε αυτήν εδώ τη χώρα, επιτέλους, να υπάρχουν εστίες ανοµίας. Αυτή είναι µια πολύ µεγάλη
πρόοδος.
Όµως, συγχρόνως το πολιτικό σύστηµα, κύριε Πρόεδρε, έχει
να διαχειριστεί, δυστυχώς, µια διαχρονική παθογένεια αυτού εδώ
του τόπου, που ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο προανέφερα, η
εγκαθίδρυση ως δοµικό στοιχείο της κοινωνίας µας της βίας ως
µέσου πολιτικής αντιπαράθεσης και της βίας ως µέσου επίλυσης
ακόµα και προσωπικών διαφορών. Ουσιαστικά έχουµε οδηγηθεί
στο δεδοµένο, έως και αυτονόητο γι’ αυτήν εδώ την κοινωνία, ότι
ίσως η αυτοδικία να είναι ο βασικός και ο καθοριστικός τρόπος
για να επιλύουµε τις διαφορές µας.
Σε µια περίοδο, λοιπόν, κρίσης, όπου η κοινωνία βρίσκεται στο
χειρότερο σηµείο κατάπτωσης, όπου οι πολίτες βρίσκονται σε
πραγµατική απόγνωση και αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις
εξελίξεις, απαιτείται πολύ µεγάλη περίσκεψη όσον αφορά τη διαχείριση αυτών των φαινοµένων σαν αυτό που είδαµε χθες.
Πρέπει να ξεκινήσουµε πρώτα απ’ όλα από την αντίθεσή µας
στο ότι οι παραδοσιακές µέθοδοι αντιπαράθεσης και επίλυσης
προσωπικών διαφορών πρέπει κάποια στιγµή να τελειώσουν. Η
Δηµοκρατική Αριστερά δεν δέχεται ως µέσο επίλυσης προσωπικών διαφορών την κατάληψη δηµόσιου χώρου, γιατί τα γραφεία
ενός Υπουργού είναι δηµόσιος χώρος. Η παράσταση διαµαρτυρίας µπορεί να γίνει µε τον τρόπο που γνωρίζαµε πάρα πολύ
καλά µέχρι τώρα, µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο.
Όµως, αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό –και απευθυνόµαστε, βεβαίως, τώρα και στην εξουσία εκείνη που έχει το προνόµιο
της επιβολής της νοµιµότητας και της ασφάλειας κ.λπ.- είναι ότι
η επίδειξη πυγµής, κύριε Πρόεδρε, αυτήν ειδικά την περίοδο,
µπορεί να επιφέρει πρόσκαιρα οφέλη, όµως είναι βέβαιο ότι θα
τη συναντήσουµε το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα και
µπροστά µας και θα κληθούµε όλοι µαζί να θερίσουµε τις θύελλες που σπέρνουµε µε αυτή µας την πολιτική.
Η Δηµοκρατική Αριστερά επέδειξε, όπως είπε ο κ. Παπαδηµούλης, τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να επιλύονται αυτήν ειδικά την περίοδο οι συγκεκριµένες διαφορές. Ο γενικευµένος
κοινωνικός αυτοµατισµός είναι ένα γεγονός που πρέπει να µας
ανησυχεί. Η εκάστοτε εξουσία, η εκάστοτε κυβέρνηση δεν δικαιούται να επενδύει στον κοινωνικό αυτοµατισµό, προκειµένου
να επιβάλει απόψεις.
Η εκτίµηση της Δηµοκρατικής Αριστεράς είναι ότι η παρούσα
Κυβέρνηση, έχοντας επιτελέσει το µεγαλύτερο µέρος της αποστολής της -που ήταν να επαναφέρει σε τροχιά όλη την πορεία,
όλο το πρόγραµµα- είναι επίσης επιφορτισµένη και πρέπει πάση
θυσία την κοινωνία αυτή να την οδηγήσει συντεταγµένα προς την
έξοδο της κρίσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βασική προϋπόθεση είναι η κοινωνική συνοχή. Όµως, αυτή η
ευθύνη, κύριε Πρόεδρε, είναι ευθύνη όλων των πολιτικών δυνάµεων. Όσο είναι ευθύνη της Κυβέρνησης είναι και των άλλων πολιτικών δυνάµεων. Οι παραδοσιακοί τρόποι επίλυσης διαφορών
πρέπει να τελειώσουν. Τα εργαλεία της προηγούµενης περιόδου
είναι άχρηστα. Περισσότερο κακό κάνουν, παρά επιλύουν τις διαφορές.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σοφία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, αντιλαµβανόµεθα και κατανοούµε ως ένα
βαθµό την ανάγκη που αισθάνεται και την ευκαιρία που βλέπει
το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας να καλύψει το κενό που τον
τελευταίο καιρό έχει δηµιουργηθεί µετά τη µνηµονιακή στροφή
του ΣΥΡΙΖΑ προς τη realpolitik και τις εκστρατείες του Αρχηγού
του κόµµατος στην αυλή των τοκογλύφων δανειστών.
Υπό αυτήν την έννοια, αυτό είναι θεµιτό ως πολιτική στόχευση.
Όµως, τα µέσα τα οποία χρησιµοποιούνται για να επιτευχθεί
ένας πολιτικός στόχος δεν µπορεί να είναι ούτε αθέµιτα ούτε παράνοµα. Παρ’ όλα αυτά, ως Νέα Δηµοκρατία και ως Κυβέρνηση,
ενδεχοµένως, για το πολιτικό όφελος που θα είχε ο χώρος της
Κυβέρνησης από τέτοια µετατόπιση και επιστροφή -που το θεωρούµε δίκαιο- δυνάµεων του πληθυσµού στο Κοµµουνιστικό
Κόµµα, θα µπορούσαµε, υπό αυτήν την έννοια, να θυσιάσουµε
τον κ. Βρούτση προς αυτόν τον πολιτικό σκοπό, ένα συνειδητό
σκοπό –ας πούµε- πολιτικό, αν και αθέµιτο.
Η χώρα, όµως, δεν µπορεί να αντέξει. Δεν έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Ζει ακόµη µε δανεικά. Και από ό,τι ξέρουµε, αν δεν έρθει
η δόση, δεν καταβάλλονται χρήµατα ούτε για το «Βοήθεια στο
Σπίτι» ούτε στους δήµους ούτε πουθενά. Δεν «βρέχει» µαζί µε
τους ψεκασµούς και χρήµα.
Έχω, λοιπόν, την άποψη ότι πράγµατι γίνονται πολλοί διάλογοι
σε πολλά επίπεδα στο Υπουργείο Εργασίας και επειδή πάρα πολλές φορές και εγώ βγαίνοντας και περνώντας από το εντευκτήριο βλέπω τον κ. Βρούτση να τρώει ένα σάντουιτς και του λέω
«τι κάνεις εδώ;» και απαντά «έχει κατάληψη το Υπουργείο µου»,
εντάξει, αυτό δεν είναι λογικό. Διότι µπορεί να πηγαίνουν εκεί
σαράντα άτοµα και πίσω να είναι άλλα χίλια και πίσω να είναι
ακόµα ένα ποσοστό 4%, 5%, 6%, 7% -εγώ σας εύχοµαι, κύριε Παφίλη, και είµαι κοντά σας και πιστεύω ότι θα το πετύχετε, γιατί
έχετε µια σταθερή πορεία, το δέχοµαι- δεν µπορεί όµως αυτοί
να καταλαµβάνουν ένα χώρο που δεν ανήκει στον Βρούτση, ανήκει στον ελληνικό λαό.
Ο ελληνικός λαός πληρώνει για να υπάρχει αυτός ο χώρος και
υπό αυτήν την έννοια µπορεί κάποιος άλλος να διαφωνεί µε αυτό
και να λέει «όχι, εγώ θέλω ο Βρούτσης να δουλέψει, µπας και
µου δουλέψει καλύτερα ο ΟΑΕΔ, µπας και βγει κανένα πρόγραµµα και βρω καµµιά δουλειά, µπας και απορροφηθεί κανένα
κονδύλι». Δεν είναι αυτή τώρα λογική.
Από το πρωί, βέβαια, επειδή οι ψεκασµοί έχουν επεκταθεί,
ακούω διάφορα στα ραδιόφωνα, ότι τις πόρτες τις έσπασαν τα
ΜΑΤ, τα οποία, όµως λέτε ότι τα είχε προσκαλέσει το Υπουργείο.
Άρα ποιος είναι τρελός να προσκαλέσει κάποιον και να µην του
ανοίξει να µπει και να σπάσει την πόρτα; Κοιτάξτε, αυτά δεν αντέχουν στη λογική, γιατί ακούγονται πολύ παράλογα πράγµατα
αυτόν τον καιρό στη χώρα.
Έπειτα, αυτό το θέµα είναι στη δικαιοσύνη. Εγώ πιστεύω ότι
θα το δει µε επιείκεια, εν πάση περιπτώσει, το θέµα. Το ΚΚΕ δεν
µας έχει συνηθίσει σε τραµπουκισµούς και….
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κάναµε και τραµπουκισµούς τώρα;
Με οκτώ τραυµατίες;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όχι, κύριε Παφίλη. Είπα «δεν µας έχει συνηθίσει».
Υπάρχει ένας πολιτικός στόχος, το κατανοώ. Παρακαλώ,
όµως, να αφήσετε να λειτουργήσουν τα Υπουργεία, που ανήκουν
στο λαό και ο όποιος άλλος τρόπος διαµαρτυρίας είναι δικαίωµά
σας.
Τώρα, από εκεί και πέρα, τι να πω για τη συµπαράσταση του
ΣΥΡΙΖΑ, που το πήγε στις περικοπές; Τι να πω; Γιατί εδώ έχουµε
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ακούσει απίθανα πράγµατα, ότι θα ακυρωθεί το µνηµόνιο, πλην
όµως δεν θα ακυρωθεί η σύµβαση, δεν θα σκιστεί, γιατί όπως
είπε ο Αρχηγός σας, ο κ. Τσίπρας, που αποδαιµονοποίησε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, «αυτά το κόµµα µου, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα
θέλει!», δηλαδή το να σκιστεί η δανειακή σύµβαση. Άρα, αφού
δεν θέλει τίποτα από όλα αυτά, προφανώς σωστά έχουµε τώρα
µια πολιτική ένταση, η οποία, όµως, παρακαλώ κι εγώ µε τη σειρά
µου να αποκλιµακωθεί.
Από εκεί και πέρα, σχετικά µε την κατάληψη των Υπουργείων
από τους τροϊκανούς, που άκουσα από τη µεριά των –εντός εισαγωγικών- «Ανεξαρτήτων» Ελλήνων –γιατί όλοι είµαστε ανεξάρτητοι- και για όλα αυτά, ότι δίνονται στοιχεία άµυνας, ότι προχθές
έγινε µια φασαρία γιατί δήθεν κάναµε µια συµφωνία µε την Τουρκία για τα δάση και για όλη αυτήν τη συνωµοσιολογία των ψεκασµών, να σας πω ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ,
που µε τους δορυφόρους ξέρουν όλοι τα πάντα. Δεν χρειάζεται
να κάνουµε συµφωνία ούτε για τα δάση ούτε για την άµυνα. Είναι
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όλα δηµοσιευµένα και τα «κόκκινα βιβλία» της Τουρκίας και τα
δόγµατά µας και όλα.
Σταµατήστε, λοιπόν, για να ησυχάσουµε λίγο, γιατί θέλω να
πω για άλλη µια φορά –και να τελειώσω µε αυτό- ότι δεν κόβονται
λεφτά από τον τοίχο. Πρέπει να βγουν λεφτά από τη χώρα πρωτογενώς, τα οποία αυτήν τη στιγµή η χώρα δεν βγάζει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν µπορώ να σας δώσω
το λόγο, κύριε Μαριά. Έλεος πλέον!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν έχει δικαίωµα να µιλήσει, κύριε
Πρόεδρε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, το
λόγο.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 24-1-2013 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µια συνεδρίαση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει ζητήσει
το λόγο ο κ. Γλέζος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ακούστε, κύριε Παπαδηµούλη, έτσι όπως έχει διαµορφωθεί το κλίµα, οι εξαιρέσεις αρχίζουν και δηµιουργούν τον κανόνα. Το σεβασµό µου προς τον κ.
Γλέζο τον έχω δείξει άπειρες φορές.
Σας ζητώ συγγνώµη, κύριε Γλέζο, αλλά δεν θα παραβώ τον Κανονισµό, γιατί θα αρχίσει κάποιος άλλος χορός από άλλους που
δεν έχουν τον ίδιο σεβασµό σαν κι αυτόν που έχω στο πρόσωπό
σας.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Ζητώ το λόγο επί προσωπικού θέµατος,
αγαπητέ Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Υπήρξε προσωπικό
θέµα;
Ορίστε, κύριε Γλέζο, έχετε το λόγο να µας αναπτύξετε ποιο
ήταν το προσωπικό θέµα.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Διαµαρτύροµαι άλλη µια φορά διότι εδώ
το Κοινοβούλιο µετατρέπεται σε Βουλή των εκπροσώπων των
κοµµάτων και όλοι οι άλλοι Βουλευτές καταργούνται. Γι’ αυτό
διαµαρτύροµαι και σ’ αυτό αναφέροµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Επειδή επίκειται αυτό και
έχουν υπάρξει επιτροπές όπου συµµετέχει και το κόµµα σας

στην αλλαγή του Κανονισµού της Βουλής, χωρίς να επέλθει η
αλλαγή του Κανονισµού της Βουλής το αίτηµά σας δεν µπορεί
να ικανοποιηθεί.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο κ. Παναγιώτης
Μελάς ορίζει ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων την κ.
Ραχήλ Μακρή και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Επαµεινώνδα Μαριά. Ο κ. Γιάννης Μανιάτης, Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, ορίζει ειδικό αγορητή του ΠΑΣΟΚ
τον κ. Θάνο Μωραΐτη. Ο Λαϊκός Σύνδεσµος -Χρυσή Αυγή, διά του
κ. Χρήστου Παππά, ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Δηµήτριο Κουκούτση. Ο κ. Φώτης Κουβέλης, Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, ορίζει ειδική αγορήτρια την κ. Νίκη Φούντα.
Και ο κ. Σπύρος Χαλβατζής, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ορίζει ειδική αγορήτρια την
κ. Διαµάντω Μανωλάκου.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε,
παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έχετε να καταθέσετε κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, κύριε Υπουργέ;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Μάλιστα, κύριε
Πρόεδρε.
Η µία αφορά το νοµοσχέδιο και η άλλη αφορά τη µία εκ των
δυο τροπολογιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ να κατατεθούν και να διανεµηθούν στους κυρίους συναδέλφους.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Βεβαίως, κύριε
Πρόεδρε. Τις καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Σταύρος Καλαφάτης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο εισηγητής
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Διονύσιος Σταµενίτης για δεκαπέντε
λεπτά.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σήµερα συζητούµε την εναρµόνιση µε τη νέα αναδιατυπωµένη ευρωπαϊκή οδηγία της 31/2010, η οποία σε µεγάλο
βαθµό επαναλαµβάνει τα βασικά σηµεία της αρχικής οδηγίας,
της 91/2002 περιλαµβάνοντας ορισµένες τροποποιήσεις.
Η ανάγνωση του νοµοσχεδίου στη Επιτροπή Παραγωγής και
Εµπορίου κατά το προηγούµενο χρονικό διάστηµα µας έδωσε τη
δυνατότητα να εξετάσουµε διεξοδικά το ζήτηµα και να αναλύσουµε τις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου.
Η Ελλάδα µε την εναρµόνιση στην κοινοτική οδηγία εντάσσει
το γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής της για ανταγωνιστική αειφόρο και ασφαλή ενέργεια «Ευρώπη 2020», µε το οποίο τα
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δεσµευθεί να µειώσουν τις εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου κατά 20%, να
αυξήσουν το µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο
ενεργειακό µίγµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά 20% και να
πετύχουν το στόχο του 20% σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση έως το 2020.
Κρίσιµος παράγοντας για την επίτευξη του παραπάνω στόχου
αποτελεί ο κτηριακός τοµέας, ο οποίος καταναλώνει το 30% µε
40% της συνολικής ενέργειας που παράγεται στην Ευρώπη, ενώ
ευθύνεται για το 40% µε 45% των εκποµπών του διοξειδίου του
άνθρακα στην ατµόσφαιρα.
Η κλιµατική προσαρµογή των πόλεων είναι ένας στόχος που
απαιτεί µια τελείως διαφορετική αντιµετώπιση της πόλης, όχι ως
ένα σύµπλεγµα κτηρίων αλλά ως έναν ζωντανό οργανισµό. Βέβαια, αυτό απαιτεί και τη δηµιουργία χώρων πρασίνου, την προαγωγή βιοκλιµατικού και φιλοπεριβαλλοντολογικού σχεδιασµού
κτηρίων και την υποστήριξη νέων τεχνολογιών και συστηµάτων
δόµησης µε ελάχιστο περιβαλλοντολογικό ίχνος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να µπορούµε να µιλάµε
πραγµατικά για πράσινη ανάπτυξη στο πλαίσιο µιας ενεργειακής
πολιτικής είναι απαραίτητο να µεγιστοποιούνται τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της εγχώριας ενεργειακής βιοµηχανίας, αλλά και
του κλάδου των ενεργειακών υπηρεσιών. Το βασικό στοιχείο,
όµως, για να υπάρξει αυτή η µεγιστοποίηση είναι να υπάρξει
ένας συγκεκριµένος στόχος. Αυτός είναι η καλύτερη δυνατή
ενεργειακή απόδοση των κτηρίων µε το σχεδιασµό κτηρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Έτσι θα επιτευχθεί ο στόχος αλλά και η αποκατάσταση του
τοπικού περιβάλλοντος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα
πρέπει να υπάρξει από το κράτος η κατάλληλη οργάνωση της
αγοράς, η εκπαίδευση των µηχανικών αλλά και η δηµιουργία µηχανισµών παρακολούθησης όλων των διαδικασιών.
Είναι πλέον γνωστό σε όλους µας ότι οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα κτήρια µπορούν να συµβάλουν
σηµαντικά στην προσπάθεια για µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στον κτηριακό τοµέα. Η ανακαίνιση των υφιστάµενων
κτηρίων αποτελεί µια πολύ καλή ευκαιρία για ενσωµάτωση τεχνολογιών ορθολογικής χρήσης ενέργειας σε κτήρια, αξιοποίηση
της ηλιακής ενέργειας και βελτίωση των συνθηκών άνεσης και
υγιεινής στους εσωτερικούς χώρους µε την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις σχετικές επεµβάσεις.
Η ευρωπαϊκή Οδηγία 91/2002 για την ενεργειακή απόδοση
κτηρίων, όπως αναδιατυπώθηκε µε την Οδηγία 31/2010 έκανε το
πρώτο βήµα επιβάλλοντας τη λήψη µέτρων για ενεργειακά, αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον κτήρια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η νέα αναδιατυπωµένη Οδηγία 31/2010 που καλούµαστε να
ενσωµατώσουµε µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, σηµατοδοτεί
τα επόµενα βήµατα. Η αποτελεσµατική εφαρµογή της ευρωπαϊκής οδηγίας στα νέα αλλά και στα υπάρχοντα κτήρια, σε συνδυασµό µε συγκεκριµένα κίνητρα, αποτελεί προτεραιότητα για
πολλά κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποτελεσµατική
διαχείριση της ενέργειας προστατεύει άµεσα και έµµεσα το περιβάλλον, εξοικονοµεί ενεργειακούς πόρους και επιπλέον συµβάλλει στην οικονοµία όχι µόνο των χρηστών των κτηρίων αλλά
και της ίδιας της χώρας.
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Στο πλαίσιο της παραπάνω κοινοτικής οδηγίας 91/2002, για
την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων η χώρα µας είχε την υποχρέωση να εναρµονισθεί µέχρι τον Ιανουάριο του 2009 µε την έκδοση και εφαρµογή σχετικών νοµοθετικών διατάξεων, αλλά και
την πλήρη εφαρµογή τους. Δυστυχώς, στη χώρα µας απουσίαζε
συγκεκριµένος τρόπος υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης.
Είναι εµφανές ότι δεν δόθηκε βαρύτητα και παρουσιάστηκε µεγάλη καθυστέρηση στον συγκεκριµένο τοµέα.
Ως πολιτεία και εµείς οι ίδιοι ως µηχανικοί δεν δώσαµε την
απαιτούµενη προσοχή. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα η χώρα µας
να βρίσκεται στους ουραγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει
τα πιο ενεργοβόρα κτήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά το ευνοϊκό της κλίµα και να κινδυνεύσει να καταδικαστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και κυρίως να δηµιουργηθούν σοβαρά
αρνητικά αποτελέσµατα τόσο στο περιβάλλον όσο και στην οικονοµία.
Το προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο, δηλαδή ο κανονισµός
θερµοµόνωσης του 1979, δεν ήταν αρκετό για να δηµιουργήσει
τις απαραίτητες συνθήκες, για να θωρακίσει τα κτήρια, αλλά και
να επιβάλει εξοικονόµηση ενέργειας µε τα οφέλη που αυτή προσφέρει. Υπήρχαν αρκετά κενά και παραλείψεις, τα οποία οδήγησαν στο σηµείο που βρισκόµαστε σήµερα.
Η εναρµόνιση µε την κοινοτική οδηγία εκτός από υποχρέωση
αποτέλεσε και µια ευκαιρία να αναπτυχθούµε στον τοµέα αυτόν,
να δηµιουργήσουµε κτήρια φιλικά προς το περιβάλλον, τα οποία
θα αξιοποιούν τη διαθέσιµη ενέργεια χωρίς να επιβαρύνουν,
αλλά και ταυτόχρονα να προσαρµόσουµε και τα ήδη υπάρχοντα
ώστε να καταστούν πιο λειτουργικά και να δοθεί θετικό πρόσηµο
σε σχέση κόστους-οφέλους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συγκυρία σήµερα είναι κατάλληλη για να προχωρήσουµε σε όλες εκείνες τις ρυθµίσεις που
προβλέπονται από την κοινοτική οδηγία και να δώσουµε ουσιαστική λύση στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε τελευταία,
όπως αυτό της θέρµανσης και της ύφεσης στον κατασκευαστικό
κλάδο. Είναι προβλήµατα που έχουν σοβαρότατες συνέπειες
στην οικονοµική κατάσταση χιλιάδων νοικοκυριών.
Η εξοικονόµηση ενέργειας από τα κτήρια αποτελεί βασική
προτεραιότητα για το ΥΠΕΚΑ, όχι τόσο για την προσαρµογή της
χώρας στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης –ενσωµάτωση
κοινοτικής οδηγίας- αλλά πολύ περισσότερο για την υποχρέωση
προς τους πολίτες, γιατί δίνει τη δυνατότητα να δοθούν οριστικές λύσεις στα προβλήµατα που ανέφερα παραπάνω.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται όλη η προσπάθεια που έχει καταβληθεί τα τελευταία δύο έτη από το ΥΠΕΚΑ για την εφαρµογή
κοινοτικών και εθνικών δεσµεύσεων και πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων κυρίως µε την ολοκλήρωση του θεσµικού πλαισίου.
Η αρχική Οδηγία 91/2002 ενσωµατώθηκε µε το ν. 3661/2008,
ο οποίος τροποποιήθηκε µε το ν. 3851/2010. Για την εφαρµογή
τους εκδόθηκαν ο Κανονισµός της Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων, ο γνωστός ΚΕΝΑΚ και το π.δ. 177/2010, το οποίο καθορίζει
τα προσόντα των ενεργειακών επιθεωρητών.
Από το 2010 εφαρµόζεται και στη χώρα µας η ευρωπαϊκή οδηγία. Τα νέα κτήρια έχουν ενεργειακές αποδοτικές προδιαγραφές,
ενώ έχει καθιερωθεί και ο θεσµός των ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτηρίων.
Περνώντας στην ανάλυση του παρόντος νόµου, θα ήθελα
πρώτα να αναφερθώ στο σκοπό που εξυπηρετεί. Αυτός είναι η
προσαρµογή και η συµφωνία της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 31/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου για την Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων.
Ο βασικός στόχος που τίθεται µε το νόµο είναι η περαιτέρω
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, λαµβάνοντας
πάντα υπ’ όψιν τις εξωτερικές κλιµατολογικές και τοπικές συνθήκες, τις κλιµατικές απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων, καθώς
και τη σχέση κόστους-οφέλους.
Ακόµα, ορίζει τους κανόνες για τη µεθοδολογία υπολογισµού
της συνολικής ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, πάντα µε
γνώµονα τα υφιστάµενα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Επιπλέον, θεσπίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των νέων και υφιστάµενων κτηρίων, των δοµικών
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τους στοιχείων και των τεχνικών συστηµάτων τους.
Κοµβικό σηµείο του νόµου αποτελεί το γεγονός ότι ορίζει το
πλαίσιο και θέτει τους κανόνες για τη σταδιακή µετάβαση στα
κτήρια µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας.
Τέλος, µε το νόµο θεσπίζεται η ενεργειακή πιστοποίηση κτηρίων, η τακτική επιθεώρηση των συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού των κτηρίων.
Αναλυτικά, µε το σχέδιο νόµου ορίζεται ότι ο σκοπός και το
αντικείµενο των διατάξεων αφορά την προσαρµογή της εθνικής
νοµοθεσίας µε τις διατάξεις της οδηγίας 2010/31.
Στο άρθρο 2 γίνεται διατύπωση είκοσι επτά ορισµών στο πλαίσιο της εφαρµογής της κοινοτικής οδηγίας, προκειµένου να αποδοθούν καλύτερα οι έννοιες, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία και συντελούνται όλες οι απαραίτητες µετατροπές, αλλά και
προσθήκες για την εξασφάλιση της πληρότητας του νοµοσχεδίου.
Με τα άρθρα 3 και 4 καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις
ενεργειακής απόδοσης τόσο για το σύνολο του κτηρίου όσο και
για τα επιµέρους στοιχεία αυτών που έχουν σηµαντικό αντίκτυπο
στην ενεργειακή απόδοση. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ελάχιστες
απαιτήσεις έχουν τεθεί µε τον ισχύοντα Κανονισµό Ενεργειακής
Απόδοσης, τον ΚΕΝΑΚ, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ. Ωστόσο,
οφείλει να αναθεωρηθεί, καθώς πλέον οι ελάχιστες απαιτήσεις
πρέπει να τεθούν, λαµβάνοντας πάντοτε υπ’ όψιν τα βέλτιστα
από πλευράς κόστους επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.
Επίσης, προβλέπεται –και εδώ είναι το σηµαντικό- να γίνει διάκριση µεταξύ νέων και υφιστάµενων κτηρίων.
Ο υπολογισµός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων της ενεργειακής απόδοσης θα
γίνεται µε βάση τη συγκριτική µεθοδολογία υπολογισµού του ευρωπαϊκού κανονισµού 244/2012.
Επιπλέον, η παράγραφος 6 του άρθρου 4 ορίζει τις εξαιρέσεις
ορισµένων κτηρίων από την υποχρέωση τήρησης των ελάχιστων
απαιτήσεων, για τα οποία ισχύουν µόνο οι ελάχιστες απαιτήσεις
που αφορούν σε δοµικά στοιχεία του κτηρίου, του κτηριακού κελύφους, όπως για παράδειγµα τα µνηµεία, τα κτήρια που προστατεύονται ως µέρος συγκεκριµένου περιβάλλοντος ή λόγω της
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, τα κτήρια που χρησιµοποιούνται ως
χώροι λατρείας, τα προσωρινής χρήσης κτήρια που µε βάση το
σχεδιασµό τους η διάρκεια χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο
έτη και τα µεµονωµένα κτήρια µε συνολική ωφέλιµη επιφάνεια
µικρότερη των πενήντα τετραγωνικών µέτρων.
Κάθε νέο κτήριο πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις
ενεργειακής απόδοσης που ορίζονται στο ΚΕΝΑΚ, δηλαδή να κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Β’ και να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ για το σχεδιασµό, το κέλυφος και
τις ηλεκτρο-µηχανολογικές εγκαταστάσεις του.
Επίσης, κατά το στάδιο έκδοσης άδειας δόµησης των νέων
κτηρίων και ριζικά ανακαινιζοµένων υφιστάµενων κτηρίων πρέπει
να εκπονείται και να υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία δόµησης µελέτη τεχνικής, περιβαλλοντολογικής και οικονοµικής σκοπιµότητας εγκατάστασης, καθώς και τουλάχιστον ενός εναλλακτικού συστήµατος παροχής ενέργειας.
Ορίζεται ότι το 60% των υποχρεωτικών αναγκών ενός νέου
κτηρίου σε ζεστό νερό χρήσης πρέπει να καλύπτεται από ηλεκτροθερµικά συστήµατα.
Αναφορικά µε τα υφιστάµενα κτήρια που ανακαινίζονται ριζικά
στο άρθρο 7 ορίζεται ότι η ενεργειακή απόδοσή τους αναβαθµίζεται στο βαθµό της οικονοµικής και τεχνητής εφικτότητας, ώστε
να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.
Κυρίες και κύριοι, µε το άρθρο 9 του παρόντος νόµου προβλέπεται ότι την 1-1-2021 όλα τα νέα κτήρια που θα κτίζονται θα είναι
κτήρια σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, δηλαδή κτήρια µε πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση.
Η σχεδόν µηδενική ή πολύ χαµηλή ποσότητα ενέργειας που
απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτηρίου
πρέπει να καλύπτεται σε πολύ µεγάλο βαθµό από ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας. Η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ για τα νέα
κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δηµόσιου και ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα από 1-1-2019.
Συγκεκριµένα, στη συνέχεια ο νόµος περιγράφει τα συστή-
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µατα επιθεώρησης.
Με το άρθρο 12 προβλέπεται η υποχρεωτική ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης
(ΠΕΑ) από τις 9 Ιουλίου 2015 στις ακόλουθες περιπτώσεις: µετά
την ολοκλήρωση κατασκευής του νέου κτηρίου, µετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτηρίου, κατά την πώληση κτηρίου,
κατά τη µίσθωση σε νέο ενοικιαστή, για κτήρια συνολικής επιφάνειας άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών µέτρων, τα οποία χρησιµοποιούνται από υπηρεσίες του δηµοσίου και του ευρύτερου
δηµοσίου τοµέα και τα οποία επισκέπτεται συχνά κοινό. Το δε
κατώτερο όριο των πεντακοσίων τετραγωνικών µέτρων µειώνεται
στα διακόσια από τις 9 Ιουλίου 2015.
Από 1-1-2016 γίνεται υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ για κτηριακές µονάδες, δηλαδή για διαµερίσµατα µε επιφάνεια µικρότερη
των πενήντα τετραγωνικών µέτρων.
Επίσης, περιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία που περιλαµβάνει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, ώστε να επιτρέπει
στους ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές του κτηρίου να συγκρίνουν
και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του.
Προβλέπεται η έγκριση ειδικών χρηµατικών και άλλων µέσων
για τη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφιστάµενων κτηρίων του δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα.
Προβλέπεται, επίσης, ότι οι φορείς που δεν συµµορφώνονται
αποκλείονται από τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων κινήτρων
για παρεµβάσεις κτηρίων.
Αντίστοιχα, στο άρθρο 14 προβλέπεται και η υποχρέωση διενέργειας επιθεώρησης συστηµάτων που χρησιµοποιούνται για
τη θέρµανση κτηρίων µε λέβητες συνολικής ωφέλειας ονοµαστικής ισχύος άνω των 20 KW και των εγκαταστάσεων κλιµατισµού
συνολικής ωφέλειας ονοµαστικής ισχύος µεγαλύτερης των 12
KW. Έπειτα από κάθε υποχρέωση επιθεώρησης συστήµατος
θέρµανσης και κλιµατισµού συντάσσεται έκθεση επιθεώρησης
και επιδίδεται στον ιδιοκτήτη, διαχειριστή, ενοικιαστή του κτηρίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Δώστε µου ακόµη ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της διαδικασίας των
ενεργειακών επιθεωρήσεων της ενεργειακής πιστοποίησης, της
ορθότητας των εκδοθέντων πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και των εκθέσεων επιθεώρησης συστηµάτων θέρµανσης και
κλιµατισµού των κτηρίων και της αξιόπιστης εκτέλεσης των καθηκόντων των ενεργειακών επιθεωρητών έχει συνταχθεί και συγκροτηθεί από το ΥΠΕΚΑ ειδική υπηρεσία επιθεωρητών ενέργειας, η οποία είναι αρµόδια για την επιτήρηση και τη διαχείριση
των µητρώων ενεργειακών επιθεωρητών και του αρχείου επιθεωρήσεων κτηρίων.
Ο νόµος προβλέπει ότι για την υποστήριξη του ειδικού της
έργου η ΕΥΕΠΕΝ δύναται να επικουρείται και από ανεξάρτητους
εµπειρογνώµονες. Αυτό δεν σηµαίνει ότι καταργείται η υπηρεσία,
αλλά µπορεί να ενισχυθεί το ελεγκτικό της έργο, εφόσον αυτό
κρίνεται απαραίτητο.
Με το νόµο, επίσης, προβλέπεται και η διαδικασία ανάκλησης
και αντικατάστασης των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης,
των εκθέσεων επιθεώρησης των συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού, ενώ τίθενται και κυρώσεις σε ιδιοκτήτες και ενεργειακούς επιθεωρητές που δεν συµµορφώθηκαν στις απαιτήσεις
του νόµου.
Τέλος, προβλέπεται ότι κατά την ανέγερση νέων οικοδοµών,
προκειµένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής
και να γίνει σύνδεση µε το δίκτυο κοινής ωφέλειας, απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση του ΠΕΑ από ενεργειακό επιθεωρητή µετά από ελέγχους της δόµησης του κτηρίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου, πέρα
από την εναρµόνιση µε το ευρωπαϊκό πλαίσιο, αποτελεί για τη
χώρα µας µία τεράστια ευκαιρία να αξιοποιήσουµε τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα που διαθέτουµε στον κτηριακό τοµέα.
Το κτηριακό απόθεµα της χώρας πρέπει επιτέλους να αποκτή-
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σει καλύτερη ενεργειακή συµπεριφορά, λαµβάνοντας υπ’όψιν τις
πιο σύγχρονες απαιτήσεις διαβίωσης. Αυτό µπορεί να γίνει µέσω
της σωστής διαχείρισης και της εξοικονόµησης ενέργειας. Η
ασφάλεια και η αισθητική ενός κτηρίου είναι αναµφίβολα σηµαντικά στοιχεία, αλλά η όσο το δυνατόν χαµηλότερη κατανάλωση
ενέργειας είναι το ζητούµενο.
Τα οφέλη για την οικονοµία του κάθε νοικοκυριού, επιχείρησης
ή οργανισµού είναι πολύ µεγάλα, αλλά και το όφελος για την
εθνική οικονοµία είναι τεράστιο. Ως εκ τούτου, υπερψηφίζουµε
το νοµοσχέδιο επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«Ελευθέριος Βενιζέλος» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Θουρίας Μεσσηνίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Καφαντάρη.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το παρόν σχέδιο νόµου αποσκοπεί
στην προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
οδηγίας 31/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαΐου του 2010, η οποία αντικαθιστά προγενέστερη οδηγία 91/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που
ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο της χώρας µας µε το ν.3661/
2008.
Ενώ έπρεπε η εν λόγω οδηγία να έχει ενσωµατωθεί µέχρι τις
9-7-2012 στην εθνική νοµοθεσία και µε τον κίνδυνο να επιβληθούν πρόστιµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται σήµερα η
Κυβέρνηση πρόχειρα, θα έλεγα, να φέρει το εν λόγω σχέδιο
νόµου. Η εφαρµογή της οδηγίας που συζητάµε απαιτεί πλήθος
ρυθµίσεων από τα κράτη-µέλη, όµως το σχέδιο νόµου τις επαναλαµβάνει αόριστα.
Ποιες είναι οι πραγµατικές συνθήκες της ελληνικής κοινωνίας,
όπως διαµορφώνονται στο καθεστώς του µνηµονίου; Το πάγωµα
της οικοδοµής, η οικονοµική αδυναµία των πολιτών να αντεπεξέλθουν στα χαράτσια και για την ακίνητη περιουσία, το νέφος
καπνοοµίχλης κ.λπ.. Ακόµη και η παραδοχή της οδηγίας που λέει
ότι ο τοµέας κατασκευών των κτηρίων ευθύνεται για το 40% της
ενεργειακής κατανάλωσης δεν ξέρουµε κατά πόσον ισχύει για
τη χώρα µας. Το θέµα βέβαια είναι ότι έχουµε την πιο ενεργοβόρα οικονοµία στην ευρωζώνη.
Για το ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο η εξοικονόµηση
ενέργειας συνιστά το µεγαλύτερο ενεργειακό κοίτασµα και θα
πρέπει να αποτελεί βασικό συστατικό ενός ολοκληρωµένου ενεργειακού σχεδιασµού και όχι µία παράπλευρη δευτερεύουσα δραστηριότητα.
Η εξοικονόµηση ενέργειας είναι σηµαντικός στόχος στο πλαίσιο µιας ενεργειακής πολιτικής που επιδιώκει να ελαφρύνει τους
πολίτες και να προστατεύσει το περιβάλλον στη συγκεκριµένη
περίπτωση. Εδώ όµως έχουµε µία προχειροδουλειά, όπου προσπαθούµε να εναρµονιστούµε µε τις υποχρεώσεις µας ως προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρέπει να δούµε τρία ζητήµατα που αφορούν την οδηγία και
υποτιµώνται στο εν λόγω σχέδιο νόµου. Τα κράτη-µέλη θα πρέπει
να καταρτίσουν εθνικά σχέδια αύξησης αριθµού των κτηρίων, µε
µηδενική σχεδόν κατανάλωση ενέργειας. Ο δηµόσιος τοµέας σε
κάθε κράτος πρέπει να πρωτοστατεί στην ενεργειακή απόδοση
των κτηρίων και συνεπώς τα εθνικά σχέδια θα πρέπει να θέτουν
φιλόδοξους στόχους για τα κτήρια που στεγάζουν δηµόσιες υπηρεσίες και µάλιστα να αξιοποιείται και το δηµοσιοϋπαλληλικό δυναµικό των µηχανικών στην εν λόγω διαδικασία. Έχει βέβαια
σηµασία ο χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός και εδώ
έχει να παίξει σηµαντικό ρόλο και η αυτοδιοίκηση.
Υπάρχουν αποτελέσµατα, απολογισµός από την εφαρµογή
του ν. 3661/2008; Ποια είναι η αξιολόγηση του «εξοικονοµώ κατ’
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οίκον»; Επειδή τα κεφάλαια που διατίθενται µε αυτό το πρόγραµµα αφορούν κονδύλια του ΕΣΠΑ, σηµειώνουµε ότι η απουσία του κράτους, του δηµοσίου, από αυτόν τον τοµέα είναι
αισθητά µεγάλη.
Με τον τρόπο που λειτουργεί το «εξοικονοµώ κατ’ οίκον» και
έρχεται να ενισχύσει το σχέδιο νόµου, ανατίθεται αποκλειστικά
στις τράπεζες –αυτήν τη στιγµή τέσσερις- η πιστοποίηση της δανειοληπτικής ικανότητας υποψηφίων προς ένταξη, µε κριτήρια
καθαρά ιδιωτικοοικονοµικά. Σύµφωνα µε δανειολήπτες και παράγοντες της αγοράς υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωµές,
ακόµη και εγκεκριµένων προγραµµάτων από τις τράπεζες, µε συνέπεια την επιβάρυνση δανειοληπτών-προµηθευτών που πληρώνουν µπροστά εξοπλισµό, εργασίες και περιµένουν αποπληρωµή.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το µείζον ζήτηµα δεν είναι µόνο
εάν θα επεκταθεί το εύρος εφαρµογής της ενεργειακής επιθεώρησης όλων των κτισµάτων, µικρών, µεγάλων, επαγγελµατικών
χώρων, δηµόσιων ή ιδιωτικών. Μεγάλο θέµα είναι να υπάρχουν
γενναία κίνητρα µε προοδευτικό τρόπο και ειδικά για όσους απειλούνται από την ενεργειακή φτώχεια, ώστε να ανακαινισθεί ενεργειακά το υπάρχον κτηριακό απόθεµα.
Επειδή κυρίως τα πιο ενεργοβόρα κτήρια είναι αυτά που ανήκουν σε οικονοµικά αδύναµους, απαιτείται ένα πρόγραµµα που
δεν θα βάζει εισοδηµατικά κριτήρια. Βέβαια, απαιτούνται και ανάλογες φορολογικές ρυθµίσεις ώστε να έχουµε το αποτέλεσµα
της ενεργειακής θωράκισης, ωστόσο δεν δεχόµαστε να συνδεθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των
κτηρίων µε οποιοδήποτε φοροεισπρακτικό µηχανισµό.
Ζητάµε ενηµέρωση για την απορρόφηση του συγκεκριµένου
προγράµµατος, τα περιθώρια ένταξης νέων προγραµµάτων,
διότι αφορούν την πλειοψηφία της κοινωνίας και διότι η εφαρµογή τους σε ευρεία κλίµακα θα ενισχύσει και την εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα, αναθερµαίνοντας στη σωστή κατεύθυνση και την οικοδοµική δραστηριότητα και τα υλικά αναβάθµισης κτηρίων.
Αν λάβουµε υπ’όψιν µας ότι τέσσερα εκατοµµύρια κτήρια στη
χώρα µας δεν έχουν καν θερµοµόνωση, µπορούµε να καταλάβουµε ότι η ενίσχυση αυτού του προγράµµατος θα βοηθήσει και
στην ανακίνηση και ανάσα ζωής της λειτουργίας µίας µικροµεσαίας επιχείρησης, ενώ συγχρόνως θα βελτιωθεί και το ισοζύγιο
εξωτερικών συναλλαγών, διότι θα µειώνεται δραστικά η χρήση
εισαγόµενων καυσίµων, πετρελαίου κ.λπ. και θα ωφεληθεί βεβαίως και το περιβάλλον.
Η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων -δηλαδή τι ενέργεια καταναλώνει ένα κτήριο, ο χρήστης του κτηρίου- δεν εξαρτάται
µόνο από το ίδιο το κτήριο, από τα υλικά ή τα συστήµατά του.
Εξαρτάται και από τον περιβάλλοντα χώρο και από το πού εντάσσεται αυτό το κτήριο.
Εµείς ζούµε το µοντέλο της πυκνοδοµηµένης πόλης µε υψηλούς συντελεστές, µε έλλειµµα ελεύθερων χώρων εντός του οικιστικού ιστού, που οδηγεί προφανώς σε ανάγκη τεχνητών συστηµάτων αερισµού, ψύξης- θέρµανσης. Επίσης, ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα στα ελληνικά δεδοµένα είναι η απόλυτη κυριαρχία επιφανειών µε υψηλή θερµοχωρητικότητα τσιµέντου, ασφάλτου και συγχρόνως περιορισµό επιφανειών µε φυσική επικάλυψη.
Άρα, αν πραγµατικά θέλουµε κτήρια µε µηδενική κατανάλωση
ενέργειας και ζητάµε την αναβάθµιση των προηγούµενων, µε
σκοπό το περιβάλλον, πρέπει να εξετάσουµε σε τι περιβάλλον
εντάσσονται όλα αυτά τα κτήρια. Επίσης, δεν µπορούµε να µην
πούµε ότι τη στιγµή που µιλάµε για µείωση κατανάλωσης ενέργειας στα κτήρια, την ίδια στιγµή ψηφίζουµε νόµους που τακτοποιούν αυθαίρετα κτήρια µε εντελώς εισπρακτική λογική.
Ας δούµε τι έχει γίνει µέχρι σήµερα µε τα ενεργειακά πιστοποιητικά. Από τον Ιανουάριο του 2011 µέχρι τώρα έχουν εκδοθεί
διακόσιες εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες πιστοποιητικά, από τα
οποία το 40% περίπου κατατάσσονται σε κτήρια χαµηλής κατηγορίας ενεργειακά. Αυτή είναι η ποιότητα του κτηριακού δυναµικού στη χώρα.
Όσον αφορά τους ενεργειακούς επιθεωρητές, το άρθρο 17 –
που είναι και το άρθρο στο οποίο έγινε η µεγαλύτερη συζήτηση
στη δηµόσια διαβούλευση που διεξήχθη- προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Εδώ πρέπει να πούµε ότι φρόντισαν να συµπεριλη-
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φθούν σε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων του ν.4093/2012, ρυθµίσεις που αφορούν τους
ενεργειακούς επιθεωρητές. Είχαµε δηλαδή, πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου µε το µνηµόνιο 3 και το ν. 4093/2012, όπου γίνεται
αναφορά για κατάργηση ελάχιστων αµοιβών των ενεργειακών
επιθεωρητών.
Έρχεται τώρα το άρθρο 17 εκ των υστέρων να επικυρώσει
αυτό. Διαλύουν, δηλαδή, οποιαδήποτε κατοχύρωση στο επάγγελµα. Μιλάω για το σύστηµα αµοιβών, ποιος κάνει τι και µε τι
αµείβεται. Ήδη κυκλοφορούν διαφηµίσεις -και το ξέρουµε όλοιγια ενεργειακά πιστοποιητικά των 50 ευρώ.
Υπό αυτές τις συνθήκες, µε το εν λόγω σχέδιο νόµου δηµιουργείται µια νέα τάξη ενεργειακών επιθεωρητών, µοιράζονται
άδειες µέσα από σεµινάρια µε εξετάσεις, ουσιαστικά καταργούνται πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ στην πράξη. Με τον τρόπο αυτό επωφελούνται, βέβαια, κέντρα κατάρτισης, ενώ επιστήµονες λιµοκτονούν και υπάρχει κίνδυνος για συντεχνιακές λογικές.
Δεν µπορούµε, βέβαια, να µην αναφέρουµε και την 14-1-2013,
όπου στο πολυνοµοσχέδιο πάλι ψηφίστηκε άρθρο το οποίο είχε
να κάνει µε ενεργειακούς επιθεωρητές, τη στιγµή που το εν λόγω
νοµοσχέδιο ήταν σε διαδικασία διαβούλευσης στην αρµόδια επιτροπή και ερχόµαστε σήµερα να το συζητήσουµε. Αυτό είναι ένα
θέµα απαράδεκτο και το καταγγέλλουµε. Υποτιµά όλους τους
Βουλευτές.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σχολιάζοντας πιο συγκεκριµένα
κάποια άρθρα του νοµοσχεδίου, κατ’ αρχάς, θα πούµε ότι απαιτείται ένας νέος ΚΕΝΑΚ, Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, που θα ενσωµατώνει τις ρυθµίσεις του νόµου σαν συνέπεια
της ενσωµάτωσης της οδηγίας, συγχρόνως όµως θα ενσωµατώνεται και µε το ν. 3661/2008 περί ΚΕΝΑΚ, που ουσιαστικά καταργείται.
Όσον αφορά τα νέα κτίρια, αναφέρονται ως ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας κύρια ηλιοθερµικά συστήµατα. Υπάρχουν και
άλλες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως η γεωθερµία και ειδικά σε παραδοσιακούς οικισµούς. Σε συνδυασµό µε τη σχετική
νοµοθεσία περί παραδοσιακών οικισµών, αυτές οι µορφές ΑΠΕ
µπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν και να χρησιµοποιηθούν.
Στο άρθρο 4, περί καθορισµού ελάχιστων απαιτήσεων, γιατί
δεν εξαιρέθηκαν από τη συµµόρφωση, ενώ η οδηγία το επέτρεπε, τα κτίρια που χρησιµοποιούνται τέσσερις µήνες το χρόνο
µόνο; Τι θα γίνει µε τα κτίρια που δεν έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα παραδοσιακά; Πώς διασφαλίζεται η µη προσβολή τους
από τις ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις; Τι εννοεί το άρθρο 7
µε το «ριζική ανακαίνιση»; Είναι ένας όρος που θέλει επεξήγηση.
Στο άρθρο 9, κτίρια µε µηδέν κατανάλωση ενέργειας, υπάρχει
θέµα µε τον ορισµό του κτιρίου µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Είναι κάτι πολύ κοστοβόρο και χρειάζονται αλλαγές και
στο Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό.
Στο άρθρο 17 πάλι, η έκδοση ΠΕΑ είναι αυστηρά συνδεδεµένη
µε την ατοµική άδεια του ενεργειακού επιθεωρητή. Δεν υφίσταται από το νόµο έκδοση ΠΕΑ από νοµικά πρόσωπα. Τι έννοια,
όµως, έχει η ύπαρξη µητρώου νοµικών προσώπων που προβλέπεται στο άρθρο 17; Αυτό είναι ένα ερώτηµα και θέλουµε απάντηση.
Άρθρο 18: Ανεξάρτητο σύστηµα ελέγχου. Οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του κράτους πρέπει να έχουν δηµόσιο χαρακτήρα. Στο εν
λόγω άρθρο ορίζεται ότι η ΕΥΕΠΕΝ, η ειδική υπηρεσία επιθεωρητών, δύναται να επικουρείται από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, γεγονός που έχει τον κίνδυνο της αλλοίωσης του
δηµόσιου χαρακτήρα του ελεγκτικού έργου. Η απόσυρση του
δηµοσίου από το ελεγκτικό του έργο και ρόλο είναι ένα σοβαρό
ζήτηµα, παρατηρείται και σε άλλες υπηρεσίες, όπως είναι οι πολεοδοµίες. Δεσµεύεται ο κύριος Υπουργός ότι ο ενεργειακός
έλεγχος θα έχει δηµόσιο χαρακτήρα;
Το άρθρο 25 αφορά τα περί ναοδοµίας. Με το άρθρο αυτό αντιµετωπίζεται το γνωστό πρόβληµα έκδοσης αδειών ιερών ναών
και εκκλησιαστικών κτισµάτων και ελέγχου αυτών, καθώς και
άλλων πολεοδοµικών αυθαιρεσιών υπό την αιγίδα της ναοδοµίας. Είναι γνωστό ότι η ρύθµιση εισάγεται στο εν λόγω άρθρο
και είναι γνωστό ότι από το 1988 έχει καταργηθεί ο ΟΔΕΠ. Μέχρι
σήµερα, όµως, είχαµε προβλήµατα. Όλοι ξέρουν ποια είναι η κα-
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τάσταση.
Το θέµα είναι ότι η ρύθµιση που εισάγεται στο άρθρο νοµιµοποιεί τα µέχρι σήµερα κακώς κείµενα αυθαιρεσίας και διαγράφει
ουσιαστικά χρωστούµενα και πρόστιµα για όλη τη διάρκεια της
περιόδου νοµικής ασάφειας.
Το άρθρο 26 αναφέρεται σε πολεοδοµικά ζητήµατα και απαλλοτριώσεις. Θεωρούµε ότι έπρεπε να είναι ξεχωριστό νοµοσχέδιο. Εδώ εισάγεται πάλι, όπως είχαµε πριν τον ανεξάρτητο
εµπειρογνώµονα, η έννοια του ανεξάρτητου πιστοποιητή εκτίµησης, που είναι σοβαρό ζήτηµα.
Γενικά, θα πω ότι είµαστε θετικοί επί της αρχής όσον αφορά
στην ευρωπαϊκή οδηγία. Για το συγκεκριµένο, όµως, σχέδιο
νόµου, επειδή ο τρόπος υλοποίησης και εφαρµογής στο ελληνικό δίκαιο που εκφράζεται µέσα από το νόµο αυτό δεν µας ικανοποιεί, θα δηλώσουµε «ΠΑΡΩΝ».
Συγχρόνως, όσον αφορά τα άρθρα, θα τοποθετηθούµε στο
τέλος. Εδώ, βέβαια, θέλω για άλλη µια φορά να πω ότι το εν
λόγω σχέδιο νόµου και η λογική της επικύρωσης πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου που έχουν να κάνουν µε το συγκεκριµένο
νόµο ήταν ένας λόγος που µας εξανάγκασε στη θέση του
«ΠΑΡΩΝ».
Έχουν κατατεθεί τρεις τροπολογίες, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Η πρώτη τροπολογία έχει να κάνει µε το ΙΓΜΕ. Έχει κατατεθεί από τρία κόµµατα, νοµίζω. Αυτήν τη στιγµή σαφώς είµαστε
υπέρ του αγώνα των εργαζοµένων του ΙΓΜΕ. Είναι µεγάλη η σηµασία του ΙΓΜΕ για την οικονοµία, για την ανάπτυξη που πολλοί
ευαγγελίζονται. Ο καθένας, βέβαια, την εννοεί µε το δικό του
τρόπο. Είναι πολύ σηµαντικό να επανέλθουν στο προηγούµενο
νοµικό καθεστώς οι εργαζόµενοι που είναι σε εργασιακή εφεδρεία, άσχετα αν πήραν µια παράταση µέχρι το Μάιο από τη χθεσινή απόφαση. Εµείς υπερψηφίζουµε αυτήν την τροπολογία που
κατατίθεται.
Από την άλλη µεριά, έχει κατατεθεί µια τροπολογία στο ν.
4067/2012 για παράταση έκδοσης οικονοµικής άδειας. Τη θεωρούµε και εµείς θετική και πρέπει να γίνει να δοθεί µια λύση, γιατί
υπάρχει σωρεία εργασιών στις πολεοδοµίες και άδειες δεν εκδίδονται. Λόγω του καινούργιου νόµου υπάρχουν εκκρεµότητες,
γιατί οι πολεοδοµίες ασχολούνται µε την αποκατάσταση αυθαιρεσιών κ.λπ. Την ψηφίζουµε.
Κλείνοντας, έχω να τοποθετηθώ για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε,
σε σχέση µε την τροπολογία η οποία κατατέθηκε και έχει να κάνει
µε το µεγάλο θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων και της
χωροθέτησης στην Κερατέα. Εµείς, ως ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, είµαστε αντίθετοι στον υπάρχοντα προτεινόµενο
περιφερειακό σχεδιασµό. Επειδή βλέπουµε ότι η εν λόγω τροπολογία εντάσσεται σε αυτή τη λογική του περιφερειακού σχεδιασµού, λέµε ότι δεν αγωνίστηκε ο λαός της Κερατέας µόνο για
να µετατεθεί κατά µερικά χιλιόµετρα µια θέση διαδικασίας απορριµµάτων. Εντάσσεται και µε την µετατόπιση µέσα σε αυτόν τον
περιφερειακό σχεδιασµό, γι’ αυτόν το λόγο και την εν λόγω τροπολογία θα την καταψηφίσουµε.
Έχουµε να πούµε ότι το θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων είναι µεγάλο ζήτηµα. «Τρέχει» µε τη διαδικασία των ΣΔΙΤ
και τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου σε όλη την Ελλάδα. Έτσι προχωρούν και οι δηµοπρατήσεις που αφορούν την
Αττική και τον προτεινόµενο περιφερειακό σχεδιασµό.
Πρέπει να πούµε δύο πράγµατα, ότι, αν υλοποιηθούν αυτά τα
οποία σχεδιάζονται, πρώτα απ’ όλα, θα υπάρχει σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση στη ζωή µας. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, θα εκτοξευτούν τα δηµοτικά τέλη που αφορούν όλους
τους δοκιµαζόµενους πολίτες σήµερα. Τρίτον, η ιδιωτικοποίηση
των απορριµµάτων θα οδηγήσει σε µαζικές απολύσεις.
Είµαστε αντίθετοι στον περιφερειακό σχεδιασµό και για το
συγκεκριµένο έχουµε να πούµε ότι η τροπολογία εντάσσεται
στον εν λόγω περιφερειακό σχεδιασµό. Δεν αγωνίστηκε µόνο ο
λαός της Κερατέας για τη µεταφορά σε άλλο σηµείο, αλλά και
για τον τρόπο και για την διαδικασία και γι’ αυτό το λόγο την καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο ειδικός
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αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Αθανάσιος Μωραΐτης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα αρκετά
σηµαντικό νοµοσχέδιο, το οποίο έρχεται να εναρµονίσει περαιτέρω την ελληνική νοµοθεσία στις κοινοτικές κατευθύνσεις, αλλά
και στη νέα ενεργειακή εποχή, σε µια ενεργειακή εποχή όπου το
ζητούµενο αναπόφευκτα από όλους είναι η φθηνή ενέργεια.
Υπάρχει µια αρχή η οποία πρέπει να οδηγεί τις ενέργειές µας,
αλλά κυρίως πρέπει να οδηγεί τις αποφάσεις µας, ότι η πιο
φθηνή ενέργεια είναι αυτή η οποία δεν καταναλώθηκε ποτέ. Η
σπουδαία αυτή αρχή αποκτά ιδιαίτερη αξία σε περιόδους κρίσης,
όπως είναι η σηµερινή που διανύουµε, γιατί η εξοικονόµηση
ενέργειας ουσιαστικά αποτελεί το µεγαλύτερο ενεργειακό κοίτασµα σήµερα στη χώρα µας.
Πιστεύω ότι µε αφορµή την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε τη συγκεκριµένη κοινοτική οδηγία ανοίγει µια ενδιαφέρουσα και κρίσιµη κουβέντα, που έχει να κάνει µε βαθιά
πολιτικές επιλογές για τη χώρα µας, αλλά και το µέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Η εξοικονόµηση ενέργειας µέχρι πριν κάποια
χρόνια ήταν µια συζήτηση την οποία, δυστυχώς, το πολιτικό σύστηµα είτε αγνοούσε και απαξίωνε είτε στην καλύτερή του περίπτωση, όταν την προσέγγιζε, την άγγιζε µε µια ελιτίστικη διάθεση, σαν να ήταν µια κουβέντα για λίγους, σαν να ήταν µια κουβέντα για εκλεκτούς.
Κάπως έτσι είχαµε µια ακόµη ήττα της χώρας σε σχέση µε το
ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Είχαµε µια ακόµη νίκη της ελληνικής κλασικής ακινησίας µέσα σε έναν κόσµο που αλλάζει µε εκρηκτικές
ταχύτητες. Ο µονόδροµος της πράσινης ενέργειας, η εξοικονόµηση ενέργειας ήρθε στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια και πιστεύω και εκτιµώ ότι το ΠΑΣΟΚ συνεισέφερε σε ένα µεγάλο βαθµό προς αυτή την κατεύθυνση, αν και στην αρχή, στο ξεκίνηµα
λοιδορήθηκε αρκετά.
Μπροστά µας, όµως, έχουµε ένα πρόβληµα µε περιβαλλοντικές και -θέλω να τονίσω και να υπογραµµίσω ιδιαίτερα- οικονοµικές διαστάσεις.
Ανέφερα και στην επιτροπή, κύριε Πρόεδρε -θα το αναφέρω
και στην Ολοµέλεια- το παράδειγµα για ένα κράτος µε ετήσιες
ενεργειακές δαπάνες των δηµοσίων κτιρίων που ξεπερνούν τα
450 εκατοµµύρια ευρώ. Καταλαβαίνουµε όλοι, λοιπόν, τα περιθώρια εξοικονόµησης πόρων, ειδικά µε το στόχο που τίθεται στο
άρθρο 9, ώστε το 2019 να έχουµε δηµόσια κτίρια µε µηδενική
ενεργειακή κατανάλωση.
Η µεγάλη πρόκληση, βέβαια, είναι η χώρα να τα καταφέρει νωρίτερα και να ξεπεράσει το στόχο αυτό. Κι εδώ υπάρχει και το
µεγάλο περιβαλλοντικό όφελος. Συνολικά, ο κτηριακός τοµέας
είναι υπεύθυνος για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Ας συνδυάσουµε αυτό το στοιχείο µε µία δεδοµένη ελληνική πραγµατικότητα, ότι δηλαδή οι σηµερινές ελληνικές πόλεις νοσούν επηρεάζοντας τη ζωή του µεγαλύτερου ποσοστού
των πολιτών. Και ξέρουµε καλά πως φθάσαµε, δυστυχώς, σ’
αυτήν την κατάσταση που βιώνουν σήµερα οι Έλληνες και οι Ελληνίδες.
Η δόµηση στην Ελλάδα, ακολουθώντας τις µεταπολεµικές
ανάγκες για στέγαση και ανάπτυξη, ακολούθησε, δυστυχώς, µία
άναρχη και αυθαίρετη νοοτροπία. Ήταν µία νοοτροπία η οποία
αντανακλούσε και το ποιοτικό επίπεδο της χώρας και η οποία κατέληξε, δυστυχώς, σ’ αυτά τα αβίωτα κέντρα που βλέπουµε σήµερα στη χώρα µας. Οι ελληνικές πόλεις συµπυκνώνουν όλη τη
µεταπολεµική πολιτική παθογένεια. Η Αθήνα, µάλιστα, αποτελεί
το χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτών των παθογενειών και, βέβαια, ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα περιβαλλοντικής και ενεργειακής σπατάλης. Είναι ενδεικτικό το ότι το φορτίο κλιµατισµού
στις κεντρικές περιοχές της Αθήνας είναι σχεδόν διπλάσιο απ’
ό,τι στις αντίστοιχες περιφερειακές περιαστικές περιοχές. Συνεπώς, εδώ υπάρχει µία πάρα πολύ µεγάλη ευκαιρία για την αναζωογόνηση και τη σωτηρία των πόλεων.
Θα ήθελα, όµως, να επισηµάνω και µία ακόµα διάσταση κρίσιµη για µένα, αλλά και για το κόµµα µου, πάνω σ’ αυτό το θέµα.
Είναι η ταξική διάσταση, ειδικά µέσα σ’ αυτήν τη βαθιά οικονοµική κρίση που βιώνουν σήµερα οι πολίτες. Μην ξεχνάµε, λοιπόν,
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ότι στα ακατάλληλα κτήρια ζουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι οικογένειες που πλήττονται περισσότερο σήµερα από την
κρίση. Σχετικά πρόσφατα στοιχεία αναφέρουν ότι στη χώρα µας
τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ενεργειακή ένδεια υπολογίζονται σε ενάµισι εκατοµµύριο, καθώς το συνολικό τους εισόδηµα
δεν ξεπερνά ετησίως τα 15.000 ευρώ.
Ακόµα και εκεί, λοιπόν, έχουµε µια διεύρυνση της κοινωνικής
ανισότητας, αυτή τη φορά στην κατανάλωση της ενέργειας. Και
εκεί υπάρχει ένας φαύλος κύκλος, στον οποίο πρέπει να δούµε
τις συγκεκριµένες παρεµβάσεις που πρέπει να κάνουµε το αµέσως επόµενο διάστηµα, γιατί όλοι καταλαβαίνουµε τη δυσκολία
χρηµατοδότησης των απαραίτητων ενεργειακών παρεµβάσεων.
Οφείλουµε να δούµε το θέµα στοχευµένα και στις κοινωνικές του
διαστάσεις. Και αυτή η διάσταση µπορεί να υπονοµεύσει το
στόχο του άρθρου 9 ότι το 2020 όλα τα νέα κτήρια οφείλουν να
είναι σχεδόν µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.
Γι’ αυτό πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι στο άρθρο 10 που προβλέπετε τη δυνατότητα λήψης θεσµικών διοικητικών, αλλά και οικονοµικών κινήτρων, ώστε να αυξηθεί ο αριθµός των σχεδόν
µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης κτηρίων, η πρόκληση θα
ήταν να ήµασταν σήµερα πιο συγκεκριµένοι για τα πρόσθετα
µέτρα και τα κίνητρα που απαιτούνται, αλλά κυρίως για το ποιες
κατηγορίες πολιτών πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο σ’ αυτήν
τη διαδικασία. Και, βέβαια, είναι ξεκάθαρο ποιοι πρέπει να ενισχυθούν. Είναι αυτοί που πλήττονται από την κρίση και κινδυνεύουν να µείνουν οριστικά πίσω στη νέα ενεργειακή εποχή, η
οποία ανοίγεται µπροστά µας.
Κατά τη γνώµη µας, το Υπουργείο στο σχεδιασµό του πρέπει
να συµπεριλάβει την κοινωνική διάσταση του προβλήµατος, βλέποντας και συνυπολογίζοντας τι λειτούργησε και τι όχι στα προγράµµατα που τρέχουν µέχρι σήµερα. Πιστεύω ότι η εµπειρία
είναι πλέον πάρα πολύ µεγάλη. Έχουµε αρκετά στοιχεία και µπορούµε να βγάλουµε τα απαραίτητα συµπεράσµατα, ώστε να προχωρήσουµε χωρίς στρεβλώσεις και λάθη από εδώ και πέρα.
Αυτή είναι η µία παρατήρηση.
Εκτός από τις επιµέρους παρατηρήσεις, πιστεύω ότι είναι σηµαντικό να εξετάσουµε το εγχείρηµα της εξοικονόµησης της
ενέργειας στα κτήρια πάνω σε δύο κύριους βασικούς άξονες.
Πρώτος άξονας είναι ο τρόπος που εκπροσωπείται η χώρα κατά
τη διαδικασία έκδοσης µίας οδηγίας. Κύριε Υπουργέ, έβαλα αυτό
το θέµα και στην επιτροπή, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό.
Γι’ αυτό το ανοίγω και σήµερα εδώ στην Ολοµέλεια. Μιλάµε, δηλαδή, για το δικαίωµά µας να συνδιαµορφώνουµε την έκδοση
κοινοτικών οδηγιών, ώστε να καλύπτονται οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τόσο τις ελληνικές ιδιαιτερότητες, όσο και την ελληνική παραγωγή.
Ο δεύτερος άξονας αφορά το χρόνο και τον τρόπο εφαρµογής
των κοινοτικών οδηγιών, των δύο τελευταίων οδηγιών, για την
εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια, ώστε να διασφαλίζεται η
υπάρχουσα ελληνική παραγωγή και να δίνονται κατευθύνσεις για
τα προϊόντα που πριµοδοτούνται από την εφαρµογή αυτών των
οδηγιών.
Όσον αφορά τον πρώτο άξονα, η εκπροσώπηση της χώρας
στη διαµόρφωση των συγκεκριµένων οδηγιών είναι προβληµατικά, θα έλεγα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Θα έλεγα, µάλιστα,
ότι αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβληµα. Δεν είναι κάτι το οποίο
ξεκίνησε τώρα. Και το λέω µε αφορµή αυτή τη νοµοθετική διαδικασία εναρµόνισης γιατί, αν θέλουµε να κάνουµε πραγµατικές
διαρθρωτικές αλλαγές στην κατεύθυνση µίας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας, οφείλουµε να επανεξετάσουµε συνολικά το θέµα
της εκπροσώπησης της χώρας στη διαδικασία έκδοσης οδηγιών.
Γνωρίζουµε, φυσικά, τα προβλήµατα της δικής µας Δηµόσιας
Διοίκησης. Δεν µπορεί, όµως, τα δικαιώµατα της χώρας στη διαµόρφωση της ευρωπαϊκής και στη συνέχεια ελληνικής νοµοθεσίας να ακυρώνονται από µία ελλιπή ή δυστυχώς πολλές φορές
–λυπάµαι που το λέω- ανύπαρκτη εκπροσώπηση της Δηµόσιας
Διοίκησης της χώρας µας. Δεν µπορεί το Κοινοβούλιο να µην
ενηµερώνεται για το ποια πεδία βρίσκονται στη διαδικασία έκδοσης οδηγιών, µε ποιες θέσεις, µε ποιες οδηγίες, µε ποια κατεύθυνση και µε ποιες συνέπειες για τη χώρα µας. Δεν µπορεί
κρίσιµα θέµατα να αφήνονται στην τύχη του χειρισµού υπηρε-
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σιακών παραγόντων, χωρίς την εµπλοκή κοινωνικών και παραγωγικών φορέων της χώρας και βεβαίως του Κοινοβουλίου.
Βέβαια, το έργο που ακολουθεί το έχουµε δει πάρα πολλές
φορές. Ψηφίζουµε καθυστερηµένα ένα νόµο που τελικά παραπέµπει όλα τα κρίσιµα θέµατα σε προεδρικά διατάγµατα και
υπουργικές αποφάσεις. Στο τέλος, η χώρα καταδικάζεται και στη
συνέχεια πληρώνει πρόστιµα για τη µη εφαρµογή των κοινοτικών
οδηγιών.
Στην περίπτωσή µας, το σχέδιο νόµου έρχεται εγκαίρως στο
ελληνικό Κοινοβούλιο. Επιτρέψτε µου να πω, όµως, ότι κουβαλά
κάποιες από τις προηγούµενες ολιγωρίες και στρεβλώσεις από
την εσπευσµένη και µερική εφαρµογή της προηγούµενης οδηγίας. Ξέρουµε όλοι τα κενά, τις ολιγωρίες που ουσιαστικά οδήγησαν σε µία προβληµατική εφαρµογή η οποία εξέθεσε τη χώρα.
Βεβαίως, αυτά δεν τα υπενθυµίζω µε καµµία αντιπολιτευτική διάθεση, γιατί αυτά είναι προβλήµατα διαχρονικά, για τα οποία το
πολιτικό σύστηµα φέρει µεγάλη, τεράστια θα έλεγα, ευθύνη.
Δεν µπορεί, όµως, να συνεχίσουµε ένα χαοτικό τρόπο νοµοθετηµάτων που επηρεάζουν την καθηµερινή ζωή των πολιτών και
που αντί για ευκαιρίες ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος και εκσυγχρονισµού της χώρας, µετατρέπονται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες υπανάπτυξης και περισσότερων στρεβλώσεων.
Θα µπορούσα να θέσω αρκετά ερωτήµατα, ειδικά για το τι
άφησε και τι µας δίδαξε η προηγούµενη εφαρµογή της οδηγίας.
Όµως, δεν θέλω να επεκταθώ. Γνωρίζουµε καλά όλοι ότι υπάρχουν συγκεκριµένες ευθύνες για το ότι ο προηγούµενος νόµος
ψηφίστηκε µε έξι χρόνια καθυστέρησης –ακούστε!- και αφού η
χώρα βεβαίως είχε καταδικαστεί!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς υπερψηφίζουµε το νοµοσχέδιο µε το οποίο πιστεύουµε ότι η χώρα κάνει ένα ακόµα σηµαντικό βήµα σ’ αυτήν τη νέα ενεργειακή εποχή.
Όσον αφορά στις τροπολογίες τις οποίες κατέθεσε ο κύριος
Υπουργός, πιστεύω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Σε σχέση
µε την πρώτη τροπολογία που αφορά το θέµα της παράτασης
για την ολοκλήρωση των φακέλων σ’ αυτήν τη µεταβατική περίοδο για το Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό, έχει τεθεί κι από εµάς
αυτό το θέµα στην επιτροπή και συµφωνούµε.
Όσον αφορά τη δεύτερη τροπολογία, πιστεύω ότι σε ένα πολύ
µεγάλο βαθµό δίνει διέξοδο και λύση σε µία ιστορία που βασάνισε και βασανίζει την Αττική και αποδεικνύει πως όταν δεν υπάρχει διαβούλευση, αλλά υπάρχει καλή διάθεση και από τις δύο
πλευρές, µπορούµε να έχουµε ένα ουσιαστικό αποτέλεσµα. Στη
συγκεκριµένη περίπτωση υπήρχε µία σοβαρή και υπεύθυνη διαβούλευση και η αυτοδιοίκηση ήταν ενηµερωµένη για όλα από την
πρώτη στιγµή. Πιστεύω, λοιπόν, ότι δίνεται λύση σε ένα από τα
µεγάλα προβλήµατα, τα οποία βασάνισαν την Αττική και την
Αθήνα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε.
Με νεώτερο έγγραφό της η Χρυσή Αυγή-Λαϊκός Σύνδεσµος
διά του Κοινοβουλευτικού της Εκπροσώπου κ. Χρήστου Παππά
ορίζει ως νέο ειδικό αγορητή το Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Ηλία Παναγιώταρο.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων,
κ. Ραχήλ Μακρή.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το παρόν σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής αναφέρεται στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων και στην εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές
διατάξεις.
Η διαδικασία εναρµόνισης οποιασδήποτε οδηγίας στο εθνικό
δίκαιο παραχωρεί τη δυνατότητα στο κράτος-µέλος να προσαρµόσει τις απαιτήσεις που τίθενται στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο στα
ειδικότερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του.
Όσον αφορά τον τοµέα της εναρµόνισης, έχετε δυστυχώς
αποτύχει οικτρά. Η οδηγία θεσπίζει ένα κοινό γενικό πλαίσιο µιας
µεθοδολογίας υπολογισµού της συνολικής ενεργειακής απόδο-
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σης των κτηρίων και των κτηριακών µονάδων. Το πλαίσιο αυτό
εξειδικεύεται από τον κανονισµό 244/2012/ΕΕ και προϋποθέτει
από τα κράτη-µέλη τον καθορισµό των ελάχιστων απαιτήσεων
ενεργειακής απόδοσης. Έχετε αποσαφηνίσει αυτό το πλαίσιο;
Ούτε εσείς οι ίδιοι δεν µπορείτε να απαντήσετε καταφατικά σ’
αυτήν την ερώτηση.
Παρά την αδυναµία σας αυτή, το ζήτηµα της µεθοδολογίας
υπολογισµού αποτελεί κοµβικό σηµείο στην εναρµόνιση, καθώς
πιστεύουµε ότι στο συγκεκριµένο κοµµάτι κινείστε στις παρυφές
των δυνατοτήτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από
αυτήν, για να µην πούµε ότι βρίσκεστε εκτός αυτών των δυνατοτήτων και παραβιάζετε τις υποχρεώσεις του κράτους-µέλους.
Ένα ακόµα κεντρικό σηµείο για το οποίο οφείλετε να λάβετε
µια ξεκάθαρη και σαφή θέση είναι το ζήτηµα καθορισµού των
προσόντων και των κατηγοριών για τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Αποτελεί υποχρέωση της πολιτικής ηγεσίας του αρµόδιου
Υπουργείου να αντιµετωπίζει τέτοια θέµατα µε ιδιαίτερη σοβαρότητα.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση το µόνο που διαπιστώνουµε είναι
η υιοθέτηση µιας διχαστικής πολιτικής µεταξύ των µηχανικών
των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, µιας διχαστικής πολιτικής που ξεκινά από
την αναποφασιστικότητα στον ορισµό των απαιτούµενων προσόντων και των σχετικών κατηγοριών. Ξεκαθαρίστε επιτέλους το
θέµα, χωρίς να δηµιουργείτε δικαστικό κόστος στους πολίτες,
χωρίς να απασχολείτε τα διοικητικά δικαστήρια και κυριότερα
χωρίς να διχάζετε την ελληνική κοινωνία. Για να σας βοηθήσουµε
και σ’ αυτόν τον τοµέα, σας έχουµε έτοιµη λύση για το πλαίσιο
στο οποίο χρειάζεται να κινηθείτε.
Το Σώµα των Ενεργειακών Επιθεωρητών θα στελεχώνεται από
µηχανικούς τόσο από ΤΕΙ όσο και από ΑΕΙ. Βασική προϋπόθεση
θα αποτελεί η τεκµηριωµένη εργασιακή εµπειρία ή και η άρτια
θεωρητική κατάρτιση στον τοµέα της ενεργειακής θωράκισης
των κτηρίων κατά τις φάσεις της κατασκευής, της µελέτης και
της επίβλεψης των κτηρίων.
Ήδη από τις 8 Ιανουαρίου 2013 είχε έρθει στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής ένα υπόµνηµα της Επαγγελµατικής Επιστηµονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, στο
οποίο ζητούσε να εκθέσει τις θέσεις του στην επιτροπή. Επιλέξατε να µην τους ακούσετε. Σας υπενθυµίζω ότι όλοι οι παρευρισκόµενοι σ’ αυτήν την Αίθουσα έχουµε λάβει την µε αριθµό
πρωτοκόλλου 210/28 Ιανουαρίου 2013 επιστολή από την ανωτέρω ένωση. Ο διαχωρισµός µεταξύ των µηχανικών είναι απαράδεκτος.
Επιπρόσθετα, παραµένει η απορία µας για την αναγκαιότητα
της παραγράφου β’ του άρθρου 12. Σε αυτήν ορίζεται ότι απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ, µετά την ολοκλήρωση της ριζικής ανακαίνισης του κτηρίου.
Μελετώντας την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν βρίσκουµε αναφορά σε µία τέτοια υποχρέωση. Πού εδράζεται η
ανάγκη να συµπεριληφθεί στο κείµενο της εναρµόνισης; Σε ποιους λόγους τεκµηριώνεται αυτή η υποχρέωση; Υπάρχουν κάποια
επιστηµονικά δεδοµένα ή ακόµα και µελέτες που να την υποστηρίζουν; Είχαµε θέσει αυτά τα ερωτήµατα και στη συζήτηση στη
σχετική επιτροπή και απάντηση δεν πήραµε. Ελπίζω να δικαιολογήσετε την αναγκαιότητα της συγκεκριµένης ρύθµισης στη σηµερινή συζήτηση.
Ένα ακόµα σηµαντικό θέµα είναι η αποσπασµατικότητα των
ρυθµίσεων που εισάγετε. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί
το γεγονός ότι ενώ το παρόν σχέδιο νόµου βρίσκεται στη διαδικασία συζήτησής του στις επιτροπές, εισάγετε για κύρωση πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που περιλαµβάνουν τρία άρθρα
για τους ενεργειακούς επιθεωρητές.
Για ποιους λόγους ενισχύετε την πολυνοµία µέσω της αποσπασµατικής και κακής νοµοθέτησης; Δεν έχετε αντιληφθεί ότι έτσι
ούτε ο πολίτης µπορεί να αντιληφθεί ό,τι πραγµατικά ισχύει,
αλλά ούτε το Υπουργείο και οι αρµόδιες υπηρεσίες δύνανται να
εφαρµόσουν σωστά και ολοκληρωµένα το νόµο; Λογική εξήγηση
δεν υπάρχει για τον εθισµό σας στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και στην εµµονή σας στην αποσπασµατική νοµοθέτηση
µε διαδικασίες δήθεν κατεπείγοντος. Θέλατε να γεµίσετε το προηγούµενο νοµοσχέδιο µε άσχετα άρθρα, για να αποπροσανατο-
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λίσετε την προσοχή όλων µας από κάποιες άλλες διατάξεις,
όπως ήταν η εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας.
Δεν σας ενδιαφέρει το θέµα των ενεργειακών επιθεωρητών και
νοµοθετείτε µε αυτόν τον τρόπο; Δέχεστε πιέσεις; Και εάν ναι,
από ποιους; Ακόµα δεν έχουµε καταλάβει και δεν επιθυµούµε να
αντιµετωπίσουµε παρόµοια διαδικασία στο µέλλον.
Για το λόγο αυτό, σας επισηµαίνουµε ότι όσον αφορά τις τροπολογίες που έχετε φέρει στο παρόν σχέδιο νόµου, θα σχολιάσουµε τα εξής. Ισχύουν τα προαναφερόµενα για κακή και
αποσπασµατική νοµοθέτηση της τελευταίας στιγµής. Η πρώτη
αναφέρεται στην παράταση της προθεσµίας της γενικής διάταξης του άρθρου 26 του ν. 2831/2000 µέχρι τις 25-11-2013, µέσω
άρθρου που προστίθεται στο ν. 4067/2012. Αυτό είναι άλλο ένα
γεγονός που αποδεικνύει την αδυναµία σας να θέσετε σαφή και
εφαρµόσιµα όρια συµµόρφωσης των πολιτών στο συνεχώς µεταβαλλόµενο νοµικό πλαίσιο, το οποίο µεταβάλλεται ως κινούµενη άµµος µε ευθύνη και υπαιτιότητα αποκλειστικά δική σας.
Η δεύτερη αφορά τροποποίηση και συµπλήρωση του άρθρου
33 του ν. 3164/2003, που είναι και αυτή βέβαια άσχετη µε το
παρόν σχέδιο νόµου. Ωστόσο, επειδή το θέµα της Κερατέας είναι
πάρα πολύ σοβαρό και αποτελεί και απαίτηση των κατοίκων της
περιοχής κατά πλειοψηφία, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα στηρίξουµε αυτή τη συγκεκριµένη τροπολογία, καθώς θεωρούµε ότι
έτσι πρέπει και δύναται να γίνεται, µέσω της διαβούλευσης και
µε το να συµφωνεί και η κοινωνία σε όποια τροπολογία υπάρχει.
Εν κατακλείδι και δεδοµένου ότι σε όλη τη συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή είχαµε ξεκαθαρίσει ότι θα τοποθετηθούµε στην
Ολοµέλεια και ότι περιµέναµε τις τροποποιήσεις που προτείνατε,
σας ξεκαθαρίζουµε τα ακόλουθα. Δεν διαφωνούµε µε την υποοδηγία στην οποία αναγνωρίζουµε ότι θέτει στέρεες βάσεις και
δίνει σοβαρές και υπεύθυνες κατευθυντήριες γραµµές. Είναι µία
οδηγία που αν είχε εναρµονιστεί σωστά, θα την υπερψηφίζαµε,
χωρίς δεύτερες σκέψεις.
Ωστόσο, διαφωνούµε µε την εναρµόνιση που επιχειρείτε να
κάνετε µε το παρόν σχέδιο νόµου, γιατί κινείστε στις παρυφές
αυτής της ίδιας της Οδηγίας 2010/31, στην προσπάθειά σας να
επιτρέψετε νοµοθετικούς ακροβατισµούς.
Για τους λόγους αυτούς που τεκµηριώνουν την κακή εναρµόνιση της συγκεκριµένης οδηγίας, καταψηφίζουµε το παρόν σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής, κ. Ηλίας
Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σχετικά µε το σχέδιο νόµου «Ενεργειακή απόδοση κτηρίωνΕναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις», θα ήθελα να
πω ότι µε το νόµο αυτό εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε
την ευρωπαϊκή οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση
κτηρίων, µε απώτερο σκοπό την αποτελεσµατική, συνετή, ορθολογική και βιώσιµη χρησιµοποίηση της ενέργειας στα κτήρια.
Με τον παρόντα νόµο θεσπίζονται η µεθοδολογία υπολογισµού της συνολικής ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των νέων υφιστάµενων κτηρίων που ανακαινίζονται ριζικά, καθώς και των δοµικών στοιχείων και τεχνικών συστηµάτων των κτηρίων, λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βέλτιστο από πλευράς κόστους-οφέλους επιπέδου ενεργειακής απόδοσης.
Επίσης, θεσπίζεται η ενεργειακή πιστοποίηση των κτηρίων και
η τακτική επιθεώρηση των συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού κτηρίων, η υποχρέωση κατασκευής κτηρίων µε σχεδόν µηδενική ενεργειακή κατανάλωση.
Επίσης, καθορίζεται ανεξάρτητο σύστηµα ελέγχου για την παρακολούθηση του έργου των ενεργειακών επιθεωρητών, ήτοι της
διαδικασίας και της ποιότητας των παραπάνω επιθεωρήσεων.
Όσον αφορά το άρθρο 1, σ’ αυτό υπάρχει ένας απλός ορισµός
του σκοπού του νόµου, δηλαδή η εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίες µε την ευρωπαϊκή.
Το άρθρο 2 περιέχει διάφορους απλούς ορισµούς.
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Το άρθρο 3 περιλαµβάνει απλούς ορισµούς και µεθοδολογίες
µε επιστηµονικά στοιχεία.
Το άρθρο 4 περιλαµβάνει την απλή περιγραφή απαιτήσεων
ενεργειακής απόδοσης, βάσει του ισχύοντος κανονισµού ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. Το µόνο µεµπτό είναι η µη υπαγωγή
των χώρων επιφανείας κάτω των 50 τετραγωνικών µέτρων, που
θα έπρεπε κατά τη γνώµη µας να συµπεριληφθούν, διότι είναι
ουκ ολίγοι αυτοί οι οικοδοµικοί χώροι στην Ελλάδα.
Επίσης, περιλαµβάνει τον υπολογισµό των βέλτιστων από
πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης
κτηρίων. Προτείνεται αντί της µέγιστης προθεσµίας των πέντε
ετών για τη σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να θεσπιστεί η ετήσια συγγραφή και υποβολή
τους στο εθνικό Υπουργείο, ώστε να ληφθούν εντός Ελλάδος τα
απαραίτητα µέτρα. Πρόκειται για ένα σοβαρότατο ζήτηµα εθνικής κυριαρχίας.
Το άρθρο 6 αφορά τις απαραίτητες µελέτες που υποβάλλονται, αλλά µόνο για τα νέα κτήρια. Πιστεύουµε ότι θα πρέπει να
υποβληθούν πλήρεις µελέτες ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και
για τα υφιστάµενα κτήρια που δεν έχουν µελετηθεί σχετικώς.
Στο άρθρο 7 περιγράφεται µόνο η περίπτωση της ριζικής ανακαίνισης, ενώ θα έπρεπε να αφορά όλα τα κτήρια και οι δαπάνες
να καλύπτονται από κρατικές επιδοτήσεις.
Το άρθρο 8 αφορά τα τεχνικά συστήµατα κτηρίων. Θεωρούµε
ότι θα έπρεπε να επεκταθεί σε όλα τα κτήρια και όχι µόνο στα
νέα ή σε αυτά που είναι υπό ανακαίνιση και αυτό να γίνεται µε
κρατική επιδότηση.
Το άρθρο 9 αφορά κτήρια µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση
ενέργειας και αναφέρεται στα νέα κτήρια.
Το άρθρο 10 µιλάει για διάφορα χρηµατοδοτικά κίνητρα. Δεν
αποσαφηνίζει τον τρόπο χρηµατοδότησης των εργασιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, πότε και πώς θα γίνουν οι χρηµατοδοτήσεις.
Το άρθρο 11 µιλάει για το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, το ΠΕΑ, να µην έχει την ισχύ συστάσεων αλλά την ισχύ υποχρεωτικών επεµβάσεων µε κρατική χρηµατοδότηση.
Το άρθρο 12 µιλάει για την έκδοση αυτού του πιστοποιητικού.
Να προταθεί η άµεση έκδοσή του για όλα τα κτήρια, διασταύρωση στοιχείων µέσω δηλώσεων στις εφορίες και στοιχείων του
Κτηµατολογίου. Να είναι από σήµερα υποχρεωτική η λήψη ΠΕΑ
για κτήρια και χώρους ανεξαρτήτως επιφάνειας δόµησης.
Το άρθρο 13 µιλάει για την επίδειξη αυτού του πιστοποιητικού
κτηρίων, να επεκταθεί άµεσα για όλα τα κτήρια.
Το άρθρο 14 µιλάει για επιθεώρηση συστηµάτων θέρµανσης.
Να θεσπιστεί η διετής επιθεώρηση.
Το άρθρο 15 µιλάει για επιθεώρηση συστηµάτων κλιµατισµού.
Επίσης να θεσπιστεί η διετής επιθεώρηση.
Το άρθρο 16 µιλάει για εκθέσεις επιθεώρησης θέρµανσης και
κλιµατισµού. Θα έπρεπε να έχουν θεσπιστεί από σήµερα κιόλας.
Το άρθρο 17 µιλάει για το µητρώο ενεργειακών επιθεωρητών.
Ουδέν µεµπτό, αρκεί το παράβολο των 150 ευρώ να αξιοποιηθεί
πραγµατικά για τις δαπάνες τήρησης του µητρώου και να µην
πάει αλλού.
Το άρθρο 18 µιλάει για το ανεξάρτητο σύστηµα ελέγχου. Θα
πρέπει όµως αυτοί οι έλεγχοι να γίνονται διαρκώς και συνεχώς.
Το άρθρο 19 µιλάει για τη διαδικασία ανάκλησης αυτού του πιστοποιητικού.
Το άρθρο 20 µιλάει για κυρώσεις, αρκεί αυτές οι κυρώσεις να
µπορούν να εφαρµοστούν στην πράξη και να µην είναι µόνο στα
χαρτιά.
Τα πρόστιµα αφορούν τους ενεργειακούς επιθεωρητές που
κάνουν ψευδής δηλώσεις ή αποκρύπτουν στοιχεία.
Το άρθρο 21 µιλάει για θέµατα οικοδοµικών αδειών. Η µελέτη
ενεργειακής απόδοσης για λήψη οικοδοµικής άδειας να επεκταθεί και στα υφιστάµενα κτήρια, έστω και αν δεν ανακαινίζονται
ριζικά.
Το άρθρο 22 µιλάει για διάφορες τροποποιούµενες, καταργούµενες διατάξεις.
Το άρθρο 23 µιλάει για µεταβατικές διατάξεις.
Η Χρυσή Αυγή για τα ανωτέρω θα καταψηφίσει το εν λόγω νοµοσχέδιο επί της αρχής, θα υπερψηφίσει κάποια συγκεκριµένα
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άρθρα και αυτό γιατί, παρ’ όλο που θεσπίζονται αυστηρότεροι
όροι για την ενεργειακή απόδοση των νέων και νεόδµητων κτηρίων και την πιστοποίηση της ενεργειακής κλάσης των υφιστάµενων κτηρίων, που είναι και η πλειοψηφία των κτηριακών εγκαταστάσεων στην πατρίδα µας, δεν γίνεται ουσιαστικός λόγος για
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των παλαιών υφισταµένων κτηρίων µέσω της ουσιαστικής κρατικής επιδότησης, που
τόσο πολύ είναι απαραίτητη, προκειµένου να βοηθηθούν και να
γίνουν όλες αυτές οι απαραίτητες ενέργειες των µέτρων βελτίωσης της θερµοµονωτικής ικανότητας των κτηρίων αυτών, όπως
παραδείγµατος χάρη µέσω συστηµάτων εξωτερικής θερµοµόνωσης. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι είναι οικονοµικά και εφαρµόζονται στην εξωτερική πρόσοψη των κτηρίων και στις στέγες
στα δώµατα βελτιώνοντας ταυτόχρονα και την αισθητική τους,
κάτι πολύ σηµαντικό επίσης για τα διάφορα κτήρια που υπάρχουν στην πατρίδα µας.
Επίσης, για συστήµατα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά συστήµατα στα κτήρια, συστηµάτων παραγωγής ζεστού νερού, ηλιακοί θερµοσίφωνες,
αντικατάσταση κουφωµάτων και εκσυγχρονισµού, αντικατάσταση παλαιών συστηµάτων ψύξης-θέρµανσης, παραδείγµατος
χάριν αντικατάσταση παλαιάς τεχνολογίας καυστήρων µε νέους
καθώς και τοποθέτησης παθητικών συστηµάτων ενεργειακής
βελτίωσης των κτηρίων, όπως σκίαστρα για τους καλοκαιρινούς
µήνες, φυτευτά δώµατα που αυξάνουν τη θερµοµονωτική ικανότητα κ.α..
Όσες προσπάθειες επιδότησης των εργασιών βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων έγιναν στο παρελθόν, έπεσαν ουσιαστικά στο κενό λόγω της δυσκολίας λήψης των επιδοτήσεων από τους πολίτες. Ήταν απαραίτητη η ολική ή σχεδόν η
ολική ανακαίνιση των κτηρίων, πράγµα που µε την οικονοµική
κρίση που µαστίζει τον ελληνικό λαό στις µέρες µας ήταν ανέφικτο, µιας και έπρεπε να καταβληθούν τα ποσά αυτά σε µεγάλο
βαθµό από τους ίδιους τους πολίτες και πολύ µικρό ποσοστό επιδότησης των διαφόρων εργασιών.
Μέσω των µέτρων αυτών θα µπορούσαν να εξοικονοµηθούν
ενεργειακοί πόροι που τόσο έχει ανάγκη η πατρίδα µας, όλα
αυτά σε σύνδεση µε την εισαγωγή αερίου, ηλεκτρικού ρεύµατος
από όµορες εχθρικά προσκείµενες προς την Ελλάδα χώρες, που
µας έχουν ουσιαστικά όµηρους, ενώ εµείς την ίδια στιγµή διαθέτουµε αποδεδειγµένα πλέον κοιτάσµατα υδρογονανθράκων και
άλλων µορφών παραγωγής ενέργειας.
Επίσης, θα τονωνόταν η εγχώρια εθνική οικονοµία σε διάφορους τοµείς επαγγελµατικών κλάδων που σχετίζονται µε τα κτηριακά. Αυτήν τη στιγµή βλέπουµε ύφεση της οικονοµικής δραστηριότητας κατά 90% µε ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων από
τη φορολόγηση των κλάδων αυτών και θα ανακουφιζόταν ο πληθυσµός της χώρας από την οικονοµική κρίση που διανύει: Μειωµένες δαπάνες θέρµανσης-ψύξης. Με τον τρόπο αυτό το
ελληνικό δηµόσιο θα έχει ένα µακροπρόθεσµο όφελος τεραστίων διαστάσεων, κάτι όµως που αντιβαίνει στην πολύ κοντόφθαλµη πολιτική σας.
Οπότε, επί των άρθρων: Το άρθρο 1, το άρθρο 2 και το άρθρο
3 θα τα υπερψηφίσουµε, τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8 τα καταψηφίζουµε, το άρθρο 9 θα το υπερψηφίσουµε, τα άρθρα 10, 11, 12
θα τα καταψηφίσουµε, τα άρθρα 13, 14, 15, 16 θα τα καταψηφίσουµε, το άρθρο 17 θα υπερψηφιστεί, αλλά θα επισηµάνουµε
µια παρατήρηση για το παράβολο, όπως είπαµε πιο πριν. Το
άρθρο 18 θα το υπερψηφίσουµε, αλλά και πάλι µε την παρατήρηση να διεξάγονται συνεχώς έλεγχοι. Τα άρθρα 19 και 20 θα τα
υπερψηφίσουµε. Το άρθρο 21 θα το καταψηφίσουµε. Το άρθρο
22 θα το υπερψηφίσουµε. Το άρθρο 23 θα καταψηφιστεί. Στα
άρθρα 24, 25 και 26 θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ». Το άρθρο 27 θα
το υπερψηφίσουµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Όσον αφορά στις τροπολογίες είµαστε αντίθετοι, είναι πρόχειρες, της τελευταίας στιγµής, µερικώς άσχετες.
Ειδικότερα στο ζήτηµα της Κερατέας είµαστε κάθετα αντίθετοι, διότι προσπαθείτε να ρίξετε στάχτη στα µάτια του κόσµου.
Εξηγούµαστε: Στην εν λόγω τροπολογία γίνεται µια ύπουλη προ-
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σπάθεια κατευνασµού των αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής, αφού προτείνεται σαν περιοχή υλοποίησης µια άλλη θέση,
η θέση Φοβόλες, η οποία χωροθέτηση θα εγκριθεί αν το επιτρέψει η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Εάν δεν το επιτρέψει δηλαδή, θα επανέλθουµε στην προηγούµενη λύση, αυτήν τη λύση
που είχε προτείνει το κράτος και είχαν δηµιουργηθεί τόσα πολλά
προβλήµατα στην ευρύτερη περιοχή µε την καθολική αντίδραση
όλων των κατοίκων. Και µιλάµε για τη θέση Βραγόνι, η οποία δεν
βγαίνει από το παιχνίδι.
Η ήδη υποβαθµισµένη περιοχή της Λαυρεωτικής έχει υποστεί
διαχρονικά την ατµοσφαιρική µόλυνση της ΔΕΗ και δεν χωρά
άλλη υποβάθµιση στο εν λόγω σηµείο, αν αναλογιστεί κανείς την
τεράστια προσφορά της στον ελληνικό και παγκόσµιο πολιτισµό.
Συνεπώς για εµάς δεν µπορεί να αποτελεί θέµα συζήτησης το
αν θα επιλεγεί η θέση Βραγόνι ή Φοβόλες ή κάποια άλλη θέση,
αφού επιπλέον αυτές οι δύο θέσεις βρίσκονται στην ίδια λεκάνη
απορροής υδάτων και συνεπώς, στο ίδιο οικολογικό σύστηµα
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Το λόγο έχει η κ. Φούντα για δεκαπέντε λεπτά.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να
κάνω µόνο ένα σχόλιο για όσα ειπώθηκαν πριν για το ΤΕΕ και για
τα εργασιακά δικαιώµατα των µηχανικών. Κάποια στιγµή, όπως
έχω ξαναπεί απ’ αυτό το Βήµα, πρέπει να ασχοληθούµε σοβαρά
µε το τι ΤΕΕ θέλουµε, τι είδους ανάπτυξη θέλουµε και επιτέλους
αν θέλουµε το ΤΕΕ να είναι αυτός ο σύµβουλος του κράτους που
όλοι θα επιζητούσαµε, να διορθώσουµε τις παθογένειες του γιατί υπάρχουν, έχουν γίνει πολλά λάθη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του- και να προσπαθήσουµε όσο γίνεται να κάνουµε
αυτό που πρέπει για να αποδώσει αυτός ο οργανισµός. Η κατάργηση δεν είναι η λύση. Η διόρθωση των παθογενειών πάντα φέρνει πιο κοντά στο επιθυµητό αποτέλεσµα.
Πέραν των εργασιακών δικαιωµάτων κάποια στιγµή πρέπει να
µιλήσουµε και για τα πνευµατικά δικαιώµατα των µηχανικών.
Αυτό είναι µια µεγάλη κουβέντα, που ελπίζω να ανοίξει και να δεσµευτεί και ο Υπουργός ότι κάποια στιγµή θα φέρουµε το θέµα
στην Ολοµέλεια.
Να ξεκινήσω, όσον αφορά το νοµοσχέδιο και να πω ότι είναι
ένα νοµοσχέδιο που επιτέλους µιλάει για εναρµόνιση µε το Κοινοτικό Δίκαιο. Στη Δηµοκρατική Αριστερά έχουµε πολύ ψηλά το
θέµα της εξοικονόµησης ενέργειας. Μας ενδιαφέρει παρά πολύ
το τι ενέργεια έχουµε, τι ενέργεια θα παράγουµε, ποια µορφή
ενέργειας είναι αυτή που προωθούµε. Απλά θεωρούµε ότι πρωταρχικό ζητούµενο είναι να περάσει στην κουλτούρα και στη συνείδηση των πολιτών ότι η µοναδική λύση -αν όχι η πρώτη λύσηείναι η εξοικονόµηση ενέργειας και το πώς θα προσπαθούµε να
παράξουµε και να χρειαζόµαστε λιγότερη ενέργεια.
Να µιλήσω για µια κοινοτική οδηγία που υπάρχει από το 1992,
είκοσι χρόνια πριν, η οποία δεν αναφέρθηκε και δεν ακούστηκε
καν στην Ελλάδα. Και χαίροµαι που γίνεται πια αυτή η συζήτηση,
γιατί το 2013 πια µπορούµε να µιλήσουµε και να πούµε πάρα
πολλά για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων. Βέβαια δεδοµένης της οικονοµικής συγκυρίας µπορούµε να κάνουµε λίγα
πια στο παρόν, θεωρώ όµως ότι είµαστε εδώ για να προσπαθήσουµε για πάρα πολλά για το µέλλον.
Έχουµε πει πάλι ότι η ενέργεια θέλουµε να θεωρείται και να
τη διαχειριζόµαστε ως κοινωνικό αγαθό. Κάποια στιγµή όλες µας
οι προσπάθειες πρέπει να κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση.
Θέλουµε να µιλήσουµε και για τη φιλοσοφία του πολιτικού συστήµατος, η οποία πέρα από τη διαχείριση της κρίσης µε οικονοµικούς όρους, κάποια στιγµή πρέπει να βάλει πολύ ψηλά τον
πήχη για τους περιβαλλοντικούς όρους που γίνεται όλη αυτή η
προσπάθεια.
Αυτή η κοινοτική οδηγία πέραν της θέσπισης των ελάχιστων
ενεργειακών απαιτήσεων, διαπραγµατεύεται επιτέλους τη σχέση
βέλτιστου αποτελέσµατος και κόστους, που είναι το ζητούµενο.
Να δώσουµε κάποια στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι όταν
η ενεργειακή αναβάθµιση ενός κτηρίου γίνεται στην αρχή, στη
µελέτη δηλαδή και πριν την κατασκευή του, το κόστος του κτη-
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ρίου επιβαρύνεται γύρω στο 4% µε 6%. Αυτό σηµαίνει ότι η ενεργειακή αναβάθµιση πρέπει να σταµατήσει να είναι στη σκέψη των
πολιτών σαν µια πολυτέλεια ή σαν κάτι που είναι περιττό. Θα πρέπει να περάσει ως µια αναγκαιότητα και να δει ο ίδιος ο πολίτης
το όφελος που µπορεί να πάρει απ’ αυτήν την προσπάθεια.
Να µιλήσουµε για τα χρόνια ζωής των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας. Το εύρος τους είναι γύρω στα εικοσιπέντε µε τριάντα
χρόνια, οπότε το οικονοµικό όφελος µπορεί να είναι πάρα πολύ
µεγάλο.
Μια άλλη κοινωνικοοικονοµική, σηµαντική επισήµανση είναι ότι
στους καιρούς που ζούµε πρέπει να τονωθεί και να πέσουν χρήµατα στην πραγµατική οικονοµία και ο κατασκευαστικός κλάδος
επιτέλους να αποκτήσει αντικείµενο εργασίας. Οι µηχανικοί θα
µπορέσουν να ασχοληθούν µε µελέτες και κατασκευές και έτσι
θα υπάρξει η πάταξη της ανεργίας και απόδοση φόρων προς το
κράτος.
Μια άλλη κουβέντα που πρέπει να κάνουµε, κύριε Υπουργέ,
επίσης είναι αυτή της αυτοαπασχόλησης και των ασφαλιστικών
ταµείων και της ανάγκης των νέων µηχανικών να έχουν κάποια
φορολογικά κίνητρα και κάποιες φοροαπαλλαγές, ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν στις νέες συνθήκες.
Επί της αρχής τώρα, το σχέδιο νόµου έχει θέσει τις σωστές
προτεραιότητες, εναρµονισµένες και µε την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία. Είχαµε αναφέρει και στις επιτροπές κάποιες αδυναµίες του, ότι τα αριθµητικά στοιχεία και οι συντελεστές των
δοµικών στοιχείων δείχνουν να µην αναφέρονται στα κλιµατολογικά δεδοµένα της Ελλάδας και να αποτελούν αντιγραφή προτύπων αριθµητικών δεδοµένων που έγιναν µε βάση το κλίµα της
Βόρειας Ευρώπης. Μένουµε στη δέσµευση του κύριου Υπουργού ότι µε το νέο ΚΕΝΑΚ αυτά τα προβλήµατα θα διορθωθούν.
Επίσης, δεν συµφωνούµε µε τις καθόλου φιλόδοξες καταληκτικές ηµεροµηνίες εφαρµογής όλων αυτών των διατάξεων, ειδικά για την προοπτική των δηµοσίων κτηρίων σχεδόν ελάχιστης
ενεργειακής κατανάλωσης, που αν είναι πια αυτή η καταληκτική
ηµεροµηνία και αυτή καταλήγει το 2019 αντί για το 2014 που
ήταν η αρχική πρόβλεψη.
Δεν συµφωνούµε µε τις ασαφείς διατάξεις για την αναβάθµιση
των υφιστάµενων κτηρίων, για τις ρυθµίσεις για την εξαίρεση είδους κτηρίων κατά περίπτωση και για τη µη υποχρέωση εγκατάστασης συστηµάτων ΑΠΕ, παρά µόνο για την εκπόνηση σχετικής
εναλλακτικής πρότασης από τον µελετητή.
Τέλος και κυρίως, δεν συµφωνούµε µε την έλλειψη φορολογικών και άλλων κατασκευαστικών κινήτρων προς τους πολίτες,
ώστε να στραφούν από τώρα κι όχι από το 2019 ή το 2021 προς
κτήρια µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας και να γίνει οµαλότερη
η µετάβαση στον επιθυµητό στόχο.
Όσον αφορά τα τεχνικά ζητήµατα, µειονέκτηµα του εξεταζόµενου σχεδίου νόµου αποτελεί το γεγονός πως το κτήριο αντιµετωπίζεται και πάλι δυστυχώς ως ένα προϋπάρχον κέλυφος µε
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και έµφαση δίνεται στην εγκατάσταση σ’ αυτό κατάλληλων συστηµάτων και θερµοµόνωσης. Το
πρότυπο κτήριο αναφοράς θεωρείται δεδοµένο και οι αρχιτεκτονικές επιλογές απούσες. Στοιχεία όπως ο προσανατολισµός του
κτηρίου, η διάταξη των εσωτερικών χώρων, η επιφάνεια των υαλοστασίων κι άλλες µικρές αλλά πολύ σηµαντικές λεπτοµέρειες
για τη συνολική ενεργειακή απόδοση του κτηρίου, δυστυχώς παραβλέπονται. Το κτήριο οφείλει να ιδωθεί ως ένας ζωντανός οργανισµός αρχιτεκτονικών επιλογών που σ’ αυτό προστίθενται
µηχανολογικά στοιχεία και όχι το αντίστοιχο.
Να πω και µια άλλη ενδεικτική πρόταση του πόσο πρέπει να
προσπαθήσουµε ώστε να φτάσουµε σ’ αυτό που θα θέλαµε, φαντάζοµαι όλοι. Σειρά αντίστοιχων αρχιτεκτονικών επεµβάσεων στα
ιστορικά κέντρα της Ευρώπης έχουν αποδώσει πάρα πολύ µε
βάση αυτήν την οδηγία. Να πούµε ενδεικτικά ότι σε µετρήσεις
που έχουν γίνει καταγράφεται ότι τα κτήρια της Στοκχόλµης καταναλώνουν το 1/3 της ενέργειας των αντίστοιχων κτηρίων της
Αθήνας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να µας προβληµατίσει όλους.
Να ξεκινήσω µε τα άρθρα. Στο άρθρο 3 επί της αρχής σαφώς
και συµφωνούµε. Είναι µία απαραίτητη οδηγία που θέλουµε
πάρα πολύ να εφαρµοστεί, το συντοµότερο δυνατόν.
Στο άρθρο 3 θεωρούµε, πέραν όλων των άλλων πολύ καλών
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ρυθµίσεων, απαραίτητη έστω και µια αναφορά σε µία στοιχειώδη
µελέτη φυσικού φωτισµού που πρέπει να γίνεται στα κτήρια.
Στο άρθρο 4 θέλουµε να επισηµάνουµε ότι υπάρχει ένα θέµα
µε το τι θεωρείται διατηρητέο και παραδοσιακό κτήριο στην Ελλάδα, ποια κτήρια απ’ αυτά έχουν όντως χαρακτηριστεί έτσι κι
αν θα πρέπει κάποια στιγµή να ασχοληθούµε πάρα πολύ µ’ αυτό
το ζήτηµα. Να αναφέρουµε ότι υπάρχουν καταληκτικές ηµεροµηνίες συγκεκριµένες όπου ίσχυαν ή δεν ίσχυαν κανόνες θερµοµόνωσης κι αυτό θα πρέπει να µπει κάπου ως όρος για τις
επεµβάσεις που πρέπει να γίνονται στα υφιστάµενα κτήρια.
Στο άρθρο 4 συµφωνούµε µε τη µη εξαίρεση των κτηρίων τα
οποία χρησιµοποιούνται ως εξοχικές κατοικίες. Θεωρούµε ότι
είναι κάτι που δεν µπορεί να καθοριστεί.
Στο άρθρο 6 έχουµε τη διαφωνία, που προανέφερα, για την
υποχρεωτική κάλυψη µόλις του 60% του ζεστού νερού χρήσης
από τα κτήρια µέσω ΑΠΕ. Θεωρούµε ότι έπρεπε να υπάρχει κι
άλλος όρος για την οµαλή µετάβαση στο επιθυµητό αποτέλεσµα,
όπως προανέφερα.
Στο άρθρο 7 που µιλάει για τα υφιστάµενα κτήρια, γίνεται αναφορά στον προϋπολογισµό του κτηρίου και της ριζικής ανακαίνισης. Είναι κάτι, που όπως ξέρουµε, στην ελληνική κοινωνία δεν
µπορούµε να το καθορίσουµε. Ο προϋπολογισµός του έργου
πολλές φορές «µαγειρεύεται» και θα θέλαµε κάτι πιο ριζικό και
το ποσοστό από 25% που είναι σήµερα, να πάει ίσως σ’ ένα 10%
ή το πολύ 15%.
Στο άρθρο 6 η µοναδική υποχρέωση, όπως είπαµε, για όλα
αυτά είναι η ΑΠΕ. Υπάρχει ένα πρόγραµµα το οποίο λεγόταν «Χτίζοντας το Μέλλον» και υπήρχε ένα κονδύλιο για να ενταχθούν
αυτά τα κτήρια από σήµερα, έτσι ώστε να γίνουν ελάχιστης ή µηδενικής κατανάλωσης. Θα θέλαµε να το υπενθυµίσουµε και να
το φέρουµε στο προσκήνιο.
Στο άρθρο 9 είπαµε για τις καταληκτικές ηµεροµηνίες.
Στο άρθρο 10 ζητούµε να δοθούν κίνητρα, χρηµατοδοτικά και
άλλα, για να µπορέσει να γίνει αυτή η µετάβαση.
Να φτάσουµε στο άρθρο 11, στο πιστοποιητικό ενεργειακής
απόδοσης κτηρίων και να πούµε, ίσως για κάποιους που δεν το
γνωρίζουν, ότι για να µπορούν να κάνουν ενεργειακή επιθεώρηση οι ενεργειακοί επιθεωρητές σήµερα το µόνο κριτήριο είναι
η δεκαετής εµπειρία. Δυστυχώς, αυτό απορρίπτει, βγάζει από
την αγορά εργασίας και χάνεται η ευκαιρία για νέους µηχανικούς
να µπορούν να συµµετέχουν σ’ αυτό και να αποκτήσουν αντικείµενο εργασίας.
Δυστυχώς µε την παράταση περίπου του ενός έτους που δίνεται µέχρι τα µέσα του Οκτωβρίου µε αυτόν το νόµο για κάποιους µήνες ακόµα δεν γίνονται αυτές οι πολυπόθητες εξετάσεις
για να µπορέσουν νέοι άνθρωποι, που έχουν κάνει τα σεµινάρια
ενεργειακών επιθεωρητών, να απορροφηθούν από την αγορά.
Τα άρθρα 13, 14, 15, 16 µιλάνε για τους ενεργειακούς επιθεωρητές και τις ρυθµίσεις που λέγαµε.
Συµφωνούµε µε το µητρώο ενεργειακών επιθεωρητών του άρθρου 17, γιατί µόνο µέσα από τη διαφάνεια και τους µοναδικούς
αριθµούς αυτών των κτηρίων και την καταγραφή τους, επιτέλους, θα µπορούµε κάποια στιγµή να φτάσουµε στον πολυπόθητο έλεγχο.
Στο άρθρο 18 γίνεται αναφορά στο ανεξάρτητο σύστηµα ελέγχου. Είναι κάτι που θέλουµε µε τους όρους που έχει διαµορφωθεί.
Για να µην κουράζω, να καταλήξω στο άρθρο 26, το οποίο µιλάει για τις απαλλοτριώσεις. Θεωρούµε ότι είναι µία λύση για να
µπορέσει να καταπολεµηθεί το θέµα των απαλλοτριώσεων και τα
θέµατα που έχουν προκύψει µε την τοπική αυτοδιοίκηση.
Να καταλήξω λέγοντας ότι για την τροπολογία του ΙΓΜΕ θα µιλήσει η συνάδελφος κ. Ξηροτύρη.
Όσον αφορά την τροπολογία που έχει κατατεθεί από τον
Υπουργό για τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Κερατέα, να
πούµε ότι δεδοµένης της νέας διαµόρφωσης του κειµένου που
λέει ότι: «Η προτεινόµενη ως κατάλληλη θέση είναι πρόταση του
Δήµου Λαυρεωτικής, ορίζεται στην απόφαση 94/2011 του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Λαυρεωτικής, τυγχάνει κοινωνικής
αποδοχής και δεν εµπίπτει στις περιοχές αποκλεισµού» και δεδοµένης της παραγράφου µέσα σ’ αυτήν την απόφαση που λέει

7088

«τονίζουµε ότι η δυναµικότητα διαχείρισης των σκουπιδιών και
απορριµµάτων θα είναι εξήντα χιλιάδες τόνοι ανά έτος, µε σχεδιασµό αιχµής, συµπεριλαµβανοµένης και της λυµατολάσπης,
συνολικά ογδόντα χιλιάδων τόνων ανά έτος, στα πλαίσια των δύο
µόλις καλλικρατικών δήµων, των Δήµων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού», συµφωνούµε µ’ αυτήν την τροπολογία.
Υπερψηφίζουµε την τροπολογία θεωρώντας δεδοµένη τη θέληση των πολιτών να λυθεί αυτό το µεγάλο ζήτηµα που έχει προκύψει. Θέτουµε τους δικούς µας όρους -να υπενθυµίσω ότι η
θέση έχει υποδειχθεί από την ίδια την τοπική κοινωνία- ότι θα δηµιουργηθεί φορέας διαχείρισης από τον ίδιο το Δήµο Λαυρεωτικής και ότι ο χώρος διάθεσης υπολειµµάτων, το µέγεθος, ο
όγκος και το εµβαδόν του είναι συνάρτηση της θέλησης της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί και
έχουν παλέψει πάρα πολλά χρόνια γι’ αυτό.
Υπερψηφίζουµε την αρχή και τα άρθρα του νοµοσχεδίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει η κ. Διαµάντω Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατασταλτικό είναι το νοµοσχέδιό
σας όπως συνολικά και η πολιτική σας. Ενδιαφέρεστε εσείς και
η Ευρωπαϊκή Ένωση για να µειωθεί δραστικά η κατανάλωση
συµβατής ενέργειας για θέρµανση, κλιµατισµό, ζεστό νερό κ.λπ.,
µέχρι το 2021 στα κτήρια σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή Οδηγία
31/2010, προκειµένου να προωθηθεί η χρήση ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και στον κτηριακό τοµέα.
Ο καθένας θέλει να έχει καλύτερες συνθήκες στο σπίτι του,
αρκεί να το µπορεί. Εσείς µέσα απ’ αυτό το νοµοσχέδιο υποχρεωτικά επιβάλλετε –έχει δεν έχει- τις αλλαγές. Διαφορετικά, θα
επιβληθεί πρόστιµο. Αυτά δίνετε σαν αιτιολογία. Κοροϊδεύετε.
Σιγά που ενδιαφέρεστε αν ζει καλά ο κόσµος, αν έχει θέρµανση
ή φαγητό. Το µόνο για το οποίο ενδιαφέρεστε είναι πώς θα πάρετε περισσότερα ακόµη και αν ο κόσµος φτάνει στην εξαθλίωση, αρπάζοντας ό,τι έχει αποµείνει για να το «ακουµπήσετε»
στους εφοπλιστές, στους τραπεζίτες και στους εµποροβιοµήχανους. Κλέβετε τον λαϊκό πλούτο απ’ αυτούς που τον παράγουν
για να ενισχύσετε το κεφάλαιο που υπηρετείτε.
Αυτοί είναι οι νόµοι σας και η πολιτική σας. Και για να το πετύχετε δεν διστάζετε να χρησιµοποιείτε καταστολή, βία, ψέµα µε
περικεφαλαία και προβοκάτσια σε όσους διαµαρτύρονται, σε
όσους παλεύουν, σε όσους αγωνίζονται. Και αυτό κάνατε χθες
απέναντι σε τριάντα πέντε συνδικαλιστές, προέδρους, γραµµατείς πανελλήνιων οµοσπονδιών και σωµατείων, που εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους αγωνιστές. Η άγρια
επίθεση, οι τραυµατισµοί και οι συλλήψεις στο Υπουργείο Εργασίας, η ωµή βία της Κυβέρνησης, δεν θα τους λυγίσει και ούτε
τροµοκρατεί το εργατικό ταξικό κίνηµα. Αλυσίδες δεν πρόκειται
να φορέσουν. Αντίθετα, η αυταρχική κατρακύλα και τα ψέµατα
του Υπουργού Εργασίας, δείχνουν το µεγάλο φόβο και την ταραχή ακόµη και στη διαµαρτυρία.
Καλώς φοβάστε. Θα φοβηθείτε και ακόµα πιο πολύ όταν έρθει
η ώρα –και θα έρθει η ώρα- που η εξέγερση θα αγκαλιάσει όλο
το λαό για να βάλουν τέλος στο διαρκές έγκληµα σε βάρος τους,
για να δώσουν τέλος στα ψέµατα, στις κοροϊδίες και στη στυγνή
εκµετάλλευση.
Είναι πρόκληση να µειώνονται, να πετσοκόβονται οι συντάξεις,
να αυξάνεται το όριο συνταξιοδότησης, να πληρώνει ο εργαζόµενος τριάντα πέντε και σαράντα πέντε χρόνια σκληρής δουλειάς, να ληστεύονται τα ασφαλιστικά ταµεία και οι εισφορές και
να βγαίνει ο Υπουργός Εργασίας και να λέει « η σύνταξη, ασφαλιστικό είναι ρουσφέτι». Προκαλείτε.
Επίσης κοροϊδία και εκµετάλλευση είναι και το νοµοσχέδιο που
συζητάµε. Και αυτό γιατί ο στόχος είναι η αύξηση των πωλήσεων
και συνεπώς η κερδοφορία των µονοπωλίων και των µεγάλων
επιχειρήσεων παραγωγής και πώλησης δοµικών προϊόντων και
ενεργειακών συστηµάτων, το εµπόριο των ενεργειακών πιστοποιητικών και η ενίσχυση του τραπεζικού κεφαλαίου µέσα από
τα δάνεια για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων. Βέβαια
και αυτά τα δάνεια επιλεκτικά δίνονται, όχι σε όσους τα έχουν
ανάγκη, αλλά σε όσους έχουν µισθό που µπορούν να αποπληρώσουν.
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Η αδικία είναι ότι µέσα απ’ αυτήν την ενσωµάτωση της οδηγίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλεται η υποχρεωτικότητα και οι
κυρώσεις, που µπορεί να φτάνουν µέχρι τα 10.000 ευρώ. Και βέβαια δεν τα πληρώνει ο κατασκευαστής που έχει την ευθύνη. Η
ευθύνη µετατοπίζεται στον ενεργειακό επιθεωρητή.
Ωστόσο σήµερα δεν είναι δύσκολο να πετύχετε το στόχο σας,
κατά το ήµισυ, όµως. Με αυτήν την άγρια, βάρβαρη, απάνθρωπη
πολιτική που µειώνει µισθούς και συντάξεις, που απολύει εργαζοµένους, που αυξάνει την ανεργία κοντά στο 30% και στο 60%
για τους νέους, πετυχαίνετε εξοικονόµηση ενέργειας αφού χιλιάδες σπίτια δεν έχουν θέρµανση, κλιµατισµό, ακόµη και φωτισµό από αδυναµία και όχι από επιλογή.
Οι φόροι στο πετρέλαιο και οι αυξήσεις στο τιµολόγιο της
ΔΕΗ, κλέβουν και άλλο µέρος του εισοδήµατος, ενώ ένα από τα
κύρια αιτήµατα της αγροτιάς, που βρίσκεται σήµερα στους δρόµους –από τον Έβρο, τη Θεσσαλία µέχρι και την Κρήτη και που
διαµαρτύρονται για το δίκιο τους- είναι ότι δεν µπορούν να επιβιώσουν µε τα χαράτσια στην ενέργεια που ανεβάζουν το κόστος
παραγωγής στα ύψη και ευνοούν έτσι τις εισαγωγές, εξοντώνοντας την ντόπια παραγωγή και τους µικροκληρούχους.
Πώς απαντάτε στις διαµαρτυρίες και τις κινητοποιήσεις; Με
αυταρχισµό και καταστολή. Δεν λύνετε προβλήµατα. Έχουµε
τραµπουκισµό και κακή σκηνοθεσία, ατζαµίδικη µάλιστα. Δώσατε
τέσσερις φωτογραφίες από τον ίδιο χώρο, αλλάζοντας κάθε
φορά το σκηνικό για να φαίνεται ότι υπήρξαν φθορές από τους
συνδικαλιστές, ενώ σε εκείνον το χώρο δεν µπήκαν καθόλου.
Έχουµε και το θράσος του Υπουργού Εργασίας ότι ήταν θύµα,
ενώ ήταν προβοκάτορας. Κατανοούµε.
Προσπαθείτε να κρύψετε το φόβο σας από τον ξεσηκωµό όλο
και περισσότερων κλάδων εργαζοµένων και µικροµεσαίων αγροτών.
Σ’ αυτήν τη λογική, δηλαδή τη λογική της καταστολής, είναι ο
χαρακτήρας και αυτού του νοµοσχεδίου, όπως και της πρακτικής
που έχετε µε πολλές µορφές. Και βέβαια το κατασταλτικό σηµείο
σ’ αυτό το νοµοσχέδιο φαίνεται στο άρθρο 20, αφού µε την
απειλή κυρώσεων πληρώνει εκείνος που δεν έχει ευθύνη για το
πρόβληµα, γιατί ο µισθωτός που αγόρασε ένα διαµέρισµα το έχει
υποθηκευµένο στην τράπεζα µέχρι να το εξοφλήσει µε το στεγαστικό δάνειο και µάλιστα τη στιγµή που µειώνεται ο µισθός,
ενώ δεν έχει την παραµικρή ευθύνη για τα υλικά που χρησιµοποίησε ο κατασκευαστής, για τη διαρρύθµιση που έκανε, για τις
ενεργειακές απώλειες από τα παράθυρα, από τους λέβητες κ.λπ.
κι όµως παρ’ όλα αυτά θα πληρώσει αυξηµένες χρεώσεις: τέλη,
πράσινο χαράτσι. Η κατασκευαστική εταιρεία όµως, η επιχείρηση
που κερδοσκόπησε σε βάρος της ποιότητας και της κατασκευής,
θα τη βγάλει καθαρή. Το πιθανότερο είναι ότι θα συνεχίσει την
κερδοφορία µέσα από τα προγράµµατα εξοικονόµησης ενέργειας, µέσα από τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ που, ως γνωστόν,
σ’ αυτές τις εταιρείες πηγαίνουν, σε συγκεκριµένους οµίλους
υλικών και κουφωµάτων.
Τελικά, θα έχουµε νέα κέρδη µέσω της πράσινης οικονοµίας –
είναι η χρυσοφόρα φλέβα- σε συγκεκριµένους οµίλους. Έχετε
εξασφαλίσει και δίνετε την ώθηση. Γι’ αυτό είναι προτεραιότητά
σας η ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου που θα αφήσει κέρδη
σε µεγάλες επιχειρήσεις και όχι η αντισεισµική προστασία, τη
στιγµή που είναι γνωστό ότι ως χώρα είµαστε σεισµογενής µε
παντελή έλλειψη σχεδιασµού αντισεισµικής θωράκισης και προστασίας, όπως και ελέγχου αποκατάστασης βλαβών δηµοσίων
κτηρίων και ειδικά σχολικών συγκροτηµάτων, όπου ζει πολλές
ώρες η νεολαία. Αλλά δεν έχετε προτεραιότητα τις λαϊκές ανάγκες. Έχετε προτεραιότητα µόνο την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων.
Στη σηµερινή συγκυρία εµείς θεωρούµε ότι αυτές οι διακηρύξεις κοροϊδίας για το βέλτιστο ενεργειακό σχεδιασµό µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον και µάλιστα από πολιτικές δυνάµεις
που αποδέχονται το πλαίσιο της απελευθερωµένης αγοράς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι είναι κοροϊδία. Μέσα σε αυτήν τη ζούγκλα της αγοράς η κάθε κρατική, η ευρωκοινοτική ρύθµιση ή οδηγία εξυπηρετεί αντικειµενικά και υποχρεωτικά το στόχο της
διευρυµένης αναπαραγωγής του κεφαλαίου. Εξάλλου, η ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης και µελέτης στην αγορά
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οδηγεί νοµοτελειακά στη συγκέντρωση της δραστηριότητας
αυτής σταδιακά σε λίγα επιχειρηµατικά χέρια, όπως έγινε και στο
χώρο της υγείας και της ασφάλειας της εργασίας.
Κατά τη γνώµη µας, ένα κρατικό σώµα ενεργειακών επιθεωρητών επαρκώς στελεχωµένο, µε µόνιµες σταθερές σχέσεις εργασίας και αξιοπρεπείς αµοιβές θα αποτελούσε απείρως ουσιαστικότερη συµβολή στην αύξηση της απασχόλησης των µηχανικών και όχι η παραπέρα ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών όπως
είναι των ενεργειακών ελεγκτών του ΥΠΕΚΑ.
Επιπλέον, η αναφορά στο άρθρο 17 παράγραφος 14 ότι τηρείται ξεχωριστό µητρώο για τα νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε νοµικής µορφής, των οποίων ένας τουλάχιστον εταίρος είναι ενεργειακός επιθεωρητής, δείχνει την αποδέσµευση του πτυχίου από
τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, δηλαδή τη φιλοσοφία της Μπολόνια που διασπά επάγγελµα από το αντικείµενο. Ε, είναι πρόκληση!
Εµείς καταψηφίζουµε και το νοµοσχέδιο και όλα τα άρθρα
του. Θεωρούµε ότι για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών,
µόνο ένας ενιαίος κρατικός φορέας κατασκευών που θα κατέχει
το σύνολο των µέσων παραγωγής και θα διευθύνει το σύνολο
των παραγωγικών δυνάµεων του κλάδου, θα µπορεί να σχεδιάζει
επιστηµονικά το κάθε έργο και θα κατανέµει τη χρηµατοδότηση,
το εργατικό δυναµικό, τους διαθέσιµους πόρους. Βεβαίως, όλα
αυτά µε κεντρικό σχεδιασµό της οικονοµίας µπορούν να γίνουν
και όχι µέσα από αυτό το σύστηµα που εκµεταλλεύεται την
ανάγκη της λαϊκής οικογένειας για να κερδοφορούν τα µονοπώλια.
Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, ψηφίζουµε µόνο αυτήν που
αφορά τους εργαζόµενους του ΙΓΜΕ και το δικαίωµά τους στην
εργασία και όχι στην ανεργία που τους ετοιµάζετε. Είναι χρήσιµοι
και απαραίτητοι για το ΙΓΜΕ που θέλετε να διαλύσετε, για να µην
υπάρχουν ούτε µάρτυρες στο ξεπούληµα του ορυκτού πλούτου.
Και επειδή αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται, πληρώνονται από
τον προϋπολογισµό, δεν είναι έφεδροι, σας παρακαλώ στην τροπολογία να γίνει διόρθωση στη διατύπωση. Τη διαβάζω µε το
σωστό τρόπο: «Οι συµβάσεις εργασίας των εργαζοµένων του
ΙΓΜΕ, που τίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας δυνάµει
των διατάξεων του άρθρου 34 παραµένουν στο προϊσχύον νοµικό καθεστώς».
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία για τις Φοβόλες της Κερατέας
για τη διαχείριση των απορριµµάτων των Δήµων Λαυρεωτικής
και Σαρωνικού, εδώ περιορίζει το ζήτηµα στον όγκο των απορριµµάτων που θα δεχθεί η περιοχή. Στην πράξη υπονοµεύει τον
αγώνα που έγινε. Ανοίγει διάπλατα την πόρτα στα µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα που από την κατασκευή, διαχείριση και
λειτουργία του εργοστασίου, µπορούν να κερδοφορήσουν
ακόµα πιο πολύ.
Επιπλέον, µε την παράγραφο 1 κάνει κουρελόχαρτο τον επιστηµονικό όρο «καταλληλότητα ενός χώρου» για την υποδοχή
µιας µονάδας διάθεσης ή και επεξεργασίας απορριµµάτων. Μάλιστα, ο χαρακτηρισµός του χώρου ως κατάλληλου προϋποθέτει
να συντρέχουν για το χώρο πλήθος προϋποθέσεων οι οποίες
ερευνώνται, ελέγχονται και αξιολογούνται στο πλαίσιο ολοκληρωµένης µελέτης. Δηλαδή, κάνει λόγο για πρόβλεψη καταλληλότητας χωρίς καµµία µελέτη και στη συνέχεια θα αποδειχθεί η
καταλληλότητά του.
Θεωρούµε ότι οι ρυθµίσεις έχουν αντιλαϊκό χαρακτήρα, σε
σχέση πάντα µε τη διαχείριση των αποβλήτων, ενώ µε την παράγραφο 4 οι δύο ζώνες προστασίας του Υµηττού προσφέρονται
για την κατασκευή ΣΜΑ, ΧΥΤΑ και µονάδες επεξεργασίας απορριµµάτων που θα διαχειρίζονται και ιδιώτες.
Εµείς την καταψηφίζουµε όπως καταψηφίζουµε και την παράταση που δίνεται για να εφαρµοστεί ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός. Προφανώς, υπάρχουν µερικοί επιχειρηµατικοί όµιλοι που
έχουν έτοιµους τους φακέλους και εξυπηρετούνται καλύτερα
από τον προηγούµενο οικοδοµικό κανονισµό. Να σας πω, δεν
υποστηρίζουµε ούτε τον παλιό ούτε το νέο οικοδοµικό κανονισµό. Στα µέτρα των επιχειρηµατιών ήταν κοµµένοι και ραµµένοι
και γι’ αυτό καταψηφίζουµε.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, και το νοµοσχέδιο και τα άρθρα του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συ-
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νάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 1 Φεβρουαρίου 2013.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 906/29-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λέσβου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παύλου Βογιατζή προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την κατάργηση του Ογκολογικού και Αιµατολογικού Τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης.
2. Η µε αριθµό 919/29-1-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Ευαγγελίας Αµµανατίδου–
Πασχαλίδου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αναγκαίες αλλαγές στο «Σύστηµα Ολοκληρωµένης Διαχείρισης στην Παραγωγή Σακχαρότευτλων».
3. Η µε αριθµό 903/29-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την άρση των αδικιών
για τους χαµηλοσυνταξιούχους αναπήρους.
4. Η µε αριθµό 913/29-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Νοµού Αττικής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παύλου Χαϊκάλη
προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας, σχετικά
µε την πρόσβαση Τούρκων σε ευαίσθητα και απόρρητα δεδοµένα ασφάλειας συνόρων βάσει του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Συνόρων (EUROSUR).
5. Η µε αριθµό 925/29-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Πειραιά του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη
Λαγού προς τους Υπουργούς Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, σχετικά µε την παρουσίαση βιβλίου µε τίτλο «Συνωµοσία Πυρήνων της Φωτιάς-Το νέο αντάρτικο πόλης» σε χώρο
του Αριστοτελείου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης.
6. Η µε αριθµό 915/29-1-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Αικατερίνης Μάρκου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον
τοµέα της αλιείας.
7. Η µε αριθµό 929/29-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθήνας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων
στους εργαζόµενους ξενοδοχείων της Κέρκυρας.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου ( Άρθρο 130
παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 920/29-1-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Βασιλικής Κατριβάνου προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης-Προστασία των Αστέγων και
Καταπολέµηση της Φτώχειας.
2. Η µε αριθµό 926/29-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθήνας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τους Υπουργούς Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών, σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις και την κρίση των
Ιµίων.
3. Η µε αριθµό 916/29-1-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιά της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Γιαννακάκη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τον υπολογισµό της αναρρωτικής άδειας των αναπληρωτών καθηγητών στη διδακτική τους
προϋπηρεσία.
4. Η µε αριθµό 909/29-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Μαγνησίας κ. Παρίση Μουτσινά προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αξιολόγηση των ατόµων µε αναπηρία από τις υγειονοµικές επιτροπές των κέντρων πιστοποίησης
αναπηρίας (ΚΕΠΑ).
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση τριάντα επτά µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκ-
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παιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Αιγάλεω.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Εισερχόµαστε τώρα στον κατάλογο των αγορητών.
Το λόγο έχει ο κ. Μητσοτάκης για επτά λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω κάνοντας µία αναφορά σε µία αποστροφή του λόγου της ειδικής αγορήτριας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας η οποία στην τοποθέτησή της είπε «καλά κάνετε και φοβάστε, γιατί την εξέγερση θα την βρείτε µπροστά
σας». Αναρωτιέµαι τι εννοείτε, κύριοι συνάδελφοι του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, αν προτρέπετε το λαό σε κάποιου είδους επαναστατική δραστηριότητα.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Το δίκιο του λαού. Αυτό εννοούµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα πρέπει να αντιληφθείτε κάποια
στιγµή ότι η ιστορική σας ιδιαιτερότητα, δεν σας επιτρέπει να
λειτουργείτε υπεράνω του νόµου και υπεράνω του Συντάγµατος.
Διότι εάν, κύριε Παφίλη –το είπατε στην τοποθέτησή σας- ήταν
συνηθισµένες πρακτικές στο παρελθόν οι καταλήψεις δηµοσίων
χώρων, κάποια στιγµή θα πρέπει να τραβήξουµε µία κόκκινη
γραµµή σε αυτό και να πούµε ότι αυτό που κάνατε και εξακολουθείτε να κάνετε και ενθαρρύνετε τους συνδικαλιστές σας να κάνουν µε πολιτική κάλυψη είναι µία πράξη η οποία είναι ευθέως
παράνοµη. Και εγώ χαίροµαι, που επιτέλους µία Κυβέρνηση αποφάσισε να συγκρουστεί µε µία ανοµία η οποία προέρχεται από
συγκεκριµένο κοµµατικό χώρο. Τις απειλές, λοιπόν, αυτές να τις
αφήσετε σε αυτήν την Αίθουσα. Εµείς δεν απειλούµαστε. Η πλειοψηφία που στηρίζει την Κυβέρνηση δεν απειλείται.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να πάτε να τα πείτε στον κόσµο. Να
πάτε στα µπλόκα των αγροτών αν έχετε θάρρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
µπορείτε µετά ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να απαντήσετε ολοκληρωµένα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα σας παρακαλούσα, λοιπόν, να
είστε λίγο πιο προσεκτικοί στις εκφράσεις σας σ’ αυτήν την Αίθουσα. Κάποια πράγµατα έφτασαν στο τέλος τους. Ένας κύκλος
συµπεριφορών που ταλάνισε την ελληνική δηµοκρατία εδώ και
τριάντα επτά χρόνια τελειώνει πια και θα αντιληφθείτε ότι θα λειτουργείτε και εσείς ως κοινοβουλευτικό κόµµα στα πλαίσια των
νόµων που ψηφίζει αυτή η Βουλή.
Έρχοµαι τώρα, κύριε Πρόεδρε, στην ουσία του νοµοσχεδίου.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρώνουµε για
άλλη µία φορά µε αρκετή καθυστέρηση και ενσωµατώνουµε στο
εθνικό µας δίκαιο µία ευρωπαϊκή οδηγία, την µε αριθµό 2010/31.
Την προηγούµενη την ενσωµατώσαµε µε έξι χρόνια καθυστέρηση. Αυτήν την ενσωµατώνουµε µε δύο χρόνια καθυστέρηση.
Όλη αυτή η διαδικασία, δείχνει αυτήν την αµφίσηµη σχέση την
οποία έχουµε ως Βουλή των Ελλήνων µε την συµβατική µας υποχρέωση να ενσωµατώνουµε στο εθνικό µας δίκαιο ευρωπαϊκές
οδηγίες, πόσω µάλλον όταν αυτές οι ευρωπαϊκές οδηγίες µπορούν να αποβούν προς όφελος της χώρας και παρουσιάζουν
πολύ σηµαντικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες. Διότι η οδηγία αυτή
που αποτελεί επί της ουσίας εκσυγχρονισµό προηγούµενης οδηγίας, αποτελεί για τη χώρα µας µία πολύ σηµαντική αναξιοποίητη
ευκαιρία.
Διότι, όπως είπε και ο εισηγητής µας, έχουµε δυστυχώς τα πιο
ενεργοβόρα κτήρια στη Νότια Ευρώπη. Αυτό σηµαίνει τρία πράγµατα: Πρώτον, πολύ µεγαλύτερη εξάρτηση από ορυκτά καύσιµα
και ειδικά από πετρέλαιο για τη χώρα µας συνολικά. Δεύτερον,
πολύ µεγαλύτερη συµµετοχή του κτηριακού τοµέα στις συνολικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίες εκτιµώνται ότι
ξεπερνάνε το 40% των συνολικών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στη χώρα, αυτές οι οποίες µε άλλα λόγια αναφέρονται
στον κτηριακό τοµέα. Και τρίτο και σηµαντικότερο, µεγαλύτερη
επιβάρυνση για τα νοικοκυριά σε συνθήκες πολύ µεγάλης οικονοµικής δυσκολίας, διότι ένα ενεργοβόρο κτήριο, µπορεί να καταναλώνει 50% παραπάνω ενέργεια από ένα κτήριο χαµηλής
ενεργειακής κατανάλωσης.
Παρουσιάζεται, λοιπόν, εδώ πέρα µια πολύ σηµαντική ευκαιρία, µία ευκαιρία η οποία είναι προς όφελος της εθνικής οικονοµίας αλλά και προς όφελος των µεµονωµένων νοικοκυριών. Το
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ανέφεραν σχεδόν όλοι οι εισηγητές, ότι η πιο φτηνή ενέργεια
είναι αυτή που δεν καταναλώνουµε ποτέ και αν υπάρχει ένας
τρόπος γρήγορα να µειώσουµε το ενεργειακό αποτύπωµα της
χώρας και να περιορίσουµε τις εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου, αυτός είναι µέσα από µια συστηµατική πολιτική εξοικονόµησης ενέργειας ξεκινώντας από τον κτηριακό τοµέα. Αυτή
εξάλλου ήταν και η κεντρική λογική πίσω από την εκπόνηση προγραµµάτων, όπως το «Εξοικονοµώ Κατ’ οίκον», τα οποία δίνουν
κίνητρα στους πολίτες να επενδύσουν στην ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων.
Δυστυχώς, όµως, κύριε Υπουργέ, και το γνωρίζετε κι εσείς, τα
αποτελέσµατα από την υλοποίηση του προγράµµατος «Εξοικονοµώ Κατ’ οίκον» δεν ήταν τα προσδοκώµενα. Μέχρι στιγµής δεκατέσσερις χιλιάδες κτήρια έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα. Ο
αρχικός στόχος ήταν για εκατόν χιλιάδες κτήρια. Το πρόγραµµα
έχει αρκετές γραφειοκρατικές δυσκολίες στην υλοποίησή του.
Δεν δίνει επαρκή κίνητρα για πολίτες να εκταµιεύσουν σήµερα
ένα σηµαντικό ποσό για να αναβαθµίσουν ενεργειακά τα κτήριά
τους.
Αλλά το σηµαντικότερο απ’ όλα είναι ότι δυστυχώς το πρόγραµµα αυτό υλοποιείται σε µία περίοδο, σε µία εποχή όπου, δυστυχώς, τα ακίνητα έχουν υποστεί τη µεγαλύτερη φοροεπιδροµή
των τελευταίων ετών και ζητάµε επί της ουσίας από τους πολίτες,
τους προτρέπουµε να επενδύσουν στην αναβάθµιση ακινήτων τα
οποία οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι απαξιωµένα. Και δεν θα την κάνουν αυτήν την επένδυση οι πολίτες όσα κίνητρα και αν τους δώσουµε µέσα από ευρωπαϊκά προγράµµατα, εάν δεν υπάρξει µία
διαφορετική προσέγγιση στο ζήτηµα της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα για δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας για
να πω δύο σκέψεις γύρω απ’ αυτό το ζήτηµα, γιατί είναι ένα ζήτηµα το οποίο είναι εξαιρετικά επίκαιρο και αφορά πάρα πολλούς
πολίτες και σίγουρα πάρα πολλούς πολίτες και της δικιάς µου
εκλογικής περιφέρειας.
Υπάρχει ένας κίνδυνος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2013,
να µείνει στην ιστορία ως ένα έτος το οποίο οι πολίτες θα το αντιλαµβάνονται ως έτος δήµευσης της ακίνητης περιουσίας. Η πολιτική φορολόγησης των ακινήτων είναι στρεβλή και προβληµατική σε πολλά επίπεδα. Και οι συντελεστές είναι πάρα πολύ
υψηλοί. Δεν µπορούµε να συζητάµε για συντελεστές ύψους 2%,
έστω και για µεγάλη ακίνητη περιουσία. Και οι αντικειµενικές
αξίες αυτήν τη στιγµή, δεν έχουν σχέση µε την πραγµατικότητα
της αγοράς και χαίροµαι που τουλάχιστον το Υπουργείο το αναγνωρίζει αυτό και συστήνει µία επιτροπή, η οποία θα επαναξιολογήσει τις αντικειµενικές αξίες, ώστε να µην έχουµε τόσο µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ αντικειµενικής και πραγµατικής αξίας.
Είναι παράλογο, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
να συσσωρεύονται σε µία χρονιά πέντε φόροι. Φόρος ακίνητης
περιουσίας του 2010, του 2011, του 2012, το ειδικό τέλος ακινήτων και ο καινούργιος φόρος, ο οποίος θα έρθει να αντικαταστήσει τους υπόλοιπους. Προσθέστε σ’ αυτό και τους δηµοτικούς
φόρους και τη φορολογία από τα ενοίκια για κάποιον ο οποίος
νοικιάζει το ακίνητό του και θα διαπιστώσουµε γιατί τόσοι πολλοί
πολίτες έχουν πραγµατικό πρόβληµα, πραγµατική αδυναµία σήµερα πληρωµής των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
Έχουµε στόχο 3,8 δισεκατοµµύρια από φορολογία ακινήτων,
όταν συνολικά από τη φορολογία εισοδήµατος έχουµε στόχο 7,8
δισεκατοµµύρια. Δεν είναι λογική αυτή η αναλογία. Δεν είναι λογικό να φορολογούµε τόσο υπερβολικά ακίνητη περιουσία η
οποία δεν αποδίδει εισόδηµα, πόσω µάλλον σε µια εποχή όπου
20% κατ’ ελάχιστον –είναι πιθανό να είναι πολύ µεγαλύτερο- των
στεγαστικών δανείων είναι ληξιπρόθεσµα. Σε µια εποχή που η
αγορά ακινήτων έχει καταρρεύσει, ερχόµαστε και φορολογούµε
αναδροµικά επί ανύπαρκτων αξιών.
Από αυτό το Βήµα -και κλείνω µε αυτήν την τοποθέτηση, κύριε
Πρόεδρε- κάνω µια έκκληση προς την Κυβέρνηση, µεταφέροντας πραγµατικά τον προβληµατισµό πολλών συµπολιτών µου
τους οποίους έχω την τιµή να εκπροσωπώ σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, να ξαναδούµε και να επαναξιολογήσουµε το ζήτηµα της
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φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας, διότι κινδυνεύουµε αν
ακολουθήσουµε αυτήν τη γραµµή, να δηµιουργήσουµε πολλά
περισσότερα προβλήµατα απ’ όσα θα λύσουµε.
Σας ευχαριστώ και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κ. Αθανασίου έχει το λόγο. Θα ακολουθήσουν ο κ. Κεγκέρογλου και µετά ο κ. Ουζουνίδης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, έχει κανείς µία αίσθηση µαταιότητας όταν ανεβαίνει στο Βήµα της Βουλής. Πώς
να µιλήσεις εσύ, ο οποιοσδήποτε όταν όλοι τα ξέρουν όλα, τα
ξέρουν καλύτερα από σένα, όταν κανένας δεν σε προσέχει, πόσω µάλλον δεν µεταπείθεται; Το να σε µεταπείσει µια καλύτερη
ιδέα, µια πρόταση καλύτερη από τη δική σου, θεωρείται εδώ µέσα όνειδος και προδοσία. Ίσως αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό
στοιχείο εκείνου που αποκαλείται κοµµατισµός στα καφενεία της
χώρας µας.
Και θα σας αναφέρω µια καλύτερη ιδέα, όχι φυσικά δική µου γιατί ακόµη και αν είχα µια καλύτερη ιδέα, θα την απορρίπτατε
µόνο και µόνο επειδή τη λέει άλλος- αλλά µια καλύτερη ιδέα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύµφωνα µε άρθρο της αγγλικής έκδοσης της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ», η οποία προσαρτάται στην «INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE», φύλλο 22ας Αυγούστου, που
φέρει τον τίτλο: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει για διαφορετική
προσέγγιση στο πρόβληµα των απορριµµάτων της Αττικής», η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω του επικεφαλής αξιωµατούχου για
τις πολιτικές συνοχής στον τοµέα του περιβάλλοντος, κ. Γιώργου
Κρεµλή, δηλώνει τη διαφωνία της στην εφαρµογή του περιφερειακού σχεδιασµού απορριµµάτων της Αττικής θεωρώντας τον
«αναχρονιστικό, υπερβολικά κοστοβόρο και ανέφικτο».
Σύµφωνα µε τον κ. Κρεµλή -µάλιστα δεν ήξερα ότι είναι Έλληνας και τον αποκαλούσα «Κρέµλις»- οι δύο βασικές προϋποθέσεις που επικαλείται η ελληνική Κυβέρνηση για να δικαιολογήσει
την εφαρµογή του περιφερειακού σχεδιασµού, δηλαδή η διαχείριση του 100% των απορριµµάτων σε συνδυασµό µε την πρόβλεψη για 1,35 εκατοµµύρια τόνους σκουπιδιών ετησίως σε
ορίζοντα εικοσαετίας, δεν ισχύουν πλέον. Πρωτίστως, δεν λαµβάνουν υπ’όψιν τα δεδοµένα που δηµιουργεί η οικονοµική κρίση,
παραδείγµατος χάριν, τη µείωση των σκουπιδιών λόγω µειωµένης κατανάλωσης. Επιπλέον, η κατασκευή τόσο µεγάλων εργοστασίων είναι ανέφικτη µιας και η εξεύρεση κεφαλαίων για τη
χρηµατοδότησή τους είναι πολύ δύσκολη.
Η Ελληνική Κυβέρνηση, παρά τις ενστάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, αποφάσισε να προχωρήσει σ’ αυτόν τον αναχρονιστικό και υπερβολικά δαπανηρό περιφερειακό σχεδιασµό. Στο
δηµοσίευµα υπάρχει το συµπέρασµα που δεν διαψεύστηκε,
κύριε Υπουργέ, ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να επανεξετάσει το
σχέδιό της για την Αττική, αφού οι προβλέψεις του δεν συµµορφώνονται µε τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.
Ρωτήσαµε και γραπτώς τον Υπουργό Περιβάλλοντος γιατί η
Ελληνική Κυβέρνηση, παρά τις αιτιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εµµένει στην πολυδάπανη κατασκευή των τεσσάρων εργοστασίων στην Αττική σε µια δύσκολη στιγµή για την οικονοµία
της χώρας µας. Γιατί ενώ εφαρµόζει κατά γράµµα όλες τις επιταγές του µνηµονίου, στο θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων δεν λαµβάνει υπ’ όψιν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προχωρεί στην εφαρµογή των µελετών που εκπονήθηκαν πριν από µια
δεκαετία;
Η ρεαλιστική απάντηση είναι. Διότι έβαλαν λυτούς και δεµένους, να µη µεταφραστούν καν και να µη δηµοσιευτούν στα ελληνικά αυτές οι δηλώσεις. Έβαλαν λυτούς και δεµένους, για να
σβήσουν αυτές τις δηλώσεις. Το κατόρθωσαν. Είναι, πράγµατι,
πολύ ισχυροί ακόµη.
Ας είµαστε στεγνά και ωµά συγκεκριµένοι. Στο διαγωνισµό για
το εργοστάσιο στα Λιόσια κατατέθηκαν προσφορές από τις ακόλουθες εταιρείες -είναι επίσηµη ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, από δελτίο τύπου-: Ένωση Εταιρειών «ΑΚΤΩΡ» Παραχωρήσεις-«ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.», Ένωση Προσώπων «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.» -«
ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε.» - «ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.», Ένωση Προσώπων
«ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», Ένωση Εταιρειών «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.»-«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
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Α.Ε.», Ένωση Προσώπων «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», Ένωση Εταιρειών «ARCHIRODON GROUP NV»-«INTRAKAT A.E.»-«ΕNVITEC
A.E.» , Εταιρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.».
«Βρε, καλώς τα παιδιά!». Και ο νοών νοείτω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Εταιρείες είναι αυτές.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Μάλιστα. Και πίσω από τις εταιρείες κρύβονται πρόσωπα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κρύβεται κανένας από πίσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Επιτρέπετε, κύριε
Αθανασίου, το διάλογο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Πάντοτε, κύριε Πρόεδρε, µου
αρέσει ο διάλογος, αρκεί να ακούγονται και οι διακόπτοντες.
Πίσω από τις εταιρείες, λοιπόν, βρίσκονται πρόσωπα και στα
πρόσωπα αναφέροµαι. Προσθέτω, λοιπόν, ως προς αυτά τα πρόσωπα, πολλά από τα οποία γνωρίζω, επειδή υπήρξαν και εργοδότες µου. Αναφέροµαι σε αυτά τα πρόσωπα και λέω «βρε, καλώς τα παιδιά» και ο νοών νοείτω.
Επειδή είµαι υπέρ του γνησίως επιχειρείν, που σηµαίνει οικονοµικώς διακινδεύειν, διευκρινίζω ότι λέγοντας «βρε, καλώς τα
παιδιά» εννοώ βρε, καλώς τους τους σιγουρατζήδες, ορισµένοι
από τους οποίους, όχι αυτοί που προανέφερα, πρώτα κλείνουν
τη συµφωνία µε το δηµόσιο και µετά φτιάχνουν την εταιρεία για
να την εκτελέσουν. Προσπαθώ να γίνοµαι όσο πιο συγκεκριµένος
µπορεί να γίνει κανένας. Μόνο ονόµατα δεν είπα. Τα ονόµατα,
όµως, βγαίνουν. Ανοίξτε το internet και δείτε τα διοικητικά συµβούλια και τους οικονοµικούς υπεύθυνους των εταιρειών που
προανέφερα. Πράγµατι, λοιπόν, «βρε, καλώς τα παιδιά». Οι ίδιοι
και οι ίδιοι πρωταγωνιστές που γνωρίζουµε εδώ και τριάντα χρόνια. Ο ένας από αυτούς που µετέχουν σε µία εταιρεία που προανέφερα, διετέλεσε και γενικός διευθυντής της Νέας Δηµοκρατίας. Ορισµένοι από αυτούς, λοιπόν, συνοδεύουν και τον
κύριο Πρωθυπουργό στο ταξίδι του στο Κατάρ.
Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που προσωπικά επιθυµώ να καταγράψω στα Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων, είναι το εξής:
Ποιο είναι το κόλπο; Το κόλπο είναι τα 45 ευρώ ο τόνος στα
σκουπίδια, όπου σήµερα κοστίζει σε έναν τυπικό Έλληνα δηµότη,
να γίνει 150 ευρώ ο τόνος. Από αυτό θα βγει το µεγάλο κέρδος.
Τα σκουπίδια είναι χρυσός. Ποιο είναι το αποτέλεσµα; Δεν ξέρω
ποια είναι η αντίθετη λέξη της λέξης «τροπολογία», ενδεχοµένως
να είναι το «οµολογία». Είναι επαναβεβαίωση της αρχικής πολιτικής ως προς την Κερατέα.
Κύριε Πρόεδρε, προσπάθησα να πω αυτά τα λίγα, µπας και
µείνει κάτι, διότι όταν λέµε πολλά, συνήθως δεν µένει τίποτα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µας κατήγγειλε
ο κ. Αθανασίου ότι δεν τον προσέχουµε. Πρέπει να πω ότι τον
προσέξαµε ιδιαίτερα όταν στην αρχή είπε κάποια ενδιαφέροντα
πράγµατα ότι αν ακουστεί µία νέα ιδέα απορρίπτεται εκ των προτέρων και δεν την παρακολουθεί κανείς. Δεν ανήκω σε αυτούς
που απορρίπτω εκ των προτέρων και δεν παρακολουθώ.
Ειλικρινά, όµως, παρακολούθησα όλη την τοποθέτησή του και
δεν άκουσα την άλλη ιδέα, δεν άκουσα την άλλη πρόταση. Μας
είπε για τις δηλώσεις ενός επιτρόπου, πιθανού εκπροσώπου κάποιου λόµπι των Βρυξελλών, πιθανού εκπροσώπου κάποιας συγκεκριµένης µεθόδου αλλά πρόταση δεν άκουσα.
Ασφαλώς ακούστηκαν πολλά εναντίον του περιφερειακού σχεδιασµού αλλά καινούργια πρόταση για το τι πρέπει να γίνει, νοµαρχιακός σχεδιασµός, δηµοτικός σχεδιασµός, πανελλήνιος, να
µην ακολουθεί ανακύκλωση, να µην ακολουθεί µηχανική επεξεργασία, να γίνει πυρόλυση, καύση; Δεν κατάλαβα τίποτα. Αναφέρθηκε µόνο σε εταιρείες. Πιθανόν, κάποιες από τις εταιρείες να
έχουν κάποια από τα χαρακτηριστικά που είπε, αυτό όµως, δεν
αλλάζει το γεγονός ότι δεν εκφράστηκε κάποια συγκεκριµένη
άποψη, κάποια συγκεκριµένη θέση και κάποια συγκεκριµένη πρόταση. Μόνο καταγγελία για τους πρώην εργοδότες του. Μπορεί
να έχει δίκιο, κάτι θα του έκαναν του ανθρώπου οι πρώην εργοδότες του.
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Αυτό που θέλω να πω εγώ για τη συγκεκριµένη τροπολογία
είναι ότι φαίνεται πως µετά από συνεννόηση, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό να έχει βρεθεί µία χρυσή τοµή σε σχέση µε
το γεωγραφικό.
Ως προς το κόστος τώρα, ασφαλώς θα πρέπει όλα αυτά να
προσεχθούν για να µην αυξάνεται το κόστος. Διότι, εάν αυτή η
αύξηση που ειπώθηκε προηγουµένως ισχύει, τότε έχουµε µία τεράστια επιβάρυνση των πολιτών. Αυτό, όµως, δεν αλλάζει το γεωγραφικό θέµα, της θέσης. Αφού βρέθηκε η κατάλληλη θέση,
µετά έχει να κάνει µε τις µεθόδους και βέβαια µε το ποιος θα τα
διαχειριστεί.
Προσθέτω τη φωνή µου σε αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης για
το φόρο ακινήτων και ιδιαίτερα για τη διαφαινόµενη επιβάρυνση
της µικρής ιδιοκτησίας αλλά και της αγροτικής ιδιοκτησίας. Δεν
έχουµε δει ακόµα την τελική πρόταση. Επειδή όµως, έγινε αναφορά προσθέτω τη φωνή µου.
Θα διαφωνήσω, όµως, µε αυτά που είπε για το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας γιατί το Κοµµουνιστικό Κόµµα -ασφαλώς µε καθαρές απόψεις εδώ και χρόνια- µετέχει στα κοινοβουλευτικά
πράγµατα της χώρας και παρ’ ότι καταγγέλλει το σύστηµα ότι
εξυπηρετεί τους ιδιώτες και τα συµφέροντά τους, όπως είπε
προηγουµένως, πιστεύω ότι κατήγγειλε το σύστηµα και όχι τον
κ. Καλαφάτη ατοµικά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Όχι, προσωπικά, βέβαια. Την πολιτική της Κυβέρνησης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Παρ’ότι, λοιπόν, καταγγέλλει το
σύστηµα ότι µε τις καπιταλιστικές δοµές και τη λειτουργία του
δηµιουργεί αυτά που δηµιουργεί, συµµετέχει στο σύστηµα και
µε την αρνητική ψήφο του, την καταψήφιση, τα λευκά κ.λπ. και
νοµιµοποιεί τις αποφάσεις του συστήµατος. Άρα, δεν κατάλαβα
αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Νοµίζω ότι το ΚΚΕ είναι συνεπές και ως προς την καταγγελία
αλλά και ως προς την λειτουργία του πολιτεύµατος µε τη συµµετοχή του. Δηλαδή, θέλατε παµψηφία; Όσοι θα είναι εδώ να
λένε µόνο «ναι»; Χρειάζονται και τα «όχι», αλλιώς δεν λειτουργεί
το σύστηµα. Και βέβαια, έχει αναδειχθεί µία δυναµική τώρα, γιατί
µετά την µνηµονιακή στροφή του γιαλαντζί αριστερού κόµµατος,
του ΣΥΡΙΖΑ, σαφώς φαίνεται η σταθερή και συνεπής στάση του
ΚΚΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Προεδρείο σηµείωσε τον όρο, αν και δεν είναι δουλειά µας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ας µην απορεί, λοιπόν, κανείς
µας γιατί φαίνεται αυτό το διάστηµα η δυναµική του Κοµµουνιστικού Κόµµατος.
Από εκεί και πέρα, ας δούµε επί της ουσίας την τροπολογία.
Έχετε άδικο, κυρία Μανωλάκου, για την παράταση των αδειών.
Αφορούν οικοδοµικές άδειες κατοικιών, οι οποίες για διάφορους
λόγους δεν προχώρησαν, κυρίως λόγω της αδυναµίας και της
έλλειψης άµεσου ενδιαφέροντος για να ολοκληρώσουν, λόγω
της κρίσης προφανώς.
Έχει ζητήσει και ο Δήµος Ηρακλείου και άλλες πολεοδοµίες
την παράταση, προκειµένου να ελεγχθούν µε το παλαιό καθεστώς, διότι ήδη έχει γίνει το 80% των ελέγχων, όπως µου είπαν
από την Πολεοδοµία Ηρακλείου, σ’ αυτές τις άδειες. Δηλαδή, ουσιαστικά αφορά µία δυνατότητα που υπήρχε στο νόµο. Απλώς,
µέχρι τον ενδέκατο µήνα δίνεται αυτή η δυνατότητα. Ίσως να
είναι και µεγάλο το διάστηµα, νοµίζω όµως, ότι εξυπηρετεί µία
ανάγκη, που αφορά τους πολίτες. Αν αφορά τώρα και κάποια µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα, δεν το ξέρω και δεν νοµίζω
ότι θεωρείται ότι ο καινούργιος κανονισµός είναι αυστηρότερος
προς τα επιχειρηµατικά συµφέροντα.
Η άποψή σας είναι ότι επιδεινώνονται τα πράγµατα ως προς
την εξυπηρέτηση των επιχειρηµατικών συµφερόντων. Άρα, αποκλείεται να είναι έτσι. Καλύτερα, λοιπόν, µε τον παλιό κανονισµό.
Μπορεί να ήταν και πιο αυστηρός.
Σε σχέση τώρα µε την τροπολογία για το ΙΓΜΕ, συµφωνώ µε
τις παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν σε σχέση µε την αλλαγή.
Πράγµατι, δεν έχει υπάρξει µεταβολή. Υπάρχει η πρόβλεψη για
τη µεταβολή, η οποία όµως, δεν έχει υλοποιηθεί. Άρα, πολύ
σωστά το θέσατε και οι νοµικοί σύµβουλοι που το επεξεργάστηκαν, ίσως δεν είχαν όλη την πληροφόρηση για τη διάταξή. Όµως,
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το θέµα αυτό είναι ουσίας περισσότερο.
Η διαµόρφωση της τροπολογίας νοµίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα να γίνει µε την αποδοχή νοµοτεχνικής βελτίωσης από την
πλευρά της Κυβέρνησης. Το θέµα είναι η ουσία, εάν έχει γίνει
αποδεκτό ότι πρέπει το ΙΓΜΕ και το ΕΚΒΑ κατά συνέπεια, να έχει
τη δυνατότητα και το στελεχιακό δυναµικό στη διάθεσή του,
ούτως ώστε να υλοποιήσει το τεράστιο έργο, το οποίο έχει στη
διάθεσή του.
Άκουσα κάποιους να λένε ότι δεν προβλέπεται προϋπολογισµός ή κάτι τέτοιο. Θα µας πουν, όµως, οι ίδιοι –γιατί θα το µετρήσω εγώ προσωπικά- από τη µη ρύθµιση αυτού του θέµατος
ποιος θα χρεωθεί τις απώλειες εσόδων από τα 25 εκατοµµύρια
ευρώ -γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη για δαπάνες- και πολιτικά και
οικονοµικά, γιατί κάποιος πρέπει να τις χρεωθεί, αν το ΙΓΜΕ και
το ΕΚΒΑ δεν καταφέρουν να απορροφήσουν αυτά τα 25 εκατοµµύρια. Θα φθάσουµε στο τέλος του χρόνου να λέµε ότι δεν τα
απορροφήσαµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία σαράντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το Δηµοτικό Σχολείο Κάτω Καστριτσίου
Αχαΐας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Για ποιο θέµα, κύριε
συνάδελφε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ο κύριος συνάδελφος είχε και µια
ειρωνεία σε αυτά που είπε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Επί προσωπικού ζητάτε το λόγο; Δεν υπάρχει διαδικασία απάντησης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ναι. Ανέφερε «δεν ξέρω τι έκαναν,
τι του φταίνε οι εργοδότες του», κάπως έτσι το διατύπωσε. Μίλησε «για τους εργοδότες του, κάτι του έκαναν οι εργοδότες
του».
Θα ήθελα δι’ υµών να τον πληροφορήσω ότι οι εργοδότες µου
για λόγους δικούς τους το µόνο που έκαναν ήταν να µε αµείβουν
καλά, πάντοτε φορολογηµένα, πάντοτε «πάνω από το τραπέζι»,
πάντοτε δηλωµένα στις αρµόδιες αρχές.
Ως προς την αιτίασή του ότι δεν άκουσε καµµία νέα πρόταση,
αυτό ακριβώς είπα. Μίλησα για αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέω να ακούσουµε τις αιτιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως διατυπώθηκαν στις 22 Αυγούστου στο αγγλικό τµήµα
της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» η οποία επισυνάπτεται στην «INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE». Εάν το περιφρονεί, µπορεί να το περιφρονήσει.
Προσωπικά δεν ειρωνεύοµαι, κύριε Πρόεδρε, και δεν θα ήθελα
να µε ειρωνεύονται. Η ειρωνεία είναι εναντίον της αισθητικής
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν έχουµε δυνατότητα περαιτέρω διαλόγου. Καταγράφηκε η παρέµβασή σας.
Προχωρούµε µε τον κ. Ουζουνίδη. Μετά το λόγο έχει ο κ. Ψαριανός και µετά ο κ. Βλάχος.
Ορίστε, κύριε Ουζουνίδη, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ θέλω να ξεφύγω λίγο από το σχέδιο νόµου: «Ενεργειακή
Απόδοση των Κτηρίων» και να αναφερθώ στο αντικείµενο της οικοδοµής, στον κατασκευαστικό τοµέα.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να µεταφέρω την αγωνία των νέων συναδέλφων µου από τον Έβρο. Φαντάζοµαι, κύριε Σταµενίτη –
επειδή διάβασα το βιογραφικό σας και είστε πολιτικός µηχανικός- ότι θα υπάρχει και στην περιοχή σας το ίδιο πρόβληµα,
δηλαδή δεν έχουν –και µιλάω περισσότερο για τα νέα παιδιά- καθόλου δουλειά.
Θα ήθελα να κάνω εγώ κάποιες προτάσεις που είπε ο συνάδελφος. Πρέπει να καθίσουµε, επειδή είµαστε αρκετοί µηχανικοί
εδώ στο Κοινοβούλιο, να συζητήσουµε και να βρούµε τρόπους
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να δηµιουργηθούν κάποιες θέσεις εργασίας.
Θα ήθελα να ήταν εδώ και ο Υπουργός –µε όλο το σεβασµό
προς εσάς- ο οποίος είναι καθηγητής του Πολυτεχνείου. Ήθελα
να τον ρωτήσω, τι εύχεται στους πτυχιούχους, στους διπλωµατούχους που παίρνουν τα πτυχία. Φαντάζοµαι ότι τους εύχεται
καλή σταδιοδροµία. Όµως, πώς να κάνει κάποιος την καλή σταδιοδροµία; Στην περιοχή µου δεν εκδίδεται καµµία οικοδοµική
άδεια. Δεν ξέρω τι γίνεται στις δικές σας περιοχές.
Κύριε Καλαφάτη, φαντάζοµαι ότι στη Θεσσαλονίκη έχουν κτιστεί πάρα πολλά κτήρια και είναι εγκαταλελειµµένα. Τα λέω όλα
µε καλή διάθεση. Φθάνουµε στο σηµείο νέες οικοδοµικές άδειες
να µην εκδίδονται, να θέλουν κάποιοι να ανακαινίσουν τις παλιές
οικοδοµές αλλά λόγω των οικονοµικών δυσκολιών να µην προχωρούν, να έχουν σταµατήσει τα δηµόσια έργα.
Εποµένως, η δική µου πρόταση είναι κάποια στιγµή –αν είναι
αυτό δυνατόν- να καθίσουµε να συζητήσουµε οι µηχανικοί το
πώς θα βρεθούν τρόποι να έχουν δουλειά οι νέοι που παίρνουν
τα πτυχία τους. Είναι το µεγαλύτερο και το πιο σοβαρό πρόβληµα των ανθρώπων.
Επίσης, είναι γνωστό –απουσιάζει τώρα και ο εισηγητής του
ΠΑΣΟΚ κ. Μωραΐτης, ο οποίος είναι οικονοµολόγος- ότι η οικοδοµή έχει σχέση µε πάνω από σαράντα, πενήντα επαγγέλµατα.
Καλά θα κάνει να µεταφέρει –ή τουλάχιστον οι κυβερνώντες, εγώ
δεν έχω τη δυνατότητα- να πει στον Υπουργό Οικονοµικών κ.
Στουρνάρα κάποια στιγµή να δώσει κάποια ουσιαστικά κίνητρα.
Υπάρχουν κάποια κίνητρα αλλά από ό,τι φαίνεται δεν προχωρούν καθόλου. Μιλάω για το πρόγραµµα «Εξοικονόµηση Κατ’
Οίκον». Μπορεί κάποιος που έχει ένα χαµηλό εισόδηµα να µπει
στο πρόγραµµα. Δεν θυµάµαι ακριβώς το ποσό. Όµως, όταν κάποιος έχει ένα χαµηλό εισόδηµα, δεν του φθάνουν τα χρήµατα
για να ζήσει. Πώς θα πάει να ανακαινίσει το σπίτι του; Υπάρχουν
κάποιοι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι παίρνουν ένα ικανοποιητικό εισόδηµα, της τάξεως των 30.000, 40.000 ευρώ, που έχουν τη δυνατότητα να επισκευάσουν και το σπίτι τους. Γιατί να µη δώσουµε και σε αυτούς τη δυνατότητα να έχουν κάποια οφέλη; Γιατί
τους αποκλείουµε; Για ποιο λόγο ο Υπουργός Οικονοµικών δεν
δίνει κάποιες φοροαπαλλαγές σε ανθρώπους;
Υποχρεώνουν σήµερα τους καταστηµατάρχες να γράφουν για
τις αποδείξεις, να εκδίδουν αποδείξεις ή πρέπει εγώ ως καταναλωτής να τις παίρνω. Γιατί δεν δίνουν το δικαίωµα όποιος ανακαινίσει το σπίτι του να περάσει τις αποδείξεις που θα πάρει για
τα κουφώµατα, για τα πλακάκια κ.λπ. στη φορολογική του δήλωση;
Είναι –νοµίζω- κάποιες προτάσεις, κάποια κίνητρα που ζητάει
ο συνάδελφος από το ΠΑΣΟΚ και πρέπει να δοθούν στους ανθρώπους, ούτως ώστε να προχωρήσει η οικοδοµή.
Ένα άλλο τεράστιο πρόβληµα είναι οι πολύ υψηλές εισφορές
στο ΙΚΑ. Θα καταθέσω εδώ έναν πίνακα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαρίνος Ουζουνίδης
καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για να προσλάβει και να απασχολήσει κάποιος ένα τεχνίτη το
ένσηµο την ηµέρα, η εισφορά στο ΙΚΑ για κάποιον που έχει πέντε
τριετίες, δηλαδή περίπου είναι σε ηλικία πενήντα ετών, κοστίζει
80 µε 85 ευρώ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Υπάρχει ιδιωτική συµφωνία µε το
ένσηµο.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Με το ένσηµο;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Έχει κατατεθεί αυτό.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Εντάξει, υπάρχει η συµφωνία αλλά
όπως και να έχει το πράγµα, 80 ευρώ είναι το ένσηµο και 50 ευρώ
που θα ζητήσει το ηµεροµίσθιό του πάµε στα 130 ευρώ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Έχει αλλάξει ο τρόπος.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Έχει αλλάξει ο τρόπος. Όπως και
να έχει αλλάξει, σίγουρα ξεπερνάµε τα 120 ευρώ. Νοµίζω ότι µε
τα σηµερινά δεδοµένα τα χρήµατα είναι πάρα πολλά.
Μιλάµε τώρα για νέους, που συνήθως παίρνουν ένα σπίτι από
τους γονείς τους. Για να το ανακαινίσουν, να το επισκευάσουν
και να δηλώσουν τα ένσηµα, χρειάζονται πάρα πολλά χρήµατα.
Και παρουσιάζεται το φαινόµενο -που νωρίτερα είχε αναφέρει
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κάποιος εδώ- της παράνοµης εργασίας, η οποία παρατηρείται
στη βόρεια Ελλάδα –και θα το γνωρίζετε και αυτό πολύ καλά- έρχονται δηλαδή από τη Βουλγαρία πολλοί επαγγελµατίες οικοδόµοι που δουλεύουν χωρίς ένσηµα. Έρχονται πολλά προϊόντα από
τη Βουλγαρία και την Τουρκία, τα οποία δεν είναι πιστοποιηµένα
ή δεν είναι καλής ποιότητας και τα µεταφέρουν όλα στις περιοχές της βορείου Ελλάδος, όπου τα χρησιµοποιούν στις οικοδοµές. Υπάρχουν, δηλαδή, ένα σωρό προβλήµατα.
Βέβαια, ο κανονισµός είναι πολύ ωραίος αλλά και η οικοδοµή
πρέπει να προσεχθεί για να κάνουµε εξοικονόµηση ενέργειας.
Όµως, το θέµα µας είναι ότι πρώτα πρέπει να κατασκευαστεί
µία οικοδοµή ή να δοθεί η δυνατότητα να ανακαινίσουµε µια οικοδοµή. Με τα σηµερινά δεδοµένα είναι πολύ δύσκολο αυτό και
γι’ αυτό κάνω κάποιες προτάσεις, να δοθούν κίνητρα ούτως ώστε
να µπορέσει και ο καινούργιος αυτός κανονισµός να προχωρήσει
και να εκδοθούν νέες άδειες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Ψαριανός και θα ακολουθήσει η κ. Σακοράφα.
Ορίστε, κύριε Ψαριανέ, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, θέλω ειλικρινά να υπογραµµίσω ότι σήµερα συζητάµε για δύο πάρα πολύ σοβαρά ζητήµατα, την ενέργεια και τη διαχείριση των απορριµµάτων.
Είναι ίσως από τα δύο σηµαντικότερα προβλήµατα που έχουµε
αντιµετωπίσει ως τώρα και κανένα από τα δύο δεν το έχουµε αντιµετωπίσει µε ορθολογικό και αποδοτικό τρόπο, µε έναν τρόπο
υλοποιήσιµο πραγµατικά για την κοινωνία, για το περιβάλλον, για
όλους µας και για την οικονοµία.
Θα ξεκινήσω ανάποδα, από τα σκουπίδια. Ξέρουµε πάρα πολύ
καλά όλοι ότι δεν υπάρχουν σκουπίδια. Τα απορρίµµατα δεν είναι
σκουπίδια. Είναι όλα υλικά που ανακυκλώνονται και όχι µόνο το
γυαλί, το χαρτί, το µέταλλο, το αλουµίνιο. Και όλα τα υπόλοιπα,
µπορούν να αποτελέσουν πηγή ενέργειας σε ένα µέρος τους,
βιοκαύσιµα, ζωοτροφές, λιπάσµατα για την αγροτική παραγωγή.
Δεν υπάρχει η έννοια του σκουπιδιού.
Γι’ αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι το πρώτο που πρέπει να συζητήσουµε για τη διαχείριση των απορριµµάτων είναι ο
διαχωρισµός στην πηγή. Το έχουµε κάνει σε ένα βαθµό. Όµως,
όλοι θα έχουµε δει µπλε, πράσινους, κίτρινους, κόκκινους κάδους. Περνάει η σκουπιδιάρα και τα µαζεύει όλα. Τα πάει όχι σε
ΧΥΤΑ, όχι σε ΧΥΤΥ αλλά τα πάει στις χωµατερές τις οποίες ως
τώρα ακριβοπληρώνουµε µε πρόστιµα προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Σταδιακά έχουµε αρχίσει και αλλάζουµε. Τώρα, πραγµατικά,
µπορούν να λειτουργούν σταθµοί και να συνειδητοποιεί περισσότερο ο κόσµος ότι πρέπει να κάνει διαχωρισµό των απορριµµάτων. Μετά πρέπει να φτιάξουµε τα εργοστάσια, τους
σταθµούς επεξεργασίας των απορριµµάτων όπου διαχωρίζουµε
και να αποφασίσουµε ότι –δίκαια, οικολογικά και µε σεβασµό στο
περιβάλλον και στην ανθρώπινη ζωή στις πόλεις- πρέπει να χωροθετήσουµε χώρους υγειονοµικής ταφής των υπολειµµάτων,
ΧΥΤΥ, µε τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν
στην Ευρώπη ή στην Αµερική.
Είδαµε πέρυσι και πρόπερσι κινητοποιήσεις στην περιοχή της
ανατολικής Αττικής. Κάθε Σαββατοκύριακο που πήγαινα προς το
Λαύριο ή σε γνωστούς και φίλους στη Λαυρεωτική, στην Κερατέα
ή στα Καλύβια, έβλεπα επί µήνες να έχει ξεσηκωθεί ο κόσµος.
Γιατί; Διότι δεν έχει εµπιστοσύνη στην πολιτεία, όχι γιατί δεν
θέλει να γίνει πραγµατική χωροθέτηση ενός χώρου υγειονοµικής
ταφής υπολειµµάτων αλλά επειδή ξέρει ότι άλλα πράγµατα λέµε
και περιγράφουµε και σε άλλα καταλήγουµε.
Αν ο πολίτης πειστεί ότι, πραγµατικά, αυτά που λέµε τα εννοούµε, δεν έχει κανένα λόγο να ξεσηκωθεί, για τον απλούστατο
λόγο πως ξέρει και έχει εµπιστοσύνη ότι σε κάθε µεγάλη ευρωπαϊκή χώρα ή πόλη, στα όρια της πόλης, µέσα στην πόλη ή πολύ
κοντά σε αυτήν –εκεί βέβαια δεν υπάρχει εκτός σχεδίου δόµηση,
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δεν διαχέονται οι πόλεις παντού όπως κάνουµε εδώ στην Ελλάδα, κακώς επί δεκαετίες, είναι και αυτό ένα πράγµα που πρέπει
να αλλάξει- δεν υπάρχει η έννοια της ρύπανσης, της µόλυνσης
του περιβάλλοντος, γιατί υπάρχει πραγµατικά µια ορθολογική
διαχείριση.
Εµείς εδώ τσακωνόµαστε αν θα το κάνει ο δήµος, αν θα το
κάνει η περιφέρεια ή η πολιτεία. Τελικά κανείς δεν το κάνει όπως
πρέπει και µετά έρχονται οι καρχαρίες του κεφαλαίου, κάτι µυστήριοι κεφαλαιοκράτες, οι οποίοι θα πάρουν τα σκουπίδια µέσα
από τα χέρια µας. Αυτά θα έπρεπε να τα έχουµε διαχειριστεί
µόνοι µας πριν έρθουν αυτοί οι «κακοί», που µπορεί να µην
έχουµε τόσο καλούς κακούς Έλληνες και να έρθουν από το Λουξεµβούργο, από το Βέλγιο ή από τη Βουλγαρία.
Εµείς γιατί δεν το έχουµε κάνει; Εµείς γιατί δεν έχουµε διαχειριστεί τη δύναµη του δικού µας ήλιου, της θάλασσας και του
αέρα για παραγωγή ενέργειας; Λέµε µεταξύ µας ότι θα έρθουν
οι ξένοι να µας πάρουν τον ήλιο, τον αέρα και την ενέργεια, όταν
έχω δει µε τα µάτια µου επιτροπές πολιτών, προοδευτικούς αριστερούς ανθρώπους, δεξιούς αδιάφορους, άσχετους, µπερδεµένους να λένε «ανεµογεννήτριες; Πάνω από το πτώµα µας».
Όµως, σε κάθε νησί υπάρχει σταθµός επεξεργασίας παραγωγής ενέργειας από πετρέλαιο, από λιγνίτη. Μέχρι πρόπερσι συζητούσαν για εισαγόµενους λιθάνθρακες. Συζητούσαµε επίσης
για πυρηνικούς σταθµούς µέχρι πριν από τρία χρόνια, τη στιγµή
που µε τον ήλιο, τον αέρα και τη θάλασσα, δηλαδή την ενέργεια
και τη γεωθερµία, θα µπορούσαµε να παράγουµε περισσότερη
από την ενέργεια που χρειαζόµαστε.
Πρέπει εδώ να πούµε πόση και τι ενέργεια χρειαζόµαστε. Είναι
βέβαιο ότι µπορούµε και πρέπει το πρώτο που θα κοιτάξουµε
όσον αφορά την ενέργεια –και πέρασα στο άλλο θέµα- είναι να
κάνουµε εξοικονόµηση. Θα ξεκινήσω από εµάς, από εδώ. Το έχω
θέσει και στον Πρόεδρο της Βουλής και σε αυτόν και στον προηγούµενο και στον προηγούµενο από αυτόν.
Χειµώνας, κρύο, καιρός για όσους είµαστε εδώ πέρα. Έχουµε
εδώ µέσα 30 βαθµούς, όσους έχει η εντατική ενός νοσοκοµείου;
Πάρα πολλοί χώροι στη Βουλή καίνε το χειµώνα και είµαστε µε
ανοικτά παράθυρα για να µπαίνει και λίγο αεράκι. Μπορούµε να
ξεκινήσουµε από εδώ µέσα και να περιορίσουµε την κατανάλωση
της ενέργειας, τουλάχιστον στο µισό και δεν το κάνουµε.
Δεν το κάνουµε στα σπίτια µας. Έχει αρχίσει το πρόγραµµα
της λιγότερο ενεργοβόρας δοµής των κτηρίων ή των διορθώσεων που µπορούν να γίνουν. Πρέπει να δούµε πρώτον, την εξοικονόµηση της ενέργειας. Δεύτερον, πρέπει να δούµε ότι
µπορούµε να παράγουµε µε ανεµογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, µε
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όχι µόνο το 20% που ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση ως το 2020. Η Δανία έχει από τώρα πάνω από
30%, χωρίς αέρηδες και χωρίς ήλιο που έχουµε εµείς.
Μπορούµε να είµαστε ήδη πιο πάνω από τη Δανία ή την Ιρλανδία ή άλλες χώρες, όπου έχουµε δει ανεµογεννήτριες σε παραλίες, στη θάλασσα, πλωτές εξέδρες διαχείρισης του κυµατισµού
και στην επιφάνεια της θάλασσας και σε υπόγεια ρεύµατα. Εµείς
σε αυτούς τους τοµείς δεν έχουµε κάνει απολύτως τίποτα.
Κάποια στιγµή, πρέπει να καταλάβουµε ότι σκουπίδια δεν
υπάρχουν. Είναι µια προσοδοφόρα επιχείρηση. Στην ανατολική
Αττική θα χωροθετηθεί ο ΧΥΤΥ και ελπίζω να γίνεται η επεξεργασία πριν την ταφή των υπολειµµάτων, για να έχουµε, πραγµατικά, τα ελάχιστα υπολείµµατα. Δεν θα υποδέχεται σκουπίδια και
απορρίµµατα ή υπολείµµατα από όλη την Αττική αλλά από το
µέρος που την αφορά. Το ίδιο θα γίνει στη δυτική, τη βόρεια, τη
νότια Αττική, στα νησιά µας, στη Δράµα, στα Γρεβενά, στην Καβάλα, παντού.
Αυτοί οι χώροι πρέπει να χωροθετηθούν παντού αλλά µε έναν
εξορθολογισµό, µια δικαιοσύνη και µε διάλογο µε τους πολίτες,
που πρέπει να πειστούν ότι και τα σκουπίδια δεν υπάρχουν –αλλά
είναι µια προσοδοφόρα επιχείρηση- και η ενέργεια που χρειαζόµαστε -και µπορούµε να καταναλώνουµε λιγότερη- να παράγεται
µε πιο ανθρώπινους και αποτελεσµατικούς τρόπους και για εµάς
και για το περιβάλλον και για τη διαχείριση της ζωής µας και των
πόλεων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η κ. Σακοράφα και ακολουθεί η κ. Μακρή.
Ορίστε, κυρία Σακοράφα, έχετε το λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τις θέσεις µας ως προς το νοµοσχέδιο επί της αρχής και επί
των άρθρων τις έχει εκφράσει η εισηγήτριά µας η κ. Καφαντάρη.
Εγώ θα σταθώ στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 269 και ειδικό
15 που αφορά στα απορρίµµατα.
Κύριε Υπουργέ, είναι ολοφάνερο ότι ο τρόπος που υλοποιείτε
τη διαχείριση των απορριµµάτων, όπως αυτός διαπιστώνεται,
τόσο µέσα από την παρούσα τροπολογία όσο και µέσα από τη
δηµοπράτηση του ΕΣΔΝΑ για τα εργοστάσια επεξεργασίας
απορριµµάτων –εδώ τονίζω ότι οι δηµοπρατήσεις είναι παράνοµες και έχουν κατατεθεί αιτήσεις αναστολής και προσφυγές κατά
της νοµιµότητας των δηµοπρατήσεων στον ΕΣΔΝΑ και της επιτροπής διαγωνισµού- αντανακλά, µε τρόπο ρητό και εξαιρετικά
σαφή, την πρόθεση της τρικοµµατικής Κυβέρνησης για κατασκευή τεράστιων εγκαταστάσεων, µε τη µέθοδο ΣΔΙΤ, οι οποίες
εξυπηρετούν µόνο τα τεράστια εργολαβικά συµφέροντα.
Αυτό το µοντέλο το οποίο επιλέγετε ή εν πάση περιπτώσει,
έχετε προσυµφωνήσει µε γνωστές εταιρείες –«ΑΚΤΩΡ», «ΕΛΛΑΚΤΩΡ», «ΑΒΑΞ», «INTRAKAT» και άλλες- εµείς το έχουµε κατονοµάσει ως µπίζνα των απορριµµάτων. Σκοπίµως υιοθετείτε
παρωχηµένους σχεδιασµούς µε την εγκατάσταση τεχνολογίας
µονάδων µεγάλης κλίµακας για την επεξεργασία σύµµεικτων
απορριµµάτων, µε σκοπό την παραγωγή ενέργειας, ανοίγοντας
το δρόµο στην καύση.
Μπροστά στη σκοπιµότητα της ιδιωτικοποίησης των απορριµµάτων, η οποία µοιραία προάγει το δόγµα του µεγάλου όγκου
των απορριµµάτων για να υπάρχει κερδοφορία στις εγκαταστάσεις αυτές, όχι απλώς υπονοµεύεται το περιβάλλον και τα οικολογικά προτάγµατα αλλά εν είδει αρπακτικών, µπαίνετε από την
πίσω πόρτα για άλλη µια φορά στην τσέπη των πολιτών µε την
εκτίναξη των ανταποδοτικών τελών.
Το τρίπτυχο, όπως αυτό το συναντάµε και σε όλες τις αποφάσεις αυτής της Κυβέρνησης, είναι ολισθηρό και καταστροφικό.
Κερδοφορία για το κεφάλαιο, υποβάθµιση για το περιβάλλον άλλωστε, το ζήτηµα της ανακύκλωσης το έχετε παραπέµψει εκεί
που παραπέµπετε ό,τι µπαίνει εµπόδιο στους σχεδιασµούς σαςκαι επιδροµή στα νοικοκυριά.
Αυτό το τρίπτυχο εµείς σας προειδοποιούµε ότι µια κυβέρνηση
κοινωνικής ανασυγκρότησης, µια κυβέρνηση της Αριστεράς, θα
το κάνει παρελθόν σε µία µέρα.
Έχουµε πολύ συγκεκριµένες και ολοκληρωµένες προτάσεις
που βρίσκονται ακριβώς στον αντίποδα της δικής σας επιχειρηµατικής λογικής, επιχειρηµατικής µε την πλέον στεγνή, και
σκληρή έννοια. Η πρότασή σας είναι συγκεντρωτική, µε ογκώδεις
µονάδες, ακριβώς για να κερδοφορούν οι εταιρείες. Η δική µας
είναι αποκεντρωτική, µε µικρές µονάδες, ακριβώς γιατί υπηρετεί
τις πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας. Η πρότασή σας, αποθαρρύνει την κοινωνική συµµετοχή ακριβώς για να ελέγχει αποκλειστικά ο ιδιώτης. Η δική µας ενθαρρύνει την κοινωνική συµµετοχή, ακριβώς για να ελέγχει η κοινωνία των πολιτών.
Η πρότασή σας, προωθεί τις ΣΔΙΤ και την παραπέρα ιδιωτικοποίηση, ακριβώς γιατί ξεπουλάτε τα πάντα, µε ελάχιστη κιόλας
συµµετοχή του ιδιώτη και µε εγγυητή το δηµόσιο, ενώ η δική
µας, προωθεί τη διατήρηση του δηµόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριµµάτων. Εµείς κάνουµε λόγο για ένα µοντέλο βιώσιµο, φιλικό στο περιβάλλον και οικονοµικά συµφέρον
για τον τόπο µας.
Σχηµατικά, οι δράσεις του σχεδίου µας διαρθρώνονται σε τρία
επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο –κατοικίας, επιχείρησης, υπηρεσίας,
δήµου- βρίσκεται η οικιακή κοµποστοποίηση, η επαναχρησιµοποίηση, ένα πυκνό δίκτυο-σηµείο συλλογής για τα συστήµατα
εναλλακτικής διαχείρισης, τα ειδικά απόβλητα και ανακτήσιµα
υλικά, τη δυνατότητα κατασκευής µικρής κλίµακας µονάδων διαλογής και κοµποστοποίησης ήπιας τεχνολογίας, καθώς και διαλογής στην πηγή µε σύστηµα τεσσάρων κάδων.
Στο δεύτερο επίπεδο –µεγάλων δήµων ή οµάδων δήµων- η
πρότασή µας προβλέπει τη δηµιουργία αποκεντρωµένων εγκα-
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ταστάσεων διαχείρισης, οι οποίες θα περιλαµβάνουν κέντρα διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών, µονάδες επεξεργασίας προσανατολισµένες στην παραιτέρα ανάκτηση και κοµποστοποίηση,
µονάδες επεξεργασίας αδρανών και σταθµούς µεταφόρτωσης
απορριµµάτων.
Τέλος, στο τρίτο επίπεδο –ευρύτερης γεωγραφικής ενότητας
ή περιφέρειας- προτείνουµε δίκτυο αποκεντρωµένων και άρτια
οργανωµένων χώρων ασφαλούς διάθεσης ή και µε παράπλευρη
µονάδα επεξεργασίας σύµµεικτων που θα δέχονται για υγειονοµική ταφή τις µικρές ποσότητες υπολειµµάτων, τα λεγόµενα
ΧΥΤΥ.
Η σηµερινή τροπολογία, παραβιάζει κατάφωρα την ουσία και
τη λογική της τοπικής κοινωνίας, όχι µόνο τον αγώνα των εκατόν
είκοσι οκτώ ηµερών αλλά ακόµα και την πρόταση του δήµου Λαυρεωτικής. Αφού η πρόταση του Δήµου Λαυρεωτικής αναφέρει
την αλλαγή του υφιστάµενου περιφερειακού σχεδιασµού διαχείρισης αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής, η τροπολογία τον
διατηρεί βάζοντας και µία δεύτερη θέση, τις «Φοβόλες», ακριβώς
για να τον διατηρήσει.
Επίσης, η πρόταση του δήµου µιλά για τη διαχείριση των
απορριµµάτων των Δήµου Λαυρεωτικής και Σαρωνικού και µόνο.
Προσέξτε, το επαναλαµβάνω: «και µόνο». Προσέξτε και κάτι άλλο. «Αφού προηγουµένως οι κάτοικοι της περιοχής αποφανθούν
µε δηµοψήφισµα πριν από κάθε νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης». Υπ’ αυτό το πρίσµα, η παρούσα τροπολογία έχει ένα
επιπλέον στοιχείο βαθιά αντιδηµοκρατικό και βαθιά αυθαίρετο.
Δεν σέβεται ούτε τον αγώνα των πολιτών της Κερατέας ούτε καν
κρατά τα προσχήµατα του στοιχειώδους σεβασµού προς την τοπική κοινωνία και τις προτάσεις της για κατάργηση του περιφερειακού σχεδιασµού.
Είναι γνωστό σε όλους µας ότι η περιοχή της Λαυρεωτικής έχει
υποστεί διαχρονικά την περιβαλλοντική υποβάθµιση από την
ύπαρξη των µεταλλείων -ενώ έχει προσφέρει πολλά στον ελληνικό και παγκόσµιο πολιτισµό- και συνεχίζει να υφίσταται την
ατµοσφαιρική µόλυνση της ΔΕΗ για λογαριασµό της Αθήνας και
της Αττικής. Η Κυβέρνηση, προωθώντας τα σχέδια των εργολάβων και εξυπηρετώντας τα συµφέροντά τους, ετοιµάζεται να συνεχίσει στην Κερατέα ένα αντιπεριβαλλοντικό, αντικοινωνικό και
οικονοµικά ληστρικό για τους πολίτες µεγάλο έργο.
Κύριοι της Κυβέρνησης, µας βρίσκετε απέναντι, µας βρίσκετε
στο πλευρό των πολιτών της Κερατέας και του Δήµου Λαυρεωτικής. Είναι λογικό και θέλω να καταγραφεί ότι δεν θα ψηφίσουµε
τη σχετική τροπολογία, ελπίζοντας ότι κάποια στιγµή, πραγµατικά, θα ανοίξει ο διάλογος στην κοινωνία, όσον αφορά το θέµα
των απορριµµάτων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει η κ. Μακρή και θα ακολουθήσει η κ. Φωτίου.
Ορίστε, κυρία Μακρή, έχετε το λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τοµέας των
κτηρίων αποτελεί σηµαντικό οικονοµικό χώρο της Ευρώπης. Στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κτήρια είναι υπεύθυνα για
την κατανάλωση ενέργειας, των αποθεµάτων πόσιµου νερού,
ενώ παράγουν ένα µεγάλο µέρος των εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα.
Δεδοµένου του ότι ο κάτοικος των αστικών, κυρίως, κέντρων
βιώνει µεγάλο µέρος της ζωής του στο εσωτερικό των κτηρίων,
είναι προφανής η επίδραση της ποιότητας του εσωτερικού κλίµατος τόσο στην υγεία όσο και στην άνεση και την παραγωγικότητά του.
Η κατά τα τελευταία χρόνια δραµατική υποβάθµιση του ατµοσφαιρικού προβλήµατος καθώς και η χρήση υλικών και συσκευών
µη φιλικών προς το περιβάλλον έχουν συντελέσει στην εµφάνιση
σηµαντικών, ποιοτικά και ποσοτικά, περιβαλλοντικών και ενεργειακών προβληµάτων στα κτήρια. Ειδικότερα, η αύξηση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος στα µεγάλα αστικά κέντρα, έχει
συντελέσει στη δραµατική αύξηση της απαιτούµενης ενέργειας
για το δροσισµό των κτηρίων κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
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Έχοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, είναι ξεκάθαρο πόσο σηµαντικό είναι το παρόν νοµοσχέδιο, το οποίο εναρµονίζει το
εθνικό δίκαιο µε τις διατάξεις της οδηγίας 2010/31 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε την ευρωπαϊκή απόδοση των κτηρίων.
Με το νοµοσχέδιο, θεσπίζεται η µεθοδολογία υπολογισµού της
συνολικής ενεργειακής απόδοσης, θεσπίζονται οι ελάχιστες
απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, θεσπίζεται
η ενεργειακή πιστοποίηση των κτηρίων και η τακτική επιθεώρηση
των συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού.
Τα οφέλη που προκύπτουν από το νοµοσχέδιο είναι πολλαπλά.
Θα ξεκινήσω από τη θετική επιρροή του νοµοσχεδίου στην
αγορά, καθώς όλοι οι εµπλεκόµενοι στον κτηριακό τοµέα επηρεάζονται είτε άµεσα είτε έµµεσα. Επηρεάζεται η βιοµηχανία παραγωγής δοµικών προϊόντων, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για πιο
ενεργειακά-αποδοτικά προϊόντα και για την προσαρµογή των
κτηρίων στις νέες απαιτήσεις, η οποία µπορεί να ενισχυθεί σε
συνδυασµό µε τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα για εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια.
Επιπλέον, η αγορά κτηρίων που είναι περισσότερο ενεργειακάαποδοτικά θα γίνει ελκυστικότερη, αφού η αγορά ενέργειας θα
οδηγεί σε µείωση του λειτουργικού κόστους. Έτσι, είναι δυνατό
να αποσβέσει σε µικρό χρονικό διάστηµα το επιπλέον αρχικό κόστος της επένδυσης.
Τέλος, η διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων και η έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης συµβάλλει σηµαντικά στον εξορθολογισµό της εµπορικής αξίας των κτηρίων, µε
βάση τόσο το αρχικό κόστος αγοράς όσο και το µετέπειτα λειτουργικό κόστος.
Από την εφαρµογή πράσινων πολιτικών, προκύπτουν και πλεονεκτήµατα που έχουν και πιο γενικές διαστάσεις. Η εφαρµογή
περιβαλλοντολογικών πολιτικών τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς έχει δηµιουργήσει θέσεις εργασίας, επιτρέποντας στους
εργαζοµένους να εξασφαλίσουν τα µέσα για τη ζωή τους, προωθώντας την αποκέντρωση και την ανάπτυξη της περιφέρειας,
διατηρώντας ή ακόµα και βελτιώνοντας την ποιότητα του περιβάλλοντος. Παράλληλα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι που ειδικεύονται σε θέµατα που έχουν σχέση µε το κλίµα, µε τις
επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών ή µε θέµατα ενέργειας, είναι
άνθρωποι που γίνονται πιο περιζήτητοι στο συγκεκριµένο χώρο.
Επίσης, τα πράσινα επαγγέλµατα θα δώσουν ώθηση και σε άλλους τοµείς της οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται,
λοιπόν, σε µια κρίσιµη για την οικονοµία στιγµή, για να δώσει
ώθηση για την εφαρµογή και πραγµατοποίηση όλων των παραπάνω. Σε ένα κλίµα παρατεταµένης οικονοµικής ύφεσης και δηµοσιονοµικής λιτότητας, οι πράσινες επενδύσεις από την ενέργεια και τις κατασκευές µέχρι τη γεωργία και τον τουρισµό, είναι
βασικός λόγος αισιοδοξίας για τη χώρα.
Αν κάποιοι αµφισβητείτε τη δυνητικότητα εφαρµογής στην
πράξη όλων των πολιτικών που αναφέρονται στο νοµοσχέδιο,
σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, καθώς απαιτείται οικονοµική επένδυση σηµαντικού ποσού, η λύση δίνεται
µέσα από τη χρηµατοδότηση και την επένδυση.
Πιο συγκεκριµένα, θα σταθώ στο άρθρο 10, όπου προβλέπεται
η χρηµατοδότηση και η παροχή οικονοµικών κινήτρων, µε σκοπό
τη σταδιακή µετάβαση σε κτήρια µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας.
Είναι ένα εξαιρετικό βήµα για την πρακτική εφαρµογή του
νόµου, καθώς αναφέρεται στη χρηµατοδότηση για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων, η οποία είναι σαφές ότι θα αναζωογονήσει όχι µόνο τα νοικοκυριά αλλά και γενικότερα τον κατασκευαστικό τοµέα της χώρας. Τα κίνητρα είναι σηµαντικά, καθώς ουσιαστικά λειτουργούν και ως µοχλός προώθησης εφαρµογής. Έτσι, λοιπόν, µε το νόµο δίνονται ουσιαστικά οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για τη λήψη οικονοµικών και λοιπών κινήτρων.
Αφού, λοιπόν, ξεπερνάµε το εµπόδιο της χρηµατοδότησης, θα
σταθούµε στα άρθρα 19 και 21. Όλα τα νέα και όλα τα δηµόσια
κτήρια θα πρέπει να έχουν µηδενική ενεργειακή κατανάλωση. Η
ενέργεια αυτή, αποτελεί ένα κοµβικό σηµείο του νόµου, καθώς
θέτει τις βάσεις για τη σταδιακή µετάβαση σε κτήρια µε µηδενική
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κατανάλωση, λαµβάνοντας υπ’ όψιν το τεράστιο κοινωνικό όφελος που θα έχει η εφαρµογή του συγκεκριµένου άρθρου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εξοικονόµηση ενέργειας είναι
αναµφίβολα ο ταχύτερος, ο οικονοµικότερος και ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος για µείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιµα, καθώς και για τη µείωση των εκποµπών αερίων των θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα εξαιτίας της χρήσης τους.
Εποµένως, τα πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή του νόµου,
είναι διπλής σηµασίας. Αρχικά, εξοικονοµείται ενέργεια για τα
νοικοκυριά της χώρας, τα οποία λόγω της κρίσης αντιµετωπίζουν
σηµαντικά προβλήµατα στη θέρµανση το χειµώνα αλλά και στον
κλιµατισµό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ιδιαίτερα στα
αστικά κέντρα, προστατεύεται επιπλέον το περιβάλλον και βελτιώνεται το κλίµα, επιτυγχάνεται µείωση της ζήτησης ενέργειας
και συνεπώς µείωση της κατανάλωσης καυσίµων.
Το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, κινείται ακριβώς στο πλαίσιο
της βελτίωσης και του εκσυγχρονισµού του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου, ακριβώς όπως η πρώτη ευρωπαϊκή οδηγία αναδιατυπώθηκε για τη βελτίωση του συστήµατος. Έτσι καλούµαστε
κι εµείς µ’ αυτόν το νόµο, να βελτιώσουµε ακόµα περισσότερο
το δικό µας πλαίσιο εφαρµογής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνοντας, κύριε Υπουργέ, οφείλω να επισηµάνω πως και
ο Νοµός Φθιώτιδας, όπως και πάρα πολλοί ακόµα νοµοί, έχει
πρόβληµα µε τη διαχείριση των απορριµµάτων, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Μεταφέροντας και την αγωνία των κατοίκων της περιοχής µου, θα πρέπει επιτέλους να δοθεί µία λύση
σ’ αυτό το βασικό πρόβληµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Το λόγο έχει η κ. Φωτίου και µετά να ετοιµάζεται και ο κ. Πάντζας, ο οποίος είναι παρών!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Πάντα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Πάντα!
Ορίστε, κυρία Φωτίου, έχετε το λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι –ελάχιστοι συνάδελφοι σ’ αυτήν την Αίθουσα για ένα τόσο σηµαντικό
πρόβληµα- θέλω να µιλήσω για τη µεγάλη εικόνα, γι’ αυτήν την
πολύ θετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στα «energy
zero buildings», δηλαδή τα «κτήρια µηδενικής ενεργειακής απόδοσης».
Όµως, θέλω να σηκώσω λίγο την ακρούλα αυτής της πολύ θετικής ιστορίας, για να πω ότι το 2000, βρέθηκα προσκεκληµένη
της γερµανικής κυβέρνησης µε µία οµάδα καθηγητών από την
Αγγλία και από εδώ, προκειµένου να επισκεφτούµε τα καινούργια
κτήρια που έφτιαχναν τότε Γερµανοί στο Βερολίνο, τα οποία
ήταν µηδενικής ενεργειακής απόδοσης.
Υπήρχαν καταπληκτικά κτήρια παντού –κυβερνητικά κυρίωςτα οποία είχαν «επιδερµίδες», «skins» όπως τα έλεγαν, τα οποία
ίδρωναν, ανάσαιναν, συνεχώς προσδιορίζονταν µε ηλεκτρονικά
συστήµατα ανάλογα µε την πορεία του ήλιου, µε το κρύο, κ.ο.κ.
και κατέληγαν, βεβαίως, σε µηδενική ενεργειακή απόδοση.
Είχαµε εντυπωσιαστεί. Βέβαια, βλέπαµε ότι χτιζόταν µπροστά
στα µάτια µας το νέο µητροπολιτικό κέντρο της Ευρώπης, µία
µεγαλούπολη. Μεταµορφωνόταν το φτωχό Βερολίνο σε κάτι
άλλο µέσα από την ενοποίηση των δύο Γερµανιών.
Όµως, όταν ρωτήσαµε «πόσο κοστίζουν αυτά τα κτήρια», µας
είπαν ότι το κόστος τους είναι τρεισήµισι µε πέντε φορές µεγαλύτερο από το κόστος ενός συµβατικού γερµανικού κτηρίου.
Όταν ρωτήσαµε «πώς κινείται, λοιπόν, αυτή η αγορά», µας απάντησαν ότι αυτή επιδοτείται, κυρίως, από την κυβέρνηση, σε τεράστια ποσοστά από τις ιδιωτικές εταιρείες που αναλάµβαναν
να χτίσουν τα κτήρια και τρίτον, ότι αυτή η βιοµηχανία η οποία
ήταν βιοµηχανία τεχνολογικής αιχµής, δηλαδή αυτή η νέα τεχνολογία υλικών, επρόκειτο να αποτελέσει ένα βασικό πυλώνα της
ανάπτυξης της γερµανικής βιοµηχανίας στον ευρωπαϊκό χώρο.
Τι σηµαίνουν όλα αυτά; Όταν µία χώρα σαν τη δική µας σε
συνθήκες κρίσης παραλαµβάνει µία τέτοια οδηγία, πρέπει να
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ξέρει πολύ καλά τι υπογράφει. Και λέει µέσα ότι αν τα κράτηµέλη δεν επιδοτήσουν ισχυρά αυτές τις ιστορίες, αυτές οι ιστορίες είναι φανταστικές. Αφορούν συγκεκριµένα την πριµοδότηση
της γερµανικής βιοµηχανίας. Αυτό δεν διαφέρει σε τίποτα από
την ιστορία που είδαµε πρόσφατα, δηλαδή το πώς πουλούσε ο
ιδιώτης µέσα από τα φωτοβολταϊκά στη ΔΕΗ ακριβότερα το
ρεύµα απ’ ό,τι το παρήγαγε η ΔΕΗ! Και επιδοτείτο από την τράπεζα και µετά οι τράπεζες τον εγκατέλειψαν! Είναι όλα αυτά τα
«πιασάρικα», τα οποία στο τέλος αφήνουν τον Έλληνα πολίτη
στο δρόµο! Ακριβώς όλη αυτή η λογική είναι ξανά!
Και έχω να σας πω ότι όταν παραπέρα ψάξαµε γι’ αυτήν την
καταπληκτική «energy zero production», είδαµε ότι οι γερµανικές
εταιρείες, κατηγορούνταν ότι η τεχνολογία που παράγουν είναι
καταστρεπτική για το περιβάλλον, γιατί τα τεχνολογικά υλικά που
χρειάζονταν, έκαναν τεράστια καταστροφή σηµαντικών πόρων
του περιβάλλοντος.
Τίποτα δεν είναι τόσο αθώο, λοιπόν, και τίποτα δεν είναι τόσο
ωραίο, κυρία συνάδελφε!
Όµως, ας δούµε τώρα και τη µικρή κλίµακα. Τι έχει συµβεί
στην Ελλάδα; Η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα που έχει ένα τερατώδες ποσοστό ιδιόκτητης στέγης. Το ποσοστό είναι 80%
στον ελληνικό χώρο, χωρίς δανεισµό µέχρι το 2000, χωρίς κρατική πολιτική για τη στέγη! Πώς έγινε αυτό το θαύµα; Ξέρει κανείς; Αυτό το θαύµα έγινε λόγω του θεσµού της αντιπαροχής,
αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι –και µπορούµε να τα µελετήσουµε
και να τα πούµε- και εξαιτίας της εµµονής του Έλληνα να µην
επέµβει πουθενά αλλού, παρά µόνο στην ιδιόκτητη στέγη.
Αυτό το θαύµα έγινε απ’ αυτά τα δύο πράγµατα. Όµως, αυτοί
οι Έλληνες που επένδυσαν εκεί, αυτήν τη στιγµή καταστρέφονται! Και το ξέρετε πολύ καλά! Καταστρέφονται µέσω των ακινήτων! Σ’ αυτούς τους Έλληνες, λοιπόν, λέτε «έλα να πληρώσεις
ξανά, για να πάρεις ένα ενεργειακό πιστοποιητικό, προκειµένου
να νοικιάσεις το σπίτι σου «το ποτέ», έναντι 150-200 ή όχι ευρώ».
Αυτό λέτε αυτήν τη στιγµή! Και διά της µόνιµης πολιτικής που
ασκεί το κράτος να ωθεί τους πολίτες σε παρανοµία –η ανοµία
είναι εδώ- φτιάχνετε ένα τεράστιο κύκλωµα άνεργων µηχανικών,
οι οποίοι παρέχουν ενεργειακά πιστοποιητικά τα οποία είναι εν
πολλοίς αµφιβόλου αξίας, διότι ακριβώς έναντι 50 και 100 ευρώ
παίρνεις ένα τέτοιο πιστοποιητικό, για να νοικιάσεις το σπίτι σου
αµέσως µετά, αν το νοικιάσεις ποτέ!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εδώ, λοιπόν, µε ένα συστηµατικό τρόπο, η Δεξιά πάντα, αλλά
και το ΠΑΣΟΚ πάντα, έκαναν εκείνες τις κινήσεις –εξ ου και τα
αυθαίρετα, είναι ακριβώς η ίδια λογική- µέσα από τις οποίες και
µέσα από µεγάλες κουβέντες συνεχώς εθελοτυφλούσαν και δηµιουργούσαν παράνοµα κυκλώµατα, τα οποία ήταν των νοικοκυραίων. Δεν µπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Οι περιβόητοι νοικοκυραίοι, λοιπόν, αναγκάζονταν από τις κυβερνήσεις –και σήµερα
ακόµα περισσότερο- ή να πάνε στη φυλακή ή να παρανοµήσουν.
Δεν υπήρχε κι άλλος τρόπος. Τώρα εµπλέκονται και µηχανικοί.
Μια και το ΤΕΕ δε, το ακυρώσαµε και το καταργήσαµε, αυτή η
ιστορία είναι ακόµα πιο µετέωρη!
Εγώ λέω, λοιπόν, να µην ξεχνάµε ποτέ τις µεγάλες κλίµακες
σε όλες τους τις συνιστώσες και τη µικρή καθηµερινή κλίµακα, η
οποία είναι άγρια και αδήριτη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Πάντζας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, βασικά θα αναφερθώ στην τροπολογία που
αφορά την Κερατέα. Όµως, επειδή βρίσκεται στην περιοχή στην
οποία εκλέγοµαι και ήµουν χθες στην Εφορία Κορωπίου, θα
ήθελα να σας πω ότι είδα πολλούς ανθρώπους που έβγαιναν και
έµπαιναν στην εφορία να κλαίνε, γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα
να πληρώσουν. Δεν έχουν να πληρώσουν, κύριε Υπουργέ.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ρωτήσω ορισµένα πράγµατα, όπως
και γι’ αυτό που βασικά υπάρχει στην ειδησεογραφία και αφορά
τη φορολογία στα ακίνητα.
Κύριοι της συγκυβέρνησης, ετοιµάζεστε να επιβάλλετε έναν
ενιαίο φόρο σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων πάσης φύσεως.
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Ετοιµάζεστε, δηλαδή, να επιβάλλετε έναν υπερ-ΦΑΠ, έναν επιπλέον φόρο για το 2013, πέρα των πέντε που είναι ήδη προγραµµατισµένοι να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες µέσα στο έτος.
Το ερώτηµα, όµως, είναι σε ποιον απευθύνεστε, κύριοι της
συγκυβέρνησης. Χρήµατα δεν υπάρχουν. Η δύναµη που υπήρχε
στο πορτοφόλι του Έλληνα πολίτη πήγε περίπατο µε τις άθλιες
µνηµονιακές σας πολιτικές. Τα µόνα χρήµατα που υπάρχουν, βρίσκονται στις τσέπες των µεγαλοεργολάβων, στις τσέπες των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, στην πλουτοκρατία δηλαδή του τόπου,
που χρόνια τώρα απολαµβάνει φορολογικής ασυλίας. Φορολογήστε, λοιπόν, τη µονοπωλιακή ολιγαρχία του τόπου και σταµατήστε να την πριµοδοτείτε, οργανώνοντας ταξίδια ξεπουλήµατος
της χώρας στο Κατάρ. Αφήστε στην άκρη αυτήν τη νέα φορολογική «υπερ-ΦΑΠΑ» που σχεδιάζετε για τους Έλληνες φορολογούµενους και επιδείξτε τη µανία σας σ’ αυτούς που τα έχουν.
Και έρχοµαι τώρα στην άλλη µανία που σας κατατρέχει, σχετικά µε τα απορρίµµατα και τον περιφερειακό σχεδιασµό.
Πριν µπω, όµως, στο περιεχόµενο της τροπολογίας, θέλω να
καταγγείλω από αυτό το Βήµα τον αυταρχισµό του κ. Σγουρού,
ο οποίος την περασµένη Τρίτη ξεπέρασε κάθε όριο.
Κύριε Υπουργέ, ήµουν παρών. Ήταν πεντακόσια, εξακόσια
άτοµα από τα Λιόσια και τη Φυλή. Τα ΜΑΤ µας προπηλάκισαν.
Δεν µας άφηναν να µπούµε µέσα και µας έλεγαν ότι θα µπούµε
πέντε Βουλευτές, δήµαρχοι κ.λπ. της περιοχής. Μάλιστα, υπάρχουν και βίντεο και φωτογραφίες, για να µην προχωρήσει πουθενά αλλού η συζήτηση.
Με ασπίδα, λοιπόν, τα ΜΑΤ, ο κ. Σγουρός έξω από τα γραφεία
του ΕΔΣΝΑ, έδωσε δείγµα γραφής για το διάλογο που επιφυλάσσει ακόµα και για τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης για
τη διαχείριση των απορριµµάτων. Με δρακόντεια µέτρα καταστολής διαφύλαξε όχι τα συµφέροντα της τοπικής κοινωνίας ως
όφειλε να κάνει αλλά τα µεγάλα επιχειρηµατικά και εργολαβικά
συµφέροντα, συµφέροντα που µέσα στον ΕΔΣΝΑ κατέθεταν
προσφορές για το πάρτι «οικονοµισιάς» µε ονοµασία «σκουπίδια». Μιλάµε για ειληµµένες αποφάσεις βέβαια, αρκεί να τις µεθοδεύσετε σωστά. Και αυτό ακριβώς κάνει ως ένα βαθµό αυτή η
τροπολογία.
Κύριε Υπουργέ, µε την τροπολογία αυτή –και αναφέροµαι στην
Κερατέα- προτείνετε µε ύπουλο τρόπο τη θέση «Φοβόλες» για
τη δηµιουργία ΟΕΔΑ, χωρίς όµως να αποκλείετε τη θέση «Βραγόνι» που αρχικά είχε σχεδιαστεί. Και αυτό το κάνετε, βάζοντας
στην αιτιολογική έκθεση τη φράση που λέει ότι τελεί η θέση «Φοβόλες» υπό την επιφύλαξη της θετικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Δηλαδή «µε ένα σµπάρο δύο τρυγόνια». Και στο «Βραγόνι» και στις «Φοβόλες» θα γίνουν µονάδες για απορρίµµατα.
Συγχαρητήρια, κύριε Υπουργέ! Η Κερατέα απέκτησε τώρα δύο
περιοχές απορριµµάτων, στα πεντακόσια σαράντα στρέµµατα
της περιοχής Οβριοκάστρου και προσθέσατε και τα πενήντα
επτά στρέµµατα της περιοχής «Φοβόλες». Πρόκειται για µια απαράδεκτη τροπολογία. Πρόκειται για µια τροπολογία που δίνει επιπλέον γη στους καρχαρίες του κεφαλαίου που λιµνάζουν γύρω
από τα απορρίµµατα.
Όµως, το ζητούµενο, κύριε Υπουργέ, δεν είναι ότι εξαπατάτε
τους κατοίκους της Κερατέας µ’ αυτήν την τροπολογία. Αυτό το
κάνει καθηµερινά η συγκυβέρνησή σας µε τον ελληνικό λαό.
Έχετε γίνει εξπέρ στην εξαπάτηση. Παραποιείτε βίντεο, συλλαµβάνετε κόσµο, ασκείτε βία σε ό,τι αντιστέκεται στη µνηµονιακή
σας πολιτική.
Επανέρχοµαι, λοιπόν, λέγοντας ότι το ζητούµενο, κύριε
Υπουργέ, είναι ότι µ’ αυτήν την πολιτική σας πάτε να καταστρέψετε τις τοπικές κοινωνίες, πάτε να καταστρέψετε το ίδιο το περιβάλλον. Πάτε να επιβαρύνετε περαιτέρω τους δηµότες, όταν
µ’ αυτά τα ΣΔΙΤ θα εκτιναχθούν στα ύψη τα ανταποδοτικά τέλη
προς όφελος των εργολάβων. Γι’ αυτά τα υπερκέρδη κόπτονται
οι «ΑΚΤΟΡ», η «ΜΕΤΚΑ», η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» και όλα τα κοινοπρακτικά σχήµατα που διεκδικούν µερίδιο. Άλλωστε, η διαχείριση απορριµµάτων είναι τοµέας αιχµής για την τρόικα και την
κ. Μέρκελ. Για όλους αυτούς κόπτεστε, κύριοι της συγκυβέρνησης. Δεν σας ενδιαφέρει που το εν λόγω µοντέλο διαχείρισης
απορριµµάτων είναι παρωχηµένο. Δεν σας ενδιαφέρει που η µέθοδος της καύσης είναι καταστροφική για το περιβάλλον και σί-
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γουρα δεν σας ενδιαφέρει η τσέπη του Έλληνα δηµότη. Το αποδεικνύετε καθηµερινά µε τις πολιτικές σας.
Κύριε Υπουργέ, δεν µπορείτε να επιµένετε σε προτάσεις µε
ογκώδης µονάδες. Κατευθυνθείτε σε ένα µοντέλο µε αποκεντρωµένες και µικρές µονάδες σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον, όπως ακριβώς το αναλύουµε στο πρόγραµµά µας. Κάντε
συνοµιλητή σας τις τοπικές κοινωνίες και όχι τους επενδυτές.
Σας παρακαλώ θερµά γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ!
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω λέγοντας το εξής. Κύριοι της συγκυβέρνησης, η κοινωνία και όχι µόνο η τοπική κοινωνία αντιδρά γι’
αυτό που πάτε να κάνετε. Δεν είναι µόνο η χωροθέτηση. Δεν είναι
µόνο η Κερατέα, το Γραµµατικό αλλά είναι και το Γραµµατικό και
η Φυλή και τα Λιόσια. Σας λέµε, λοιπόν, ότι αυτή η µέθοδος είναι
καταστροφική. Και σας ξεκαθαρίζουµε ότι µία κυβέρνηση της
Αριστεράς, δεν θα αποδεχθεί τις όποιες παρεµβάσεις σ’ αυτήν
την κατεύθυνση.
Και επειδή µιλάµε για ειληµµένες αποφάσεις, προκειµένου να
διαφυλάξουµε τους δήµους, προτείνω στους δηµότες να ακολουθήσουν το παράδειγµα των δηµοτών της Κερατέας. Δεν
υπάρχει άλλος δρόµος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε συνάδελφε, και να ξέρετε ότι πραγµατικά εκτιµούµε τη συνέπειά σας, όσον αφορά το χρόνο.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Βλάχος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φυσικά και είναι σοβαρό το σχέδιο νόµου που συζητάµε. Όµως, εγώ θα αφιερώσω το χρόνο µου
στην τροπολογία που φέρνει ο κύριος Υπουργός, το ΥΠΕΚΑ,
γιατί, πραγµατικά, πρόκειται για µια ιστορική ρύθµιση και για µια
ιστορική ηµέρα.
Άκουσα νωρίτερα συναδέλφους να λένε διάφορα και εγώ θα
σχολιάσω όσα είπαν, όπως ότι κινούµαστε εκτός τόπου και χρόνου. Η αντιπολιτευτική τους δεινότητα και εµπάθεια τους οδηγεί
να µη βλέπουν την πραγµατικότητα.
Θα ήθελα, λοιπόν, να θυµίσω σ’ αυτούς τους όψιµους υπερασπιστές της Κερατέας, τι έγινε στην Κερατέα τα τελευταία χρόνια. Εκεί όλοι απαιτήσαµε και εναντιωθήκαµε σε ένα σχεδιασµό
που δεν λάµβανε υπ’ όψιν του την άποψη της τοπικής κοινωνίας.
Και ήµασταν εκεί, όταν µε το «έτσι θέλω» µε αστυνοµικές δυνάµεις έγινε προσπάθεια να ξεκινήσει ένα έργο σε µια περιοχή, στο
«Βραγόνι» Κερατέας, η οποία δεν ήταν η κατάλληλη και σε κάθε
περίπτωση δεν συµφωνούσε η τοπική κοινωνία. Αυτό «πάγωσε»
και όλο αυτό το διάστηµα µέσα από ένα συνεχή και εξαντλητικό
διάλογο και έχοντας µπροστά –µπροστάρη θα έλεγα- το δήµαρχο και το δηµοτικό συµβούλιο σχεδόν στο σύνολό του, κατορθώσαµε και φτάσαµε σε µια τροπολογία απόλυτα αποδεκτή
από την τοπική κοινωνία και τους εκπροσώπους της.
Και αντί σήµερα να έρθουµε και να πούµε «µπράβο» σ’ αυτήν
τη διαδικασία, «µπράβο» στην τοπική κοινωνία για την υπευθυνότητα που έδειξε, «µπράβο» στο ΥΠΕΚΑ για την αποδοχή αυτής
της πρότασης, ερχόµαστε σήµερα να πούµε διάφορα περίεργα.
Ποιος µίλησε για µεγάλες µονάδες; Μα, µικρή µονάδα γίνεται
σήµερα στην Κερατέα. Μα, ποιος είπε ότι αποφασίζουν οι εργολάβοι πού θα πάνε; Την πρόταση την κάνει ο δήµος σχεδόν οµόφωνα. Και ποιοι είναι εκείνοι, ακόµα και συνάδελφοι, που θα
υποδείξουν στην τοπική κοινωνία πώς θα διαχειριστεί τα απορρίµµατά της; Εµείς δεν ήµασταν που εναντιωθήκαµε στα συµφέροντα που ήθελαν µε συνοπτικές διαδικασίες να καταστρέψουν
µια ολόκληρη περιοχή;
Και σήµερα, πήγαµε στην άλλη πλευρά και αντικαθιστώντας
τους εργολάβους, ήρθαµε να υποδείξουµε εµείς πότε και πού
θα γίνει. Εµείς θα αναλύσουµε τον περιφερειακό σχεδιασµό; Η
τοπική κοινωνία και το δηµοτικό συµβούλιο δεν έχουν την εικόνα
της κατάστασης; Δεν αγαπούν τον τόπο; Μα, αυτοί οι άνθρωποί
ήταν οι πρωτεργάτες της εναντίωσης.
Και σήµερα εγώ δεν θα ήθελα να µιλήσω για νικητές και ηττηµένους. Θα πω απλά ότι σήµερα νίκησε η κοινή λογική. Νίκησε η
κοινή λογική που έλεγε ότι µπορεί να γίνει ένας φορέας διαχείρισης απορριµµάτων σε χώρο που θα τον εγκρίνει η τοπική κοινωνία.
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Κατά σύµπτωση, είµαστε ένα βήµα µπροστά και η τοπική κοινωνία όχι µόνο τον εγκρίνει αλλά και τον προτείνει, µε ποσότητα
απορριµµάτων που θα καλύπτουν την περιοχή της Λαυρεωτικής
-σήµερα τους καλλικρατικούς δήµους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού- χωρίς να µπαίνουν άλλοι πειρασµοί.
Και θα έλεγα, επειδή ακούστηκε εδώ «Μα, θα έχουµε τη νέα
εγκατάσταση στην περιοχή «Φοβόλες», θα έχουµε και την εγκατάσταση στο «Βραγόνι»» ότι οι τελευταίες παρατηρήσεις του
Δήµου Λαυρεωτικής έγιναν αποδεκτές και ξεκαθαρίζει το όλο
θέµα και ως προς τη χωροθέτηση και ως προς το χρόνο που ακυρώνεται η τοποθεσία στο «Βραγόνι». Και αυτή είναι η χρονική
στιγµή την οποία πρότεινε ο Δήµος Λαυρεωτικής µόλις έχουµε
την περιβαλλοντική αδειοδότηση, που σηµαίνει ότι µετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση θα µπορεί να ξεκινήσει το έργο στην
νέα τοποθεσία και ό,τι άλλο έχει σχεδιαστεί -µακράν της τοπικής
κοινωνίας και των εκπροσώπων της- πάει στα άχρηστα.
Αυτή είναι η µεγάλη µας επιτυχία. Θα έλεγα, αυτό το µοντέλο
διαδικασίας και ουσίας πρέπει να το επαινέσουµε όλοι. Και όχι
µόνο να γίνει στη Λαυρεωτική να γίνει -και θα γίνει- αλλά να είναι
ένα µοντέλο που θα υιοθετήσουν και άλλες τοπικές κοινωνίες
αποδεικνύοντας ότι µια περιοχή που έµεινε στην ιστορία και οι
άνθρωποι ξεσηκώθηκαν µε τα γνωστά γεγονότα -και εγώ είµαι
από εκείνους, που κι εκείνη τη στιγµή που ήµουν κοντά τους,
γιατί έλεγα ότι δεν είναι δυνατόν να µην µπορεί να πρυτανεύσει
η κοινή λογική- σήµερα δικαιώνονται.
Αυτήν τη δικαίωση, πρέπει η ελληνική Βουλή ψηφίζοντας
αυτήν την τροπολογία να τη στείλει σαν επιβράβευση στους πολίτες της Κερατέας και της Λαυρεωτικής, που ύψωσαν το ανάστηµα τους και διεκδίκησαν το αυτονόητο για την περιοχή τους
και που σήµερα δεν πανηγυρίζουν, απλά νιώθουν ότι η πολιτεία
έκανε το καθήκον της, τους άκουσε, άκουσε τις προτάσεις τους,
τις υιοθέτησε και πραγµατικά µπορεί να γίνει ένας χώρος ολοκληρωµένης διαχείρισης απορριµµάτων, που να είναι αποδεκτός
από την τοπική κοινωνία για να το δουν και άλλες περιοχές που
εναντιώνονται πραγµατικά και να το υιοθετήσουν.
Η µονάδα η οποία θα γίνει εκεί, όπως είπα, είναι µικρή. Η συνοµιλία και οι διαπραγµατεύσεις έγιναν µε τους εκπροσώπους
της τοπικής κοινωνίας και όχι µε τους εργολάβους. Η τοπική κοινωνία ήταν σήµερα εδώ και µας παρακολουθεί. Η τοπική κοινωνία, διά του δηµάρχου πλησίασε όλα τα κόµµατα και ανέλυσε
γιατί πρέπει να στηριχθεί αυτή η τροπολογία.
Και δεν µπορώ να κατανοήσω κανέναν από εκείνους τους συναδέλφους που γυρνούν την πλάτη στην πρόταση της τοπικής
κοινωνίας δείχνοντας µε αλαζονεία -θα έλεγα- ότι αυτοί ξέρουν
καλύτερα πώς η Λαυρεωτική θα διαχειριστεί τα απορρίµµατα
της. Αυτή η αλαζονεία θα έλεγα ότι τελειώνει. Η περιοχή της Λαυρεωτικής ηρεµεί. Τα πράγµατα παίρνουν µια άλλη τροπή.
Όσο για εκείνους που πατούν πότε εδώ και πότε εκεί και θυµήθηκαν ποιο θα είναι κόστος, ακούστε κάτι. Είναι αλήθεια ότι
µε ανατροπή ρίχνοντας τα σκουπίδια στα Λιόσια, έχουµε πολύ
µικρό κόστος. Αυτό, όµως, πρέπει να τελειώσει. Αυτό θα τελειώσει. Τα Λιόσια δεν µπορούν να συνεχίσουν άλλο. Θα αναλάβει
η κάθε περιοχή να δηµιουργήσει µικρές µονάδες και να διαχειριστεί τα απορρίµµατα τους. Αυτό το «τσάµπα πετάµε τα σκουπίδια» πρέπει να τελειώσει, δεν αντέχει άλλο η περιοχή των Άνω
Λιοσίων.
Εδώ, λοιπόν, γίνεται πραγµατικά µια επιστηµονική διαχείριση
των απορριµµάτων µιας περιοχής. Και θα έλεγα ότι και το κόστος
και τις ποσότητες τις έχει αποφασίσει, τις έχει προτείνει η τοπική
κοινωνία. Κι εµείς δεν έχουµε να κάνουµε τίποτε, παρά µόνο να
ψηφίσουµε την τροπολογία να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Και
να πούµε «µπράβο» στο Υπουργείο που δέχθηκε όλη αυτήν τη
διαδικασία -και µε αυτήν την τροπολογία θα έλεγα ότι γράφει µια
µικρή ιστορία- αλλά και στούς πολίτες της Κερατέας, που, πραγµατικά, εναντιώθηκαν και αποδεικνύουν σήµερα ότι µε την υπεύθυνη συµπεριφορά τους δεν ήταν «όχι σε όλα», δεν ανέβηκαν
στο βουνό, δεν πήγαν κόντρα στα ΜΑΤ έτσι γιατί δεν ήθελαν τίποτα αλλά τα έκαναν όλα αυτά και έµειναν στην ιστορία, γιατί
δεν ακουγόταν η τεκµηριωµένη και ολοκληρωµένη άποψη τους.
Γι’ αυτό και σήµερα οι πολίτες της Κερατέας νιώθουν απόλυτα
δικαιωµένοι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Με τον κ. Χαϊκάλη που θα κάνει µια σύντοµη παρέµβαση και
την κ. Ξηροτύρη, ολοκληρώνεται ο κατάλογος των ειδικών αγορητών. Μετά, το λόγο θα έχει ο κύριος Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Χαϊκάλη, έχετε το λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι
σύντοµος.
Σχετικά µε την τροπολογία µε τον περιφερειακό σχεδιασµό
διαχείρισης αποβλήτων στην περιοχή της Κερατέας, θέλω να πω
ότι η θέση Οβριόκαστρο δεν απαλείφεται και απλά στα πεντακόσια σαράντα στρέµµατα της περιοχής προστίθενται και τα πενήντα επτά στις «Φοβόλες». Μηχανικοί του ΕΣΔΝΑ και του
Υπουργείου Περιβάλλοντος αποκλείουν την πιθανότητα εγκατάστασης εκεί λόγω του ασταθούς υποβάθρου, όπως διαµορφώνεται από τη χωµατερή και του µεγέθους της έκτασης. Μόλις
πενήντα πέντε σχεδόν στρέµµατα, όταν απαιτούνται τουλάχιστον
διακόσια, ώστε να κατασκευαστούν τα προβλεπόµενα στον περιφερειακό σχεδιασµό.
Προσπαθείτε µε αυτήν την πρόταση να ξεγελάσετε τους κατοίκους για να µην αντιδράσουν και σίγουρα µελλοντικά θα επικαλείστε το Οβριόκαστρο ως µοναδική διέξοδο.
Δεν γίνεται αποδεκτό από τους κατοίκους ότι σε αυτήν τη θέση
θα γίνει διαχείριση απορριµµάτων των Δήµων Λαυρεωτικής και
Σαρωνικού αλλά πολλαπλάσιες ποσότητες και στο τέλος θα δεχθούν οι κάτοικοι όλα τα σκουπίδια της Αθήνας.
Πάτε να διορθώσετε ένα λάθος αλλά δηµιουργείτε ένα λάθος
µε αυτήν την τροπολογία.
Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία 2008/98 για τη διαχείριση
των απορριµµάτων, δίνετε απόλυτη προτεραιότητα στην πρόληψη µε την εξής ιεράρχηση. Πρόληψη, προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, δηλαδή κοµποστοποίηση, ενεργειακή αξιοποίηση, µε την απαίτηση ο συνολικός βαθµός απόδοσης να είναι πάνω από το 65% και διάθεση-ταφή σε ΧΥΤ αλλά και
καύση, αν ο συνολικός βαθµός απόδοσης είναι κάτω από 65%.
Η σηµασία αυτής της ιεράρχησης είναι ότι πρέπει να εξαντλούνται οι δυνατότητες των πρώτων σταδίων, ούτως ώστε να περιορίζεται η εφαρµογή των τελευταίων.
Αντί να ξοδεύει η χώρα 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ για τη δηµιουργία ΠΕΣΔΑ, περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων,
τόσο για την οικονοµία αλλά και το περιβάλλον, είναι πιο λογικό
και ωφέλιµο µέρος αυτών των χρηµάτων να κατευθυνθούν προς
την πρόληψη.
Αυτό µπορεί να γίνει µε πάρα πολλούς τρόπους. Σηµειωτέον
ότι η υπόλοιπη Ευρώπη οδηγεί µόνο το 2% των σκουπιδιών της
στη βιολογική ξήρανση και λιγότερο από το 50% σε κεντρικές
ολοκληρωµένες εγκαταστάσεις, ποσοστό που και αυτό µειώνεται
δυναµικά µε τη διαρκώς αυξανόµενη ορθολογική διαχείριση, µε
τη συµµετοχή του πολίτη, µε κίνητρα και µικρές αποκεντρωµένες
εγκαταστάσεις κοινωνικού οφέλους που αυτό συνεπάγεται.
Από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι µε την δηµιουργία των
ΠΕΣΔΑ, έτσι όπως σκοπεύετε να τους εφαρµόσετε, συντελείται
ένα τεράστιο οικολογικό έγκληµα και ένα µεγάλο οικονοµικό
σκάνδαλο µέσα σε περίοδο λιτότητος.
Επειδή οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ψηφίζουµε κατά συνείδηση,
σε αυτήν την ιστορία εγώ προσωπικά, κρατάω ενστάσεις και την
καταψηφίζω.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Το λόγο έχει η κ. Ξηροτύρη για επτά λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα αναφερθώ στην ενσωµάτωση της οδηγίας που
συζητούµε, στον κύριο κορµό του σχεδίου νόµου, για να τονίσω
ότι η ενσωµάτωση της Οδηγίας 2010 που γίνεται µετά από δύο
χρόνια, αφορά τη βελτίωση της νοµοθεσίας για την ενεργειακή
απόδοση των κτηρίων, το σχεδιασµό, τις µελέτες, τους ελέγχους, τις επιθεωρήσεις που συναρτώνται µε αυτό το µεγάλο
θέµα.
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Να τονίσω, επίσης, ότι η οδηγία αυτή είναι συνέχεια µιας παλαιότερης οδηγίας το 2002, η οποία ενσωµατώθηκε στη χώρα
µας το 2008, έχουµε δηλαδή µια τεράστια καθυστέρηση σε αυτά
τα θέµατα, τα οποία από την άλλη πλευρά είναι πάρα πολύ σηµαντικά, όταν -όπως έχει καταγραφεί και δεν αµφισβητείται και
το γνωρίζουµε όλοι- το 40% της ενέργειας που καταναλώνεται
στη χώρα µας καταναλώνεται στα κτήρια.
Και όταν από την άλλη πλευρά, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας έχει τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήµατα,
ούτως ώστε µε τη σωστή κατασκευή, τη σωστή χωροθέτηση, τον
προσανατολισµό και τα υλικά των κτηρίων να µειώσει την κατανάλωση της ενέργειας σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό και έτσι να
συµβάλει και στην ανακούφιση στο περιβάλλον, αλλά και από την
άλλη πλευρά σηµαντικά στην ελληνική οικονοµία.
Τα θέµατα που θα επεξεργάζεται η οδηγία αφορούν κατά
κύριο λόγο –πρέπει εδώ να προσδιοριστεί επακριβώς- το νέο
ΚΕΝΑΚ.
Και πρέπει εδώ να προσδιοριστεί επακριβώς ότι µιλάµε για ένα
νέο ΚΕΝΑΚ, για ένα νέο κανονισµό ενεργειακής απόδοσης κτηρίου. Γιατί πλέον ο παλιός έχει να ενσωµατώσει πάρα πολλές
απαιτήσεις, που αφορούν την µεθοδολογία του υπολογισµού, τις
ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων,
τον τύπο και το περιεχόµενο της αναγκαίας µελέτης, τα θέµατα
της διενέργειας, της συχνότητας, του τρόπου των επιθεωρήσεων
και των ελέγχων κ.ο.κ.
Εποµένως, πρέπει να γίνει σαφέστατο ότι µιλάµε για έναν καινούργιο ΚΕΝΑΚ, ο οποίος από την άλλη πλευρά πρέπει να ενσωµατώσει -να µην έχουµε καµµία καθυστέρηση- να βελτιώσει και
να αναβαθµίσει την ελληνική νοµοθεσία πάνω στα θέµατα της
ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων.
Από την άλλη πλευρά, κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σηµαντικές
οι υποχρεώσεις που έχουµε µπροστά µας, µέσω της υιοθέτησης
αυτών. Και δεν είναι υποχρεώσεις γενικά και αόριστα απέναντι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι υποχρεώσεις απέναντι στη χώρα
µας, στο περιβάλλον και στην ελληνική οικονοµία, όπως είπα.
Τα κτήρια µας θα πρέπει να τείνουν να έχουν µηδενική κατανάλωση ενέργειας µέχρι το 2021, τα δηµόσια κτήρια µέχρι το
2019. Το µεγάλο θέµα που συναρτάται µε αυτήν εδώ την προσπάθεια είναι ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν σε συνδυασµό µε
την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Γιατί, όπως
είπα πριν, το 40% της ενέργειας καταναλώνεται στα κτήρια και
από την άλλη πλευρά, η χώρα µας έχει απεριόριστες δυνατότητες στα θέµατα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και βέβαια,
σηµαντικές υποχρεώσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για
την µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακος µε τη
γνωστή δέσµευση του «20%-20%-20%».
Αυτό το νοµοσχέδιο µπορεί να φαίνεται ότι είναι ένα απλό νοµοσχέδιο και µία ενσωµάτωση της οδηγίας, αλλά είναι µία πραγµατικά σηµαντική, συµπληρωµατική, αλλά ουσιαστική πλέον
ρύθµιση στη χώρα µας και για την βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των κτηρίων, η οποία, όπως σας είπα, λόγω των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και του κλίµατος της χώρας µας, µπορεί να γίνει και να επιτευχθεί στο µεγαλύτερο βαθµό. Από την
άλλη πλευρά, µπορεί να συνδυαστεί αυτή µε την προσπάθεια
που πρέπει να κάνουµε όλοι για να προχωρήσει η αξιοποίηση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Αυτό το σχέδιο νόµου αφορά τους πολίτες; Βεβαίως αφορά
τους πολίτες, σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό. Οι πολίτες δεν έχουν
µόνο οφέλη από τα σχέδια νόµου, έχουν και υποχρεώσεις, ούτως
ώστε το σύνολο να επωφελείται από την τήρηση αυτών των υποχρεώσεων. Έχουν, λοιπόν, υποχρεώσεις για τα κτήρια, για τα νέα
κτήρια, έχουν υποχρεώσεις και για τα υφιστάµενα κτήρια όταν
κάνουν τις ουσιαστικές ανακαινίσεις και επισκευές κ.ο.κ..
Παράλληλα, υπάρχουν και πάρα πολλά προγράµµατα και πάρα πολλές επιδοτήσεις σε αυτήν εδώ την προσπάθεια, (π.χ. το
«εξοικονοµώ κατ’ οίκον») που χρειάζεται για να µπορέσουµε
πραγµατικά να δηµιουργήσουµε µία ουσιαστική εξέλιξη στα θέµατα της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και γενικότερα,
στα θέµατα της αξιοποίησης όλων αυτών των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις αυτής της οδηγίας.
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Να προχωρήσω τώρα στα θέµατα των τροπολογιών. Η τροπολογία για το θέµα της νέας θέσης για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων της περιφέρειας Αττικής είναι σε θετική
κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως µας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουµε για τα θέµατα της ολοκληρωµένης διαχείρισης των απορριµµάτων -όπως κάναµε και πριν- για το πώς θα
αξιοποιήσουµε τα θέµατα της ενέργειας των ανανεώσιµων
πηγών κ.λπ..
Εδώ είναι ένα άλλο τεράστιο θέµα: Το πώς τελικά στη χώρα
µας θα πετύχουµε, θα προσεγγίσουµε αυτήν την ολοκληρωµένη
διαχείριση των απορριµµάτων, µία ολοκληρωµένη διαχείριση που
ξεκινάει από την πηγή µέχρι την υγειονοµική ταφή, τους σταθµούς µεταφόρτωσης κ.ο.κ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Χρειάζεται, λοιπόν, και προσοχή, παρόλο που γίνεται αποδεκτή απ’ ότι φαίνεται αυτή η νέα θέση. Βεβαίως, χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται προσπάθεια, γιατί δεν έχουµε παραδείγµατα
ολοκληρωµένης διαχείρισης ακόµα στη χώρας µας. Η ανακύκλωση δεν έχει προχωρήσει όπως έπρεπε, οι σταθµοί µεταφόρτωσης κι αυτοί έχουν προβλήµατα και δεν έχουν γίνει στον
αριθµό, στο βαθµό και στις θέσεις που πρέπει και τελικά υπάρχουν προβλήµατα και στη διαχείριση των απορριµµάτων µετά τον
ενταφιασµό. Άρα, είναι συνεχής η προσπάθεια και συνεχείς οι
έλεγχοι που πρέπει να γίνονται.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε την τροπολογία που έχει κατατεθεί σχεδόν απ’ όλες τις πτέρυγες για το σηµαντικό πρόβληµα
που δηµιουργείται µε την κατάσταση των εργαζοµένων του
ΙΓΜΕ. Ένα µεγάλο µέρος, πλέον των εκατόν τριάντα υπαλλήλων,
επιστήµονες και τεχνικό προσωπικό ιδιαίτερα απαραίτητο στο
ΙΓΜΕ, αυτή τη στιγµή πράγµατι θα αποχωρήσει από το ΙΓΜΕ,
µέσω της διαδικασίας της εφεδρείας. Το ΙΓΜΕ σε σχέση µε τις
υποχρεώσεις που έχει και τα ερευνητικά του προγράµµατα και
την υλοποίησή τους θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
Νοµίζω ότι έχει γίνει µία συζήτηση και µία σηµαντική προσέγγιση για κάποια πρόσθετα στοιχεία τα οποία χρειάζονται, όσον
αφορά µία επιπλέον δαπάνη ή ένα γενικότερο σχεδιασµό στα θέµατα προσωπικού. Μην την αφήσουµε, κύριε Υπουργέ, αυτήν
την τροπολογία. Να την κρατήσουµε, να συνεχιστεί η διαβούλευση, ούτως ώστε να µπορέσουµε να ικανοποιήσουµε όχι το αίτηµα µόνο των εργαζοµένων, αλλά το αίτηµα που έχουµε όλοι:
Αυτό το ΙΓΜΕ, το οποίο είναι από το 1950, έχει παράξει το µεγαλύτερο έργο πάνω στην καταγραφή και την αξιοποίηση του
ορυκτού πλούτου της χώρας. Στη σηµερινή εποχή που θέλουµε
να κάνουµε ουσιαστική αυτήν την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, που έχουµε ανοιχτούς διαγωνισµούς για τους
υδρογονάνθρακές κ.λπ., δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να
πάµε πίσω αυτό το Ινστιτούτο και να του στερήσουµε δυνατότητες ερευνητικών προγραµµάτων, δυνατότητες λειτουργίας. Είναι
ένα συνολικό πρόγραµµα. Πρέπει να δούµε όλες τις πλευρές
του, το πρόβληµα και να το τακτοποιήσουµε. Με την ευκαιρία
αυτής της τροπολογίας που κατατίθεται απ’ όλα τα κόµµατα, να
δούµε αυτό το σηµαντικό πρόβληµα και να το ρυθµίσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο τέως
Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαµάνης για δέκα
λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πιστεύω πως δεν θα χρειαστώ
δέκα λεπτά.
Κύριε Πρόεδρε, θα θίξω ένα θέµα -και για όσους συναδέλφους
είχαν παρακολουθήσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο- στη συνέχεια της επίκαιρης ερώτησης που ανέπτυξα για τον Υπουργό κ.
Καλαφάτη, επειδή αφορά θέµα του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου
και έχει να κάνει και µε τον τρόπο που νοµοθετούµε.
Όλοι αναγνωρίζουµε ότι η αξιοπιστία αυτού του θεσµού που
υπηρετούµε βάλλεται από πολλές πλευρές. Είναι γεγονός ότι και
ορισµένα µέλη του Κοινοβουλίου, µε τη συµπεριφορά τους ίσως,
βοηθούν στην κατεύθυνση αυτή, δίνοντας διάφορες σκηνές στα
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης, στην τηλεόραση ιδίως, ώστε οι
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απλοί πολίτες να θεωρούν ότι αφού βλέπουν κάποιον να συµπεριφέρεται έτσι, τότε έτσι είναι κι όλοι οι άλλοι µέσα στο Κοινοβούλιο. Αφού βλέπουν κάποιον να υβρίζει, άρα είναι υβριστές κι
όλοι οι άλλοι.
Δεν είναι αλήθεια αυτό. Η κοινωνία µας έχει και τους υβριστές
και τους ασχηµονούντες -και να µην προχωρήσω σε άλλες κατηγορίες πολιτών µεν- για τους οποίους, όµως, δεν νοµίζω ότι θα
πρέπει να αισθανόµαστε πολύ υπερήφανοι. Άλλωστε, γι’ αυτό
υπάρχουν και οι φυλακές ή η κοινωνία που απαξιώνει ορισµένα
άτοµα.
Το ότι µπορεί να φτάσει κανείς ως εδώ, δεν σηµαίνει ότι η δηµοκρατία µας είναι κολοβή. Σηµαίνει ότι είναι ανοικτή και µπορεί
να φτάσει εδώ και το τελευταίο κοµµάτι της κοινωνίας, το οποίο
κι αυτό, µε αυτόν τον τρόπο που γνωρίζει, έτσι εκπροσωπείται
και έτσι εκφράζεται.
Όµως οι θεσµοί πρέπει να προστατεύονται και πρώτα-πρώτα
από το Κοινοβούλιο από το οποίο εξαρτάται και η Κυβέρνηση.
Χθες άκουσα µία πρώην Υπουργό να λέει «µε το νόµο που έκανα».
Δεν έκανες κανένα νόµο, κυρία µου. Η Βουλή έκανε. Εσύ εισηγήθηκες.
Όταν έχουµε σε απόσταση δύο µόλις µηνών το ενεργειακό νοµοσχέδιο µε την κύρωση αυτής της οδηγίας, διερωτώµαι κύριε
Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι:
Ποιος ήταν ο λόγος να έρθει «στην τούρλα του Σαββάτου», µε
το «µαχαίρι στο λαιµό», ο ν.4111;
Ως γνωστόν, ψηφίστηκε και εκεί µέσα µπήκαν τα πάντα και όχι
µόνο όσα εξαρτιόνταν από την ψήφισή του για να πάρουµε τη
δόση. Εγώ γι’ αυτό δεν τον ψήφισα. Διότι είχε διατάξεις για το
Υπουργείο Παιδείας αίφνης, όπου ο οποιοσδήποτε επιχειρηµατίας που έχει ένα κολλέγιο, θα µπορεί να βρει ένα πανεπιστήµιο
της «πυρκαγιάς» και να πει ότι είναι Αγγλικό, Αµερικάνικο, Γαλλικό και θα µπορεί να βγάζει διδακτορικά.
Όπως έχω πει ξανά και ξανά, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα για τους αποφοίτους τους προσβλέπουν µόνο στο εξωτερικό, όπου εκεί θα κάνουν διδακτορικό. Εδώ τους έχουµε στον
τοίχο.
Κύριε Υπουργέ, λυπάµαι να πω ότι ήταν εκ του πονηρού αυτό
το εµβόλιµο κεφάλαιο περί ενεργειακών επιθεωρητών στο ν.
4111 για την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, που έπρεπε να
κυρωθεί για να πάρουµε τα λεφτά. Και πανηγυρίζουµε για τα 50
δισεκατοµµύρια ευρώ. Βέβαια, τα 110 δισεκατοµµύρια ευρώ της
άνοιξης του 2010 τα ξεχνάµε. Πώς; Οι πάντες, ολόκληρο το υπόλοιπο πολιτικό φάσµα, χτύπαγε το ΠΑΣΟΚ και µέσα στη Βουλή
και στην κοινωνία και έξω από τη Βουλή, όταν όλοι µαζί είτε έλεγαν είτε δεν αποδοκίµαζαν όλους εκείνους που έλεγαν «να
µπούµε µέσα στο…» -όπως χαρακτήριζαν τη Βουλή- «…να το κάψουµε».
Κάπου άκουσα ότι φταίει ο πολλαπλασιαστής. Ο πολλαπλασιαστής προφανώς υπέθετε ότι εµείς εδώ δεν θα υπονοµεύαµε
τον τουρισµό µας, δεν θα υπονοµεύαµε τα διαρθρωτικά µέτρα
που έπρεπε οπωσδήποτε να ληφθούν και στα οποία είχε ευθύνη
και το Υπουργείο σας, κύριε Υπουργέ.
Μαζί µε το Υπουργείο Οικονοµικών µάς έφεραν διάταξη για τις
συντεχνίες, που δεν είναι ούτε οι επιστήµονες ούτε οι µηχανικοί
ούτε οι γιατροί ούτε οι δικηγόροι, αλλά είναι διάφορες ελίτ που
λυµαίνονται ιδιαίτερα τους νέους επιστήµονες σε αυτούς τους
χώρους. Και αυτά είναι τα συµφέροντα µε τα οποία αντιπαλεύει
σήµερα, συνεχίζοντας επιτέλους έστω και µε την αναγνώριση ότι
ουδείς αναµάρτητος. Τιµά τον κ. Σαµαρά ότι το είπε αυτό. Αλλά
θα πρέπει όλοι να καταλάβουµε και να αποδεχθούµε ότι η χώρα
«µπροστά στον γκρεµό», έκανε ένα βήµα. Το βήµα αυτό δεν ήταν
για να πέσει στον γκρεµό, αλλά για να σταθεί όρθια.
Αυτήν την προσπάθεια συνεχίζει η Κυβέρνηση, την οποία εκθύµως υποστηρίζουµε εµείς, το ΠΑΣΟΚ. Και πολλοί χαίρονται ότι
το ΠΑΣΟΚ αποδεκατίστηκε, ότι «θα διαλυθεί». Άλλοι ρωτάνε υποκριτικά «υπάρχει ΠΑΣΟΚ;».
Υπάρχει ΠΑΣΟΚ όπως υπήρχε και ο Ελευθέριος Βενιζέλος,
όπως υπήρχε η Παράταξη των Φιλελευθέρων. Και αναφέροµαι
στον πολιτικό φιλελευθερισµό. Μην τον συγχέετε µε τον νεοφιλελευθερισµό, αυτόν που έχει επιβληθεί ήδη όταν πήγαινε η Κυ-
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βέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου να διαπραγµατευθεί στην Ευρώπη. Από τις είκοσι επτά κυβερνήσεις οι είκοσι τέσσερις ήταν
ακραίως νεοφιλελεύθερες. Αυτή την αλήθεια θα τη µάθει κάποτε
ο ελληνικός λαός, όπως έµαθε εκείνους που έστελναν τους επίστρατους να δολοφονήσουν τον Βενιζέλο στο σταθµό της Λυών
ή ακόµη εκείνους που έλεγαν «τα παιδιά σας είναι στο µικρασιατικό µέτωπο, κατέστρεψαν το µεγάλο όραµα και ενάµισι εκατοµµύριο ελληνισµού».
Εύχοµαι -και αγωνιζόµαστε γι’ αυτό- να µην υποστεί η Ελλάδα
την ίδια καταστροφή. Διότι δεν πρέπει να καταρρεύσει η οικονοµία, να καταρρεύσει η προσπάθεια που γίνεται από αυτή την Κυβέρνηση και µε τα λάθη της. Δεν υπάρχει άλλη λύση και το λέω
σε πολλούς και στο χώρο το δικό µας που λένε «µα, στηρίζουµε
µία Κυβέρνηση Δεξιάς;».
Στηρίζουµε την Ελλάδα και ξέρουµε ότι δεν πρέπει να αποτύχουµε σήµερα. Το λέω καθαρά και ξάστερα και στους συναδέλφους από τη Βόρειο Ελλάδα και τη Θράκη. Στη Θράκη και στο
µισό Αιγαίο να βάλετε ένα ερωτηµατικό. Διότι «εάν δεν έχεις
νύχια να ξυστείς», όπως λέει ο λαός µας, πρέπει να σκεφθούµε
µε ποιες Ένοπλες Δυνάµεις θα πάµε να υπερασπιστούµε τη
Θράκη ή το Αιγαίο. Το λέω για πολλοστή φορά. Κάποιοι λένε
στους νέους «το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του;».
Κύριε Υπουργέ, έχει λοιπόν σηµασία πώς νοµοθετούµε. Ας σεβαστούµε αυτό το χώρο, ιδιαίτερα αν διαισθανόµαστε την κρισιµότητα των στιγµών. Και δυστυχώς, κάποιοι λειτουργούν µε το
«τρεις λαλούν και δύο χορεύουν». Όσοι καταλαβαίνουµε, οφείλουµε να σταθούµε ανάµεσα σε όσους δεν βλέπουν τίποτε άλλο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ)
Ξέρετε, οι νέοι στην εφηβική ηλικία –και είναι φυσιολογικό
κατά τους ειδικούς επιστήµονες- φαντασιάζονται ωραίες υπάρξεις. Αυτό βοηθάει στον προσανατολισµό. Και οι νέες φαντάζονται ωραίους νέους. Αυτό είναι φυσιολογικό. Εδώ όµως έχουµε
κάποιους που φαντασιάζονται την εξουσία και δεν γνωρίζουν ότι
δεν είναι αυτό που ανταποκρίνεται στις φαντασιώσεις τους και
ότι έχει νύχια η εξουσία, ότι έχει προβλήµατα η εξουσία, ότι εάν
δεν προσέξεις, θα «σε πάρει στο λαιµό της», θα σε πνίξει σαν την
Κίρκη. Δεν το καταλαβαίνουν.
Εγώ λοιπόν ρωτώ: Για ποιο λόγο µπήκε αυτή η διάταξη στο
ν.4111 που χωρίζει τους ενεργειακούς επιθεωρητές σε άλφα και
βήτα, προκειµένου να αποκλείσει τους πτυχιούχους των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων από ειδικότητες που έχουν τη
δυνατότητα να ασκήσουν αυτό το έργο, ενώ µπορεί από οποιοδήποτε κολλέγιο, ΙΕΚ, όπως είπα, να το κάνει αυτό;
Αρχικά, όταν φέρατε το νοµοσχέδιο που συζητούµε τώρα, είχατε διαγράψει αυτή την απαράδεκτη πραγµατικά ρύθµιση. Κάποιοι πήγαν στο Συµβούλιο της Επικρατείας, το οποίο κατά τη
γνώµη µου δεν καλύπτει, όσο και αν κάποιοι συνεργάτες σας θα
το ήθελαν, το γεγονός ότι συνεχίζετε αυτό τον διαχωρισµό που
βλάπτει, όχι µόνο αυτούς τους επιστήµονες, αλλά συντηρεί και
αυτήν τη διαπάλη που κάτω από τις σηµερινές συνθήκες δεν έχει
τίποτα να εξυπηρετήσει τους κλάδους, διπλωµατούχων και τεχνολόγων πτυχιούχων, αλλά µόνο αυτούς που τους λυµαίνονται.
Διότι σας λέω ότι στα τεχνικά γραφεία, είτε το Πολυτεχνείο έχεις
τελειώσει είτε το ΤΕΙ της Αθήνας, σου δίνουν 500 ευρώ και 600
ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση.
Θα παρακαλέσω, η διάταξη στο άρθρο 17 -όπως ετέθη και από
πολλούς Βουλευτές στην Επιτροπή, αλλά δεν τους απαντήσατε
κύριε Υπουργέ- να καταργηθεί εδώ και τώρα, όπως προβλέπατε
αρχικά, τον Αύγουστο, όταν αναρτήσατε το νοµοσχέδιο και τελικά το αλλάξατε επικαλούµενος ενδεχοµένως αυτή την απόφαση. Και θα ήθελα να µου δώσετε αυτή την απόφαση για να
σας καταδείξω γιατί πράγµατι δεν καλύπτει την αυθαιρεσία ούτε
του π.δ. 100/2010. Η αυθαιρεσία ξεκινά από τότε και συνεχίστηκε
µε το ν.4111.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Σταύρος Καλαφάτης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
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κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να κάνω µια γενική παρατήρηση προς όλους τους εισηγητές και τους οµιλητές. Άκουσα µε προσοχή τις παρατηρήσεις
όλων των συναδέλφων. Πολλές από αυτές, ειδικά αυτές που
αφορούν σε τεχνικά ζητήµατα, όπως ο προσανατολισµός των
κτηρίων, το θέµα της αξιοποίησης των ΑΠΕ και άλλα πολλά,
ακόµα και σε ό,τι αφορά το πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’
οίκον» έχουν καταγραφεί αλλά δεν είναι, καθώς αντιλαµβάνεστε,
θέµα του παρόντος νόµου ο οποίος θέτει απλώς ένα πλαίσιο. Σηµειώνω πάντως ότι οι επισηµάνσεις θα ληφθούν σοβαρά υπόψη,
κύριοι συνάδελφοι, από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του
Υπουργείου, από τους συνεργάτες µου, από εµένα κατά την επεξεργασία του νέου ΚΕΝΑΚ, των εθνικών σχεδίων δράσης και βεβαίως θα ληφθούν υπόψη και σε κάθε άλλη ειδικότερη διάταξη.
Σε σχέση µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ο εθνικός στόχος της ανάκαµψης, το κεντρικό ζητούµενο της βιώσιµης ανάπτυξης είναι απολύτως συνδεδεµένα
µε την εξοικονόµηση ενέργειας και γι’ αυτό οφείλουµε να προχωρήσουµε σε αυτό το ζήτηµα στα λογικά και απαραίτητα βήµατα, στα οποία έχουµε καθυστερήσει, µε πολλαπλές επιπτώσεις. Ακριβώς αυτό είναι το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα,
απαραίτητο βήµα, απαραίτητη ρύθµιση προς την κατεύθυνση
της εξοικονόµησης ενέργειας, που ιδιαιτέρως στη σηµερινή οικονοµική συγκυρία αποτελεί οχύρωση σε πολλά µέτωπα, από τον
ενεργειακό εφοδιασµό της χώρας µέχρι τα λειτουργικά έξοδα
µιας επιχείρησης και τα έξοδα κάθε οικογένειας. Με αυτόν τον
τρόπο άλλωστε, το αντιλαµβανόµαστε και έτσι το επεξεργαστήκαµε στο ΥΠΕΚΑ, πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί ρύθµιση
µιας συµβατικής υποχρέωσής µας, καθώς εναρµονίζει την ελληνική νοµοθεσία µε την οδηγία 2010/31 για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων στη βάση της ουσίας που έχει για τη χώρα ως
ρύθµιση µε αναπτυξιακό χαρακτήρα, γιατί επιχειρεί να τονώσει
την επιχειρηµατικότητα και να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, ρύθµιση µε κοινωνικό χαρακτήρα, γιατί δηµιουργεί άµεσα
ανταποδοτικά οφέλη για τον πολίτη και ρύθµιση βεβαίως µε καθαρά ανταποδοτικό χαρακτήρα. Γιατί θα το πω µε δύο λέξεις.
Είναι αδιανόητο, τουλάχιστον στη δική µου λογική, ένα κτήριο
στην Ελλάδα µε τόσο ήλιο να απαιτεί τρεις φορές περισσότερη
ενέργεια για θέρµανση από ένα κτήριο στη Σουηδία, στη Δανία
και σε άλλες βόρειες και ψυχρές χώρες.
Πριν µπω στα επιµέρους, να σας δώσω το συνολικότερο περίγραµµα του ζητήµατος. Ο κτηριακός τοµέας είναι υπεύθυνος για
το 40% περίπου της ενέργειας που καταναλώνεται και το 40%
περίπου των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Καταλαβαίνουµε
όλοι το µέγεθος του δυναµικού αυτού. Και είναι προφανής ο
λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνει σε
αυτόν την επίτευξη του ενός από τους τρεις στόχους του 20-2020 για εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% µέχρι το
2020. Με δεδοµένο ότι η σαφής κατεύθυνση είναι να απαιτείται
λιγότερη ενέργεια για την ίδια ποιότητα ζωής είναι απλή συνεπαγωγή η ανάπτυξη µιας νέας αγοράς στον τοµέα της ενέργειας,
της κατασκευής ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων.
Έχει κριθεί ο τρόπος µε τον οποίο θα κτίζουµε τα κτίρια µας
από δω και πέρα. Η παλαιότερη οδηγία 2002/91 στη χώρα µας
εναρµονίστηκε µε το νόµο 3661/2008 και τελικά εφαρµόστηκε το
2010 µε την έκδοση του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτηρίων, του γνωστού ΚΕΝΑΚ, και του προεδρικού διατάγµατος
των ενεργειακών επιθεωρητών. Έστω και καθυστερηµένα, τέθηκαν στην τελική τους φάση αλµατωδώς οι ελάχιστες απαιτήσεις
για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων συνολικά. Από τον Κανονισµό θερµοµόνωσης που θεσµοθετήθηκε το 1979 και που κάλυπτε µόνο το θέµα του κελύφους περάσαµε στον ΚΕΝΑΚ, έναν
ολοκληρωµένο Κανονισµό, ο οποίος λαµβάνει υπόψη όλες τις
παραµέτρους που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση ενός
κτηρίου.
Ήδη τα κτήρια που κτίζονται από το 2011 και µετά, τα οποία
δυστυχώς δεν είναι κοντά σε σχέση µε τους ρυθµούς δόµησης
των προηγούµενων ετών, έχουν πολύ αυστηρότερες ενεργειακές
προδιαγραφές. Σύµφωνα µε τα στατιστικά που έχουµε µέχρι
τώρα, τα νέα κτήρια που είναι κατασκευασµένα µε προδιαγραφές ΚΕΝΑΚ είναι κατά µέσο όρο 50% πιο αποδοτικά από το υφι-
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στάµενο κτηριακό απόθεµα. Τώρα αυτή η αλλαγή εµβαθύνεται
ολοένα και περισσότερο. Οι κατευθύνσεις βελτιώνονται µε την
οδηγία που εναρµονίζουµε σήµερα. Με το παρόν νοµοσχέδιο κάνουµε το επόµενο βήµα προς την καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας, τον µετριασµό της σπατάλης και της κακής χρήσης καθώς
και την προώθηση νέων τεχνολογιών για τον απώτερο στόχο να
φτάσουµε σε κτίρια µε µηδενική σχεδόν κατανάλωση.
Συγκεκριµένα, πρώτον, επανακαθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που υπάρχουν στον ισχύοντα
ΚΕΝΑΚ και για τα νέα κτίρια και για όσα υπάρχουν και ανακαινίζονται ριζικά, ώστε να λάβουν υπόψη τα βέλτιστα επίπεδα από
πλευράς κόστους κατά την εκτιµώµενη διάρκεια του οικονοµικού
κύκλου ζωής ενός κτηρίου ή ενός δοµικού στοιχείου. Αποτέλεσµα του παρόντος νόµου θα είναι ένας νέος ΚΕΝΑΚ, ο οποίος
θα είναι βελτιωµένος σε σχέση µε τον προηγούµενο και τα κτήρια µας ακόµη πιο αποδοτικά. Μέχρι τότε ισχύει ο ήδη θεσµοθετηµένος Κανονισµός.
Δεύτερον, ορίζεται ότι ειδικά από το 2021 και µετά όλα τα νέα
κτήρια θα πρέπει να είναι κτήρια µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση, δηλαδή να κτίζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να µην
απαιτούν µεγάλη ποσότητα ενέργειας για θέρµανση, φωτισµό,
ζεστό νερό, ψύξη και αφετέρου να εκµεταλλεύονται κατά το δυνατόν τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Για τα νέα κτήρια του
δηµοσίου η υποχρέωση αυτή ξεκινά από το 2019.
Οι προσπάθειές µας επικεντρώνονται κυρίως στην κατά το δυνατόν συντοµότερη και ορθότερη προσαρµογή. Οι προσπάθειές
µας, λοιπόν, κατευθύνονται προς αυτό το σηµείο. Για τον επανακαθορισµό των ελάχιστων απαιτήσεων, αλλά και για την κατάρτιση του εθνικού σχεδίου δράσης, ώστε να φτάσουµε στα κτήρια
σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης απαιτείται συστηµατική εργασία
και µελέτη. Θέλουµε να την αναθέσουµε άµεσα, ώστε να έχουµε
τα αποτελέσµατα αν είναι δυνατόν, ακόµα και µέσα σε αυτό το
έτος.
Τρίτον, βελτιώνεται το σύστηµα ελέγχου, δηλαδή της ειδικής
υπηρεσίας επιθεωρητών ενέργειας που στελεχώθηκε πρόσφατα.
Το µητρώο ανεξαρτήτων εµπειρογνωµόνων που προβλέπεται,
έχει σκοπό να ενισχύσει την υπηρεσία, όταν αυτό απαιτείται, διατηρώντας την καλύτερη δυνατή ισορροπία ανάµεσα στους στόχους της και στις δυνατότητες των δηµοσίων οικονοµικών.
Σταδιακά βελτιώνεται και τυποποιείται το σύστηµα ελέγχου, σκοπός του οποίου δεν είναι η τιµωρία, αλλά η ορθότητα των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.
Τέταρτον, δίνονται όλες οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για
τη λήψη οικονοµικών και λοιπών κινήτρων που µπορούν να υιοθετηθούν για να έχουµε άµεσα οφέλη. Και αυτό σηµαίνει κίνητρα
εφαρµογής ειδικά στα υφιστάµενα κτήρια. Όπως καταλαβαίνετε,
αυτό είναι πολύ σηµαντικό, γιατί η κατάσταση σήµερα ορίζεται
από τα κτήρια που ήδη έχουµε, που είναι εξαιρετικά ενεργοβόρα
και σε αυτά υπάρχει το µεγαλύτερο περιθώριο εξοικονόµησης.
Παρά τις περιορισµένες δυνατότητες που έχουµε, ιδιαίτερα
αυτήν την κρίσιµη περίοδο προσπαθούµε –και το κάνουµε- να
εξαντλούµε όλες τις δυνατότητες. Το παράδειγµα του προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον» είναι ενδεικτικό. Είναι ένα πρόγραµµα που ξεκίνησε υποτονικά, αλλά µετά τις αλλαγές που
έγιναν τον περασµένο Μάιο έχει καταγραφεί µεγάλη ζήτηση.
Σύµφωνα µε την πορεία των αιτήσεων είναι περίπου χίλιες ανά
µήνα. Η επιδότηση των επεµβάσεων πλέον φτάνει στο 70% και
σίγουρα το πρόγραµµα έχει καθιερωθεί ως σηµαντικό εργαλείο
ενεργειακής αναβάθµισης των υφιστάµενων κτηρίων. Μέχρι σήµερα έχουν επιδοτηθεί πάνω από είκοσι χιλιάδες νοικοκυριά, ενώ
ο στόχος µας είναι η περαιτέρω µείωση της γραφειοκρατίας,
ώστε να επιδοτηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες και
να έχουµε φυσικά τη µέγιστη δυνατή απορρόφηση. Και αυτός
είναι ένας αγώνας και µια προσπάθεια, η οποία θα έχει µια συνέχεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα πολύ σηµαντικό κεφάλαιο
µε ιδιαίτερη µνεία στην οδηγία είναι η ενεργειακή αναβάθµιση
των δηµοσίων κτηρίων. Από τα δηµόσια κτήρια µπορεί να εξοικονοµηθεί αρκετή ενέργεια και κατ’ επέκταση αρκετοί πόροι και
προφανώς έχει πολλαπλή αξία, κεντρικό συµβολισµό να εναρµονίζεται µε την αλλαγή πρώτα το ίδιο το κράτος -και δεν εννοώ
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µόνο στη θέσπιση της νοµοθεσίας, εννοώ στην εφαρµογή- µε
συντονισµό και σαφές χρονοδιάγραµµα.
Για το σκοπό αυτό έχουµε αναλάβει πρωτοβουλίες. Υιοθετήσαµε δέσµη δράσεων για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων του δηµοσίου, την εισαγωγή συστηµάτων εκµετάλλευσης
ΑΠΕ, αλλά και τη δηµιουργία της αναγκαίας περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες και ιδίως στους νεότερους συµπολίτες
µας, κυρίως µέσω χρηµατοδοτικών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ.
Έτσι απλώς ενδεικτικά αναφέρω το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ» 1
και 2 για τους ΟΤΑ, συνολικού προϋπολογισµού 135 εκατοµµυρίων ευρώ, τα προγράµµατα ενεργειακής αναβάθµισης δηµοσίων κτηρίων, νοσοκοµείων, πανεπιστηµίων, σχολικών κτηρίων,
στρατοπέδων και άλλων δηµοσίων κτηρίων, ύψους περίπου 175
εκατοµµυρίων ευρώ.
Επίσης, έχουµε ξεκινήσει επαφές συνεργασίας µε τους λοιπούς συναρµόδιους φορείς µε δύο ζητούµενα: να γίνει η αρχική
καταγραφή των δηµοσίων κτηρίων και να λειτουργήσει ο ρόλος
των ενεργειακών υπευθύνων. Επιπλέον, αναθέτουµε µελέτη για
τη δηµιουργία ειδικής βάσης δεδοµένων για την καταγραφή των
απαιτούµενων στοιχείων και την άµεση ενηµέρωση των δεικτών
µέτρησης των στόχων ενεργειακής απόδοσης.
Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα των ενεργειακών επιθεωρητών, η αρχική µας πρόθεση ήταν τα ζητήµατα των ενεργειακών επιθεωρητών να ενσωµατωθούν στο συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, καταργώντας το σχετικό προεδρικό διάταγµα, ώστε να υπάρχει κωδικοποιηµένη όλη η σχετική νοµοθεσία σε έναν µόνο νόµο. Αυτή
άλλωστε η πρόθεση φάνηκε από το σχέδιο νόµου, το οποίο τέθηκε σε δηµόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.
Ωστόσο, τα θέµατα των ενεργειακών επιθεωρητών, κυρίως, θα
έλεγα, της αποζηµίωσης και της αδειοδότησής τους, θεωρήθηκαν µνηµονιακές υποχρεώσεις και για το λόγο αυτό αποκόπηκαν
και τέθηκαν στις σχετικές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Επί της ουσίας, µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που
έχουν ήδη ψηφιστεί και αποτελούν νόµους του κράτους, δεν γίνονται ουσιαστικές αλλαγές επί του π.δ. 100/2010, µε το οποίο
είχαν καθοριστεί τα προσόντα των ενεργειακών επιθεωρητών,
αλλά οι απαραίτητες προσαρµογές για τη συµµόρφωση της
χώρας µε το ν.3919/2011, που αφορά την αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητου περιορισµού στην
πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων.
Τονίζω ωστόσο ότι δεν έχει νόηµα να επανερχόµαστε, ενδεχοµένως, στο ίδιο θέµα καθώς δεν νοµοθετούµε πρωτογενώς. Οι
διατάξεις ήδη εφαρµόζονται µέσω του π.δ. 100/2010. Η συγκεκριµένη διάταξη συζητήθηκε επαρκώς στο πλαίσιο του σχολιασµού του νοµοσχεδίου στην ΚΕΝΕ, αλλά και στο πλαίσιο της
ψήφισης των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου ως υποχρέωση της χώρας σε σχέση µε τις κείµενες διατάξεις περί ανταγωνισµού.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μου επιτρέπετε, κύριε
Υπουργέ, µε την άδεια και του Προεδρείου φυσικά;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Αν µου επιτρέπετε
να ολοκληρώσω, γιατί έχω µια ροή. Με όλο το σεβασµό, θα σας
ακούσω και θα απαντήσω στη δευτερολογία αν θέλετε.
Τέλος, σχετικά µε τις λοιπές διατάξεις, σηµειώνω ότι ενσωµατώθηκαν στο νοµοσχέδιο, καθώς αυτό κρίθηκε απαραίτητο, ώστε
να διευθετηθούν ταχύτερα κρίσιµα ζητήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα έχει ειδικό βάρος για την κατεύθυνση της χώρας. Το είπα
και στην αρχή. Η χώρα δεν έχει κανένα περιθώριο να χάνει ενέργεια και το πώς οικοδοµούµε τα κτήριά µας στη βάση αυτής της
προτεραιότητας έχει µεγάλη σηµασία. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων στοχεύει ταυτόχρονα σε τρεις πυλώνες της βιώσιµης ανάπτυξης: Στην ανταγωνιστικότητα του
παραγωγικού µας µοντέλου, στην ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασµού και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Έχει ειδικό βάρος, επίσης, για την αναθέρµανση της οικονοµίας. Απευθύνεται σχεδόν σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής
δραστηριότητας. Επηρεάζεται άµεσα ο κτηριακός τοµέας, αλλά
και η βιοµηχανία των δοµικών προϊόντων, δύο τοµείς που παραδοσιακά έχουν σηµαντικό πρόσηµο στο ΑΕΠ της χώρας και που
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σήµερα πλήττονται λόγω της οικονοµικής ύφεσης. Με το νόµο
αναµένεται αναθέρµανση της οικοδοµικής δραστηριότητας, µε
όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν και το δύσκολο περιβάλλον
στο οποίο κινούµαστε, κυρίως, όµως, µέσω της ενεργειακής αναβάθµισης των υφιστάµενων κτηρίων.
Παράλληλα, προσδοκάται τόνωση της ζήτησης της εγχώριας
βιοµηχανίας παραγωγής συγκεκριµένων προϊόντων και συστηµάτων και ως συνέπεια είναι σηµαντικό και για την απασχόληση.
Με την εφαρµογή του νοµοσχεδίου αναµένεται ή, αν θέλετε, ενθαρρύνεται µέσω της εφαρµογής αυτού µια ουσιαστική στροφή
προς µια φιλοπεριβαλλοντική, οικολογική κατεύθυνση, που θα
οδηγήσει τελικά στα κτήρια σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης, δηµιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας.
Βεβαίως, έχει ειδικό βάρος για τον κάθε πολίτη και την κοινωνική συνοχή, για την καταπολέµηση της ενεργειακής φτώχειας,
η οποία µαστίζει κυρίως τα χαµηλότερα εισοδήµατα. Θα έχουµε
καλύτερα κτήρια, πιο οικολογικά και λιγότερο ενεργοβόρα, δηλαδή καλύτερη ποιότητα ζωής και βεβαίως και µικρότερους λογαριασµούς.
Τέλος, έχει ειδικό βάρος πρωτίστως για την προστασία του περιβάλλοντος. Ήδη ανέφερα ότι τα κτήρια είναι υπεύθυνα για το
40% περίπου των διοξειδίων του άνθρακα που εκλύονται. Βασικός στόχος του νοµοσχεδίου είναι η µείωση του ενεργειακού και
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των κτηρίων, η οποία θα συνεισφέρει και στην επίτευξη των δεσµεύσεων που απορρέουν από
το Πρωτόκολλο του Κιότο.
Σας καλώ να το υπερψηφίσετε και προχωρώντας στις τροπολογίες θα ήθελα να πάρω δυο λεπτά για να αναφερθώ πρώτα
στην τροπολογία, που αφορά την Κερατέα. Η συγκεκριµένη ρύθµιση -θα ήθελα να γίνει καθαρό σε όλους- δεν συνιστά αφ’ εαυτής αδειοδότηση ή έγκριση, αλλά δίνει κατ’ αρχήν τη δυνατότητα
να εξεταστεί µια ακόµα εναλλακτική θέση για χωροθέτηση εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων του περιφερειακού σχεδιασµού διαχείρισης αποβλήτων Αττικής.
Επίσης, περιέχει µέριµνα, ώστε σε περίπτωση περιβαλλοντικής
αδειοδότησης της ολοκληρωµένης εγκατάστασης διαχείρισης
αποβλήτων στη θέση Φοβόλες Κερατέας, η θέση Βραγόνι Κερατέας να µην συµπεριλαµβάνεται πλέον στις θέσεις για εγκατάσταση ολοκληρωµένης διαχείρισης αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Αττική, προκειµένου να µην επιβαρύνεται µε δυο γειτονικές
οµοειδείς εγκαταστάσεις η εν λόγω περιοχή.
Τρίτον, η προτεινόµενη θέση βρίσκεται σε γήπεδο όµορο του
υπό ανάπλαση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, που
επί δεκαετίες εξυπηρετούσε τη διάθεση απορριµµάτων του
Δήµου Κερατέας. Καλύπτει έκταση µόλις πενήντα επτά στρεµµάτων, σε σχέση µε την έκταση των πεντακοσίων στρεµµάτων
της προεπιλεγµένης θέσης Βραγόνι. Επιπλέον, αποτελεί πρόταση του Δήµου Λαυρεωτικής, σύµφωνα µε συγκεκριµένη απόφαση, την οποία αν θέλετε µπορώ να την αφήσω στα Πρακτικά.
Είναι η 94/2011 του Δηµοτικού Συµβουλίου. Δεν εµπίπτει στις περιοχές αποκλεισµού και βρίσκει σύµφωνη την τοπική κοινωνία.
Τέλος, να σηµειώσω ότι µε την ψήφιση της τροπολογίας και
την κατοχύρωση της δυνατότητας εξέτασης και της προτεινόµενης από το Δήµο Λαυρεωτικής θέσης µπορούν να ξεκινήσουν και
οι διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται περαιτέρω, προκειµένου ο διάλογος του Δήµου Λαυρεωτικής µε το Υπουργείο και
το ΕΣΔΝΑ να ολοκληρωθεί, οδηγώντας εντέλει στην υλοποίηση
της όποιας λύσης θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της περιοχής και
τους στόχους του περιφερειακού σχεδιασµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την παρούσα ρύθµιση µάς
δίδεται η µοναδική ευκαιρία να καταστήσουµε την Κερατέα υπόδειγµα κοινωνικής συναίνεσης και συνεργασίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κεντρικής διοίκησης και κοινωνίας των πολιτών. Είµαι
βέβαιος ότι µέσα από την ευρύτερη συναίνεση µόνο οφέλη θα
προκύψουν για την τοπική κοινωνία για τη Νοτιοανατολική Αττική
και ακόµη βέβαια για την πατρίδα µας γενικότερα.
Σε σχέση µε την τροπολογία για την παράταση προθεσµίας
έκδοσης αδειών και τις σχετικές διατάξεις, απλώς να πω µια-δυο
φράσεις. Με τις συνεχόµενες αλλαγές στο νοµικό πλαίσιο, τόσο
του τρόπου έκδοσης οικοδοµικών αδειών, όσο και της λειτουργίας των πολεοδοµικών υπηρεσιών δηµιουργήθηκε ένα πλήθος
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δυσλειτουργιών και καθυστερήσεων και µε την προτεινόµενη διάταξη δίδεται παράταση στην προθεσµία έκδοσης των αδειών για
τις οποίες υποβλήθηκε φάκελος υπό το νοµικό πλαίσιο του ΟΚ
προ της ενάρξεως της εφαρµογής του ΝΟΚ, 2-7-2012, µέχρι και
την 25-11-2013, καθώς, όπως αποδείχθηκε, οι υπηρεσίες δόµησης δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον έλεγχο µέσα στην
τασσόµενη προθεσµία της γενικής διάταξης του άρθρου 26 του
ν. 2831.
Το Υπουργείο είναι σε µία συνεχή αναζήτηση λύσεων για την
αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας και την ορθή λειτουργία των
υπηρεσιών δόµησης. Προς αυτό το σκοπό θα γίνουν προτάσεις
και προς τα συναρµόδια Υπουργεία. Στόχος µας είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η διαδικασία εκδόσεως αδειών και ελέγχου των απαιτούµενων µελετών.
Σε σχέση µε την τροπολογία του ΙΓΜΕ, η τροπολογία που έχει
προταθεί δεν µπορεί να γίνει τελικώς αποδεκτή σήµερα, καθώς
χρειάζεται η σύµφωνη γνώµη των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης, κ. Στουρνάρα και κ. Μανιτάκη.
Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
πρώτα σε σχέση µε το κύριο σώµα του σχεδίου νόµου, που αφορούν το άρθρο 13 –τις έχω καταθέσει στα Πρακτικά- για την επίδειξη πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ. Στο άρθρο 13
η ηµεροµηνία 9 Ιανουαρίου 2013 αντικαθίσταται σε 9 Ιουνίου
2013 και σε σχέση µε το άρθρο 26, την τροποποίηση του ν. 2882/
2001, στην παρ. 5 του άρθρου 26 η ηµεροµηνία 31/01/2013 αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία 31/05/2013. Και σε σχέση µε µία
νοµοτεχνική βελτίωση που αφορά την τροπολογία για την Κερατέα, στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 της τροπολογίας οι λέξεις
«έναρξης υλοποίησης» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «περιβαλλοντικής αδειοδότησης».
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 της αιτιολογικής εκθέσεως δε,
µετά τις λέξεις «του δήµου Λαυρεωτικής» προστίθεται η φράση
µε την οποία εκφράζεται η θέση για τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων στη νέα θέση. Στην παράγραφο 5 της αιτιολογικής
εκθέσεως οι λέξεις «έναρξη υλοποίησης» αντικαθίστανται, όπως
προείπα, µε τις λέξεις «περιβαλλοντικής αδειοδότησης» και στην
έκθεση της ανωτέρω ρύθµισης όπου αναφέρονται οι λέξεις
«έναρξη υλοποίησης», αντικαθίστανται µε τις λέξεις «περιβαλλοντική αδειοδότηση».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Υπουργέ, τα έχετε
διανείµει αυτά. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
απλώς να ρωτήσω κάτι τον κύριο Υπουργό, για να µην καθυστερώ τη διαδικασία.
Διάβασα τα πρακτικά της επιτροπής. Ξέρετε, εγώ είτε παρακολουθώ από το εσωτερικό κύκλωµα τις επιτροπές ή διαβάζω τα
πρακτικά…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Είµαι σίγουρος ότι
µας παρακολουθείτε και µας τιµά αυτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θέλω να σας πω, λοιπόν, ότι
κατά τη συζήτηση, ενώ ετέθη από Βουλευτές σχεδόν όλων των
κοµµάτων το θέµα, δεν δόθηκε απάντηση. Το ερώτηµα, λοιπόν,
είναι: Η φηµολογούµενη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας είχε εκδοθεί µέχρι την προηγούµενη εβδοµάδα; Ήταν του
Συµβουλίου της Επικρατείας, της Ολοµέλειας, του τµήµατος ή
τµήµατος αναστολών; Και πώς µπορεί να το δικαιολογεί; Διότι
εδώ µπλέξαµε µε το τι ζητάει η τρόικα και τι είναι τα επαγγελµατικά δικαιώµατα και ποιος τα καθορίζει. Επ’ αυτού λοιπόν, για να
ξέρουµε τι νοµοθετούµε εµείς ως Κοινοβούλιο και όχι τι µας επιβάλλουν, όπου καµµιά φορά γιατί να µην εξυπηρετούνται µε διαφόρους –ακούµε εδώ τα ονόµατά τους- εκπροσώπους της τρόικα
και να µην κάνουν και αυτοί το παιχνίδι τους; Αφού δεν είµαστε
όλοι εµείς αθώοι, γιατί θέλουµε να είναι όλοι εκείνοι αθώοι;
Σε αυτό δεν απαντήσατε ούτε στην επιτροπή ούτε τώρα εδώ.
Είπατε αορίστως για την ΚΕΝΕ. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω
να µας πείτε την άποψή σας και να δω και εγώ αυτή την απόφαση.

7103

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο κύριος Υπουργός έχει
το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Εγώ θεωρώ ότι
έχω απαντήσει και σήµερα µε την τοποθέτησή µου και ιδιαίτερα
στη συζήτηση, µε τα πρακτικά. Ήλπιζα ότι σας κάλυψα. Αφού
όµως δεν σας καλύπτω, δεν µπορώ να κάνω κάτι παραπάνω γι’
αυτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε
Υπουργέ, αλλά η έκφραση «δεν µπορώ να κάνω τίποτε άλλο»,
δεν λέει τίποτα. Το Κοινοβούλιο νοµοθετεί. Νοµοθέτησε, λοιπόν,
µε τον ν.4111, ένα κείµενο διακοσίων σελίδων, για κάποιο λόγο.
Εάν όµως, την ευαισθησία του Κοινοβουλίου για τον τόπο αυτό
κάποιοι την εκµεταλλεύονται για να χώσουν µέσα σε νόµους που
θα ψηφιστούν σε µία ηµέρα εδώ, ό,τι τους συµφέρει είτε επικαλούµενοι την τρόικα είτε οποιονδήποτε άλλο, αυτό είναι σε
βάρος του δικού µας κύρους ως Κοινοβουλίου, και λιγότερο της
Κυβερνήσεως, παρ’ όλο που πιστεύω ότι αφορά και την Κυβέρνηση και το αρµόδιο Υπουργείο.
Αυτό θέλω να µου απαντήσετε µε δύο λέξεις. Ποιος είναι ο
λόγος µε τον οποίο εσείς ως Υπουργείο Περιβάλλοντος κ.λπ.
υποκαθιστάτε το Υπουργείο Παιδείας και δύο τοµείς της ανώτατης εκπαίδευσης τους βάζετε ανάλογα µε το τι µπορείτε να σκεφτείτε εσείς ως καλύτερο, αλλά αναρµοδίως;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θέλετε να πείτε κάτι,
κύριε Υπουργέ;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θα απαντήσω συνολικά, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Πρέπει όµως να σταµατήσει αυτή η διαδικασία, κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσει όποτε
θέλει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σας ζητώ συγγνώµη, αλλά να
µε ακούσετε.
Ο Πρόεδρος δεν µπορεί να απαξιώνει, χωρίς να το θέλει. Δεν
είπα ότι το κάνατε µε πρόθεση. Τι σηµαίνει η ερώτηση: «Θέλετε
να πείτε κάτι, κύριε Υπουργέ;». Αφού εγώ συνοµιλώ µε τον
Υπουργό, ήταν στο Βήµα και πολύ σωστά µου είπε: «Κύριε Πρόεδρε, µόλις καθίσω θα µε ρωτήσετε και θα σας απαντήσω». Αν
έχει απάντηση, να τη δώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Να σας πω τι σηµαίνει.
Ότι από εδώ που καθόσασταν…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι κύριε Πρόεδρε, εγώ λέω
απλά ότι ζήτησα από τον κύριο Υπουργό να τον διακόψω, µε τη
δική σας άδεια. Μου είπε ότι θα µου απαντήσει µόλις τελειώσει
και αφού τελείωσε τον ρωτώ. Περιµένω, λοιπόν, την απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Τον ρώτησα εγώ, επειδή
δεν τον βλέπω.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εντάξει κύριε Πρόεδρε, εγώ
στον κύριο Υπουργό απευθύνοµαι. Εάν, λοιπόν, θεωρεί ότι πρέπει να απαντά σε ερωτήσεις που του κάνουν οι Βουλευτές, έχει
καλώς. Διαφορετικά δεν θα τον µαλώσω ούτε θα τον αναγκάσω
µε τη βία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Το π.δ. του
100/2010 υφίσταται. Το υπέγραψε και το Υπουργείο Παιδείας. Το
Συµβούλιο Επικρατείας έχει αποφανθεί.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πώς;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Η τοποθέτησή µου
έχει γίνει και είναι καθαρή. Να µην επαναλάβω. Έχω τα Πρακτικά
εδώ. Έχω απαντήσει. Επειδή δεν θέλω να πάρω το χρόνο θα
απαντήσω µε τον ίδιο τρόπο που σας απάντησα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, ένα νούµερο
αρκεί. Το Συµβούλιο της Επικρατείας είπε αυτό; Η Ολοµέλεια;
Το Τµήµα; Το Τµήµα Αναστολών; Και τι είπε; Υποθέτω ότι είστε
διαβασµένος.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλ-
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λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θέλετε να καταθέσω τη σχετική απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας; Θα
καταθέσω τη σχετική απόφαση, για να δείτε ότι όχι µόνο είµαι
διαβασµένος, αλλά είµαι και ενισχυµένος…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Σταύρος Καλαφάτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ωραία. Ορίστε, λοιπόν,
λύθηκε το θέµα.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες
διατάξεις (εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία
2009/119/ΕΚ)».
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Δηµήτριος Παπαδηµούλης για δώδεκα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου
πριν αναφερθώ στο συζητούµενο νοµοσχέδιο να αφιερώσω λίγα
λεπτά στα γενικότερα πολιτικά ζητήµατα που κυριαρχούν στην
επικαιρότητα και που χρωµάτισαν και τη συζήτηση κατά την
έναρξη της συζήτησης του νοµοσχεδίου µε την παρέµβαση του
Υπουργού Εργασίας κ. Βρούτση.
Τα γεγονότα είναι πεισµατάρικα, συνάδελφοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Τα γεγονότα, λοιπόν, λένε ότι µετά από τρία
χρόνια σχεδόν εφαρµογής της µνηµονιακής πολιτικής, τα πράγµατα έχουν χειροτερεύσει για τους περισσότερους, για την οικονοµία, για την κοινωνία. Η ύφεση είναι 25%, η πραγµατική
ανεργία είναι 30% και στη νεολαία διπλάσια. Υπάρχει µία µαζική
«φτωχοποίηση» εκατοµµυρίων Ελλήνων, αφού το 30% των Ελλήνων ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.
Υπάρχει και µία καταστροφή και του παραγωγικού ιστού της
οικονοµίας και µία φτωχοποίηση –θα έλεγα και επιτρέψτε µου το
νεολογισµό- µεγάλων κατηγοριών µεσαίων στρωµάτων.
Και έρχεται το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, που είναι οι πρωτοµάστορες αυτής της συνταγής και λένε «µας συγχωρείτε,
λάθος, κάναµε λάθος στον πολλαπλασιαστή».
Η Κυβέρνηση Σαµαρά, η οποία εφαρµόζει την πολιτική Παπαδήµου και Παπανδρέου µε Υπουργό Στουρνάρα, που είναι πιστό
αντίγραφο σε αντιλήψεις εφαρµογής πολιτικής του κ. Παπακωνσταντίνου, συνεχίζει να ακολουθεί τη λάθος συνταγή µε το φανατισµό του νεοφώτιστου, ενώ αποδεικνύεται ότι εκτός από
λάθος συνταγή έχουµε και κακό µάγειρα.
Η φοροδιαφυγή των µεσαίων, των υψηλών και των πολύ υψηλών εισοδηµάτων καλπάζει. Δεν έχει περιοριστεί το κόστος του
πελατειακού κράτους, της γραφειοκρατίας. Ο Έλληνας πολίτης
που πληρώνει µε χίλιους τρόπους –περικοπή µισθών, συντάξεων,
κοινωνικών επιδοµάτων, άγρια υπερφορολόγηση των εντίµων και
των συνεπών φορολογουµένων, δραστική περικοπή του κοινωνικού κράτους- νιώθει και µία κατάφωρη αδικία ότι τα «ρετιρέ»
δεν πληρώνουν, οι ισχυροί δεν πληρώνουν, εκεί επικρατεί ασυλία, ατιµωρησία, άλλες φορές νοµοθετηµένη και άλλες φορές
«φίλοι µας είναι, άσ’ τους».
Προσπαθείτε, κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, να αντιµετωπίσετε αυτήν τη συνταγή µε κλιµάκωση του κρατικού αυταρχισµού. Πιστεύετε, δηλαδή, ότι θα εκφοβίσετε τον αδικηµένο, το
ρηµαγµένο, τον απελπισµένο, τον προσβεβληµένο, κάνοντάς τον
να νιώσει και φοβισµένος και ταπεινωµένος. Κάνετε λάθος. Είναι
λάθος συνταγή.
Και εµάς µας µυρίζει αυτή η εκστρατεία νόµου και τάξης, έντασης του κρατικού αυταρχισµού, προσπάθειας εκφοβισµού των
πολιτών και προάγγελο νέων µέτρων. Βλέπετε, δηλαδή, ότι η πολιτική σας θα φέρει και άλλη ύφεση και άλλη ανεργία και πιθανότατα και νέες δηµοσιονοµικές αστοχίες µέσα στο 2013 και
κάνετε µία πρόβα τζενεράλε για το επόµενο βήµα αυταρχισµού.
Αυτή η στρατηγική της έντασης, κύριοι συνάδελφοι –και απευ-
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θύνοµαι κυρίως στο αφεντικό της Κυβέρνησης, τη Νέα Δηµοκρατία- αυτή η στρατηγική της µηδενικής ανοχής στην εκδήλωση
λαϊκής διαµαρτυρίας είναι «παιχνίδι µε τη φωτιά». Παίζει επικίνδυνα παιχνίδια. Αυτή η πολιτική του αυταρχισµού και της πυγµής…
Κύριε Κακλαµάνη, ακούγεστε µέχρι εδώ και δυσκολεύετε τον
οµιλητή.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σας ζητώ συγγνώµη. Συζητώ
εδώ…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ναι, απλώς φωνάζετε δυνατά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: …ποιοι είναι αφεντικά της Κυβέρνησης και ποιοι είναι του ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα έχετε τη δυνατότητα να
τα πείτε µετά. Μη διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας παρακαλώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε, µη διακόπτετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Επειδή υπήρξατε και Πρόεδρος της Βουλής, θέλω να µε αφήσετε να αγορεύσω από το
Βήµα και να επιδείξετε ανοχή και ευγένεια.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Φοβάστε να ακούσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν φοβάµαι. Σας σέβοµαι,
λόγω της ηλικίας σας και λόγω της σαραντάχρονης κοινοβουλευτικής σας θητείας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θέλετε να σας πω, επειδή µας
προσβάλλετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Πρόεδρε, πρέπει
να εφαρµόσουµε τον Κανονισµό σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν σας επιτρέπω, όµως, να
φέρεστε έτσι και παρακαλώ και το Προεδρείο να τηρήσει τον Κανονισµό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Επειδή µας προσβάλλετε, είπατε ότι αφεντικό µας είναι η Νέα Δηµοκρατία. Εγώ οφείλω να
σας πω ότι τα αφεντικά σας είναι –να σας τους πω;- Αγγελόπουλοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι
δυνατόν. Σας παρακαλώ!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: …αλλά δεν θέλω εδώ να το κάνουµε πανηγύρι του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρει ο κ. Παπαδηµούλης ποιοι
είναι τα αφεντικά τους και πώς έκαναν εκλογές, όταν κυνηγούσαν τους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Πρόεδρε, δεν
έχετε το δικαίωµα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: …και είχαν πλήρη άνεση οικονοµική. Θα πούµε και άλλα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Άφησα τον…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Παπαδηµούλη,
κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, ηρεµήστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ...αλλά προσέξτε, το ΠΑΣΟΚ
έµεινε όρθιο για να σωθεί η χώρα. Υπονοµεύετε τη λειτουργία
ολόκληρου του κράτους. Αυτό κάνετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Προσπαθώ να εφαρµόσω τον Κανονισµό που εσείς κάνατε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: …αλλά θα προχωρήσει η καταστροφή. Αυτή είναι η στρατηγική και αυτή εξυπηρετεί οικονοµικά
συµφέροντα και εντός και εκτός της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Πρόεδρε, προσπαθώ να εφαρµόσω τον Κανονισµό που εσείς κάνατε και δυστυχώς, δεν µε αφήνετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εσείς προεδρεύετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κατ’ αρχάς, εγώ δεν θεώρησα ότι υπάρχει προσωπικό. Δεν άκουσα ότι υπάρχει προσωπικό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είπε ότι αφεντικό µου είναι η
Νέα Δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Στην Κυβέρνηση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν είναι ύβρις αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κατά τη γνώµη µου, όχι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι ύβρις ή δεν είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κατά τη γνώµη µου, σας
επαναλαµβάνω, όχι. Ήταν πολιτική εκτίµηση, η οποία εντάσσεται
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µέσα στο πνεύµα του υπάρχει…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τι λέτε; Σοβαρά; Ερµηνεύστε
πολιτικά και αυτά που είπα για τα αφεντικά του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα υβριζόµεθα µε το χαµόγελο του κ. Παπαδηµούλη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εγώ δεν σας διέκοψα,
απλώς σας είπα ότι δεν ακολουθήσατε τη διαδικασία. Αν παίρνατε το λόγο, θα λέγατε αυτά που είπατε και ήταν δικαίωµά σας.
Λογοκρισία δεν µπορούµε να κάνουµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Να επιστρέψουµε το χρόνο
εκεί που ήταν πριν τις διακοπές του Προέδρου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μη σας απασχολεί ο
χρόνος, κύριε Παπαδηµούλη.
Παρακαλώ συνεχίστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ.
Άφησα τον κ. Κακλαµάνη να µε διακόπτει εξακολουθητικά, παραβιάζοντας ευθέως τον Κανονισµό, αλλά και τα κοινοβουλευτικά ήθη, που πρέπει να επικρατούν σε αυτήν την Αίθουσα για
δύο λόγους. Ο πρώτος είναι από σεβασµό στο πρόσωπό του.
Μας χωρίζει µεγάλη διαφορά ηλικίας και µεγάλη διαφορά κοινοβουλευτικής θητείας. Είναι από τους λίγους που υπηρετούν σε
αυτά τα έδρανα από το 1974 και µετά. Τον άφησα, όµως και για
ένα άλλο λόγο, γιατί νοµίζω ότι µε αυτά που κάνει δεν υπερασπίζεται ούτε το όνοµά του ούτε το κόµµα του, εκτίθεται και εξηγεί
γιατί ένα κοµµάτι του παλιού κατεστηµένου, πολιτικού και οικονοµικού, πολεµάει µε λύσσα το ΣΥΡΙΖΑ.
Και µας πολεµάει, κύριε Κακλαµάνη, γιατί εµείς δεν είµαστε
στη λίστα κανενός ούτε χρηµατοδότη –και αυτά που λέτε είναι
συκοφαντίες- ούτε ισχυρού φίλου της Ελλάδας. Και γι’ αυτό µπορέσαµε εµείς να πούµε στον Σόιµπλε κατά πρόσωπο και για το
κατοχικό δάνειο και τις γερµανικές πολεµικές αποζηµιώσεις και
για την κατάθεση Χριστοφοράκου, που «το έσκασε σαν το πουλάκι», για να σας βοηθήσει να κουκουλώσετε το σκάνδαλο της
«SIEMENS».
Από εκεί και πέρα, αυτό που είπα και το επαναλαµβάνω –και
είναι πολιτική κρίση- είναι ότι σε αυτήν την τρικοµµατική συγκυβέρνηση, όπου εθελουσίως συµπράξατε, το µεγάλο αφεντικό
είναι η Νέα Δηµοκρατία λόγω δύναµης, λόγω ισχύος. Αυτή έχει
τον Πρωθυπουργό, τα βασικά Υπουργεία και όταν υπάρχει διαφωνία ανάµεσα στους εταίρους, περνάει του Σαµαρά. Αυτή είναι
η εκτίµησή µας.
Επίσης, έλεγα την ώρα που µε διακόψατε –µε έναν τρόπο που
δεν ήταν πολύ κόσµιος- ότι αυτή η πολιτική του αυταρχισµού και
της πυγµής παίζει µε τη φωτιά, έχει κοντά ποδάρια. Μπορεί η
ατζέντα νόµου και τάξης επικοινωνιακά να δίνει πρόσκαιρα κάποιους πόντους στο κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί «προσπαθεί να κρύψει κάτω από το χαλί», µαζί και µε µία τεχνητή
ευφορία περί δόσης που έφθασε και «βλέπουµε φως στην άκρη
του τούνελ», τα πραγµατικά προβλήµατα, αλλά είναι αδύνατο να
αλλάξετε την ατζέντα, όταν και µέσα στο 2013 θα αυξήσετε την
ύφεση, θα αυξήσετε την ανεργία, όταν αυτές τις µέρες εκατοµµύρια µισθωτοί και συνταξιούχοι παίρνουν το εκκαθαριστικό και
διαπιστώνουν τι κάνατε και τα τρία κόµµατα µαζί µε το τελευταίο
φορολογικό. Αυξήσατε τις περικοπές και µέσω της µείωσης µισθών, συντάξεων και µέσω της πρόσθετης φορολόγησης και
αυτό φαίνεται στην παρακράτηση του φόρου.
Λέω, λοιπόν, ότι αυτό είναι «επικίνδυνο παιχνίδι µε τη φωτιά»
και πρέπει να το σταµατήσετε, αν αγαπάτε τη χώρα και την κοινοβουλευτική δηµοκρατία, διότι η πολιτική σας έχει απλώσει
πολύ πετρέλαιο στην κοινωνία. Η φτώχεια, η ανεργία, η ανέχεια,
το άδειο πιάτο είναι σύµβουλος για διαµαρτυρία, είναι προτροπή
για αντίδραση και δεν καταπολεµάται µε τον κρατικό βούρδουλα
ή µε την παρακρατική προβοκάτσια. Και τι εννοώ;
Πριν µία βδοµάδα στήσατε –και αναφέροµαι πάλι στο αφεντικό
της Κυβέρνησης, κύριε Κακλαµάνη, τη Νέα Δηµοκρατία, διότι δεν
το κάνατε εσείς, δεν το έκανε η ΔΗΜΑΡ και µάλιστα η ΔΗΜΑΡ
διαµαρτυρήθηκε κιόλας γι’ αυτό- το χαλκευµένο βίντεο, για να
συκοφαντήσετε το ΣΥΡΙΖΑ και χθες τις στηµένες φωτογραφίες,
για να συκοφαντήσετε το ΠΑΜΕ.
Εµείς λέµε ότι δεν επενδύουµε στο «µπάχαλο». Εµείς επενδύουµε στη δηµοκρατική ανατροπή αυτής της πολιτικής µε το
δρόµο των εκλογών, των µαζικών ενωτικών ειρηνικών αγώνων,
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της ενωτικής λαϊκής απάντησης και πάντα έχουµε απλωµένο το
χέρι στην κοινή δράση των ευρύτατων δυνάµεων της Αριστεράς,
µέσα σε ένα ευρύτερο λαϊκό κοινωνικό µέτωπο που θα απαλλάξει
τη χώρα από αυτήν την καταστροφική πολιτική. Σας λέµε, όµως,
να πάψετε να είστε υποκριτές και εκλεκτικοί στο θέµα της ανοµίας.
Κύριε Βορίδη, πριν ενάµιση χρόνο από το βήµα της ΔΕΘ ο κ.
Σαµαράς, σηµερινός Πρωθυπουργός, εξέφραζε την απόλυτη βεβαιότητά του για την πλήρη αθωότητα και την απόλυτη εντιµότητα του κ. Παπαγεωργόπουλου, του πρώην Δήµαρχου Θεσσαλονίκης. Μετά την εισαγγελική αγόρευση, πριν λίγες ώρες, λέτε
τα ίδια;
Λίγες εβδοµάδες µετά την παύση, µε οριστική απόφαση του
Αρείου Πάγου, του Περιφερειάρχη Θεσσαλονίκης και Κεντρικής
Μακεδονίας κ. Ψωµιάδη για ανάλογου ποινικού χαρακτήρα αδικήµατα, λέτε τα ίδια; Πριν λίγες ώρες έπεσαν κουµπουριές, µπαλοθιές στην κηδεία του Ντερτιλή. Αυτά δεν είναι ανοµία; Ποιος
τα ελέγχει; Ποιος προσπαθεί να εφαρµόσει εκεί το νόµο;
Έχουµε τους αγρότες στους δρόµους. Ξαναβγήκαν για πρώτη
φορά µετά το 2009. Νοµίζετε ότι τους έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΚΕ;
Τους έβγαλαν τα προβλήµατα. Και αυτή τη φορά, επειδή θέλουν
την κοινωνία µε το µέρος τους, επιλέγουν µορφές διεκδίκησης
και αγώνα πιο έξυπνες, πιο έµπειρες για να µην πέφτουν στις παγίδες του κοινωνικού αυτοµατισµού, του «διαίρει και βασίλευε»,
που είναι η µόνιµη σχολή της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής.
Στο Θεό σας! Είµαι µια βδοµάδα εκεί, ακούω και νεοδηµοκράτες και πασοκτζήδες και δηµαρίτες, αρχηγούς και στελέχη, να
λένε ότι πολλά από τα αιτήµατα είναι δίκαια. Πού είναι, λοιπόν, η
Κυβέρνηση για να πει ποια απ’ αυτά υλοποιεί, πότε και πώς;
Και εσείς µάς εγκαλείτε ότι είµαστε ακραίοι, περίπου αναρχικοί, φιλοτροµοκράτες και έγινε τεράστιος πανικός και υπήρξαν
ειρωνείες, όταν είπε ο κ. Τσίπρας σε µια συνέντευξη «και εµείς
νοικοκυραίοι είµαστε».
Σας ερωτώ, λοιπόν, κύριε Βορίδη, που είστε και φιλελεύθερος
εσχάτως, διότι παλιότερα ήσασταν άλλα…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Από παλιά ήµουν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Το δηλώνετε τώρα. Είµαστε
στη χώρα του Τσαρούχη και ο καθένας είναι ό,τι δηλώνει.
Τώρα που δηλώνετε φιλελεύθερος, τι σόι φιλελεύθερη πολιτική είναι αυτή µε την οποία -σε µια χώρα στην οποία έχουν καταρρεύσει οι τιµές των ακινήτων, που είναι ξενοίκιαστα τα σπίτια,
που οι άνθρωποι έχουν περιουσίες πια που είναι λιγότερες και
από το δάνειο που πήραν για να αγοράσουν το σπίτι, µετά την
κατάρρευση των τιµών των ακινήτων που έχει προκαλέσει η µνηµονιακή σας πολιτική- σκέφτεστε να βάλετε µέσα στο 2013 φορολογία στα ακίνητα, που είναι περίπου 2% του ΑΕΠ; Γιατί µη
µου πείτε ότι αυτό δεν το ξέρετε.
Στον προϋπολογισµό που ψηφίσατε –ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ και Νέα
Δηµοκρατία ας µην ξεκινήσω πάλι από το «αφεντικό», ας αλλάξω
τη σειρά για να µην έχουµε πάλι εκρήξεις- προβλέπετε έσοδα 3,2
δισεκατοµµύρια από τα ακίνητα. Από πού; Από αυτόν που το έχει
ξενοίκιαστο; Από αυτόν που δεν έχει να ξεπληρώσει το δάνειο
και λέει στην τράπεζα «παρ’ το πίσω»; Αυτό είναι πολιτική που
ευνοεί την ανάπτυξη, την ανάκαµψη, που στηρίζει τη µεσαία
τάξη;
Δύο παρατηρήσεις για την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο της
Νέας Δηµοκρατίας –εσείς αλλάξατε βάρδια- και την παρούσα
Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.
Κυρία Χριστοφιλοπούλου, για τα µικρά ποσοστά του ΠΑΣΟΚ
δεν σας φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας φταίει η µνηµονιακή σας πολιτική
τρία χρόνια τώρα…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Σας το λέω, διότι έχετε µια
εµµονή να κατηγορείτε το ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχετε το χρόνο να απαντήσετε στην οµιλία σας.
Δεν σας φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Φταίει η µνηµονιακή σας πολιτική και
το γεγονός ότι ενσυνειδήτως, ελευθέρα τη βουλήσει, µετατρέψατε –η ηγεσία σας- τους τελευταίους µήνες το κόµµα σας σε
συνιστώσα της Νέας Δηµοκρατίας και του κ. Σαµαρά, και µάλιστα όχι την κεντρώα συνιστώσα, σε ορισµένα θέµατα µια εκ των
δεξιών συνιστωσών της πολυτασικής Νέας Δηµοκρατίας.
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Είπατε κάτι βαρύ ως υπαινιγµό –δεν ξέρω αν σας ξέφυγε ή το
είπατε συνειδητά- ότι τάχα κάποια συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ είχε
κάποια σχέση µε την απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα
κατάληψη των γραφείων της ΔΗΜΑΡ. Σας προσκαλώ, όποια στοιχεία έχετε να τα καταθέσετε αύριο στον Εισαγγελέα, αλλιώς
αυτό που κάνατε είναι µια καθαρή συκοφαντία.
Σε ό,τι αφορά την απούσα κ. Βούλτεψη –ελπίζω ο κ. Βορίδης,
ως ευγενής συνάδελφός της, να της το µεταφέρει- µίλησε για
µια µνηµονιακή στροφή του ΣΥΡΙΖΑ. Ειλικρινά, διασκεδάζω όταν
ακούω τέτοια πράγµατα. Την προηγούµενη βδοµάδα ήµασταν
φιλοαναρχικοί και τροµοκράτες. Αυτή τη βδοµάδα γίναµε φιλοµνηµονιακοί, έτοιµοι να τα βρούµε µε το ΔΝΤ. Ποιος είναι ο κοινός παρανοµαστής αυτής της αντιφατικής κριτικής;
Φοβάστε το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κατεστηµένο ενοχλείται από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως ενοχλείται από το γεγονός ότι εµείς σταθεροί στο
πρόγραµµά µας, σταθεροί στην πολιτική µας, όπως την υποσχεθήκαµε στον ελληνικό λαό και όπως επιβραβεύτηκε από το 27%,
καταφέρνουµε να διευρύνουµε τον κύκλο των συνοµιλητών της
Ελλάδας και της χώρας, ως κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αποδεικνύοντας έµπρακτα ότι είµαστε δύσκολοι συνοµιλητές, γιατί δεν είµαστε «yes men».
Είπαµε και έξω αυτά που λέµε και µέσα, ακύρωση του µνηµονίου, αντικατάστασή του από ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης
και ανάπτυξης που θα ξαναβάλει τη χώρα στο δρόµο της ανάπτυξης, της κοινωνικής προκοπής και προόδου, µε δικαιοσύνη
και δηµοκρατία και επαναδιαπραγµάτευση της δανειακής σύµβασης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Καταλαβαίνω ότι αυτό ενοχλεί, καταλαβαίνω ότι αυτό φοβίζει.
Καταλαβαίνω ότι δεν σας αρέσει το ότι ισχυροί πολιτικοί µας αντίπαλοι που εκφράζονται θεσµικά –είτε λέγονται Σόιµπλε είτε λέγονται Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο- λένε «σήµερα µε την ψήφο
του λαού είναι Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αύριο µπορεί να είναι
Κυβέρνηση, είµαι υποχρεωµένος να συζητώ και µε τον πολιτικό
µου αντίπαλο». Πρέπει όµως να το συνηθίσετε, γιατί ο ελληνικός
λαός ανεβάζει και κατεβάζει τις κυβερνήσεις.
Έρχοµαι τώρα στα λίγα λεπτά που µου µένουν….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Παπαδηµούλη,
δεν σας µένουν λίγα λεπτά. Έχετε ήδη υπερβεί το χρόνο κατά
30%. Τον µηδένισα και τον ξανάρχισα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Έχω δύο λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έχετε δύο λεπτά, όχι
στο χρόνο που σας αποµένει, αλλά σε αυτόν που σας δόθηκε
επιπλέον, λόγω της διακοπής του κ. Κακλαµάνη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ωραία, αν µε ξαναδιακόψει
ο κ. Κακλαµάνης, θα µου δώσετε άλλα δύο λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κακό πράγµα η αλαζονεία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Πρέπει να εκτιµάτε το χιούµορ και την ανοχή, κύριε Κακλαµάνη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι κακό πράγµα το κακό χιούµορ. Είναι συνήθως από ανθρώπους που δεν µπορούν να κάνουν χιούµορ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ για τη συµβουλή
σας, θα τη λάβω σοβαρά υπ’ όψιν µου.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα σας απαντήσω γιατί µε προσβάλατε πριν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν σας προσέβαλα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Για να µάθετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα περιµένω µε υποµονή να
ακούσω και την απάντησή σας, αν το Προεδρείο θεωρήσει ότι
είναι εντός του Κανονισµού οι διαρκείς παρεµβάσεις.
Έλεγα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι έχουµε τα εξής προβλήµατα. Πρώτον, έχουµε µια καλή οδηγία, την οποία µεταφράζετε
σε εθνικό δίκαιο µε έναν εξαιρετικά πρόχειρο τρόπο. Δεύτερον,
έχουµε µια κακή παράδοση ως χώρα µε κυβερνήσεις και ΠΑΣΟΚ
και Νέας Δηµοκρατίας δεκαετίες τώρα µη εφαρµογής, πρόχειρης εφαρµογής, ανεπαρκούς εφαρµογής των ευρωπαϊκών οδηγιών σε εθνικό δίκαιο. Έχουµε την πιο ενεργοβόρα οικονοµία
στην ευρωζώνη και τα πιο ενεργοβόρα κτήρια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αν-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Το κρίσιµο θέµα που είναι το εθνικό σχέδιο, που θα µετατρέψει
τα πλαίσια πολιτικής σε µέτρα και πάλι παραπέµπεται στις καλένδες. Έχουµε ένα µεγάλο κτηριακό απόθεµα σε µια εποχή µεγάλης ύφεσης, ενεργειακά αθωράκιστο. Αυτό κοστίζει και στο
περιβάλλον και σε χρήµατα στην πραγµατική οικονοµία. Έχουµε
µια οικοδοµή, όχι απλά σε ύφεση, αλλά και κατακρήµνιση µέσα
σε µια έντονα υφεσιακή οικονοµία.
Τι χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο µε ισχυρή επιδότηση, κοινωνικά προσανατολισµένη προς τα φτωχότερα στρώµατα που θα
θωρακίσει τα υφιστάµενα κτήρια και θα δώσει και οικονοµική
ανάπτυξη και δουλειά στους µηχανικούς και εξοικονόµηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος. Πιο σηµαντική και από
την πιο σηµαντική ΑΠΕ είναι η εξοικονόµηση ενέργειας. Σ’ αυτό
τον τοµέα όµως µέχρι τώρα η βαθµολογία µας είναι κοντά στο
µηδέν.
Εδώ δεν κάνετε την τοµή, δεν κάνετε τη στροφή, γιατί στροφή
σηµαίνει σχέδιο, πόροι, προσανατολισµός µε µια πολιτική επιδοτήσεων στηριγµένη σε µια µελέτη επιπτώσεων. Τι έγινε µέχρι
τώρα µε όλα τα προηγούµενα προγράµµατα; Ποια αποτελέσµατα έχουµε; Γιατί δεν τα καταφέραµε όπως οι άλλοι; Χρονοδιάγραµµα, διαθέσιµους χώρους κ.λπ..
Όταν το κτηριακό µας απόθεµα που είναι προς θωράκιση, τα
κτήρια του δηµοσίου και τα ιδιωτικά κτίρια, είναι αξίας πολλών
εκατοντάδων δισεκατοµµυρίων και τρισεκατοµµυρίων, τα προγράµµατα των εκατόν τριάντα εκατοµµυρίων που εξοικονοµώ
είναι σταγόνα στον ωκεανό. Άρα, χωρίς πόρους και κινητοποίηση
πόρων -και δηµοσίων και κοινοτικών και ιδιωτικών- αυτό το πράγµα θα µείνει ένα ακόµη πρόχειρο νοµοσχέδιο, που θα είναι γεµάτο καλές προθέσεις, αλλά που δεν θα οδηγήσει σε αποτελέσµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, για µην καταχραστώ την ανοχή του Προεδρείου, γιατί
-παρά τη δική µας διαφωνία, που την εξήγησε η εισηγήτριά µας,
η κ. Καφαντάρη, για το γενικό περιφερειακό σχεδιασµό για τα
σκουπίδια και τις ενστάσεις που έχουµε και για τις τεχνολογίες
που χρησιµοποιούνται κ.λπ., κ.λπ.- στο θέµα της Κερατέας δεν
αναδιατυπώνετε αυτή την τροπολογία, έτσι ώστε να αποκλείσετε
οριστικά, τώρα και όχι αργότερα, το σενάριο και η µία θέση και
η άλλη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Λέω, λοιπόν, ότι το θέµα
είναι, όταν έγινε όλος αυτός ο αγώνας, να µην υπάρχει το Οβριόκαστρο. Βγήκε ο κ. Βλάχος και είπε ότι δικαιώθηκε αυτός ο αγώνας. Γιατί η διατύπωση να µην είναι ότι, εφόσον υπάρξουν τα
κατάλληλα «ναι» από πλευράς µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις «Φοβόλες», δεν υπάρχει Οβριόκαστρο; Να υπάρχει
µία ρητή δέσµευση ότι αποκλείεται να είναι και το ένα και το
άλλο. Διότι, αν πάτε στην περιοχή της Κερατέας και της ευρύτερης Λαυρεωτικής, θα δείτε έναν κόσµο που «έχει καεί η γούνα
του» και δεν θα σας εµπιστεύεται, που φοβάται µήπως τελικά λειτουργήσει και το ένα και το άλλο σενάριο, κάτι που µπορεί να
επιτραπεί από τη διατύπωση της τροπολογίας σας.
Κλείνω. Θεωρούµε πολύ καλή την οδηγία που συζητάµε. Αν
ερχόταν αυτή για ψήφιση, θα την ψηφίζαµε «και µε τα δύο
χέρια». Ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» στο νοµοσχέδιο, γιατί ενσωµατώνει
αυτή την οδηγία µε εξαιρετική προχειρότητα και γιατί εµπεριέχει
και κάποιες τροπολογίες, µε τις οποίες δεν είµαστε σύµφωνοι.
Μία τροπολογία που θεωρούµε θετική και που σας ήρθε και από
κόµµα της κυβερνητικής Πλειοψηφίας, σπεύσατε να την απορρίψετε µε το επιχείρηµα ότι χρειάζεται η σύµφωνη γνώµη δύο
συναρµόδιων Υπουργών σας. Και γιατί δεν τη ζητήσατε;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Παπαδηµούλη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
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Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει προσωπικό θέµα. Ο κ. Παπαδηµούλης απευθύνθηκε σε µένα κατά
τρόπο απαράδεκτο. Εγώ είχα υπ’ όψιν µου στη µακρόχρονη θητεία µου, στην οποία αναφέρθηκε, ότι οι ρήτορες στο Βήµα αυτό,
όταν δεν διακατέχονται από αλαζονεία ή ανασφάλεια, αποφεύγουν να προκαλούν τους ακροατές τους. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, εάν αυτό συµβεί, δέχονται τη διακοπή και δίνουν µία
εξήγηση.
Ο κ. Παπαδηµούλης µάς επιτίµησε εµένα και την κυρία Χριστοφιλοπούλου, που συζητούµε και οφείλουµε να συζητούµε ό,τι
αφορά τη θέση της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας. Θορυβώντας
από το Βήµα, είπε: «Κύριε Κακλαµάνη, ακούγεστε».
Δεν ξέρω τι γίνεται στα τηλεοπτικά παράθυρα και πάνελ, διότι
εκεί εγώ, ως γνωστόν, εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν πηγαίνω,
γιατί θέλω να σέβοµαι την εαυτό µου. Από εκεί και πέρα, το να
απευθύνεται κανείς σε ένα Βουλευτή και να του υποδεικνύει ταυτόχρονα την ηλικία του, είναι... Τι να πω;
Εγώ είµαι περήφανος για την ηλικία µου. Είµαι εβδοµήντα έξι
ετών και δεν θα την κρύψω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μακάρι να σας
φθάσουµε, κύριε Πρόεδρε!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν θα την κρύψω. Είµαι περήφανος. Άλλοι ίσως, επειδή η διαδροµή αυτή µπορεί να µην ήταν
όπως θα έπρεπε, µπορεί να εµφανίζονται και νεάζοντες.
Από εκεί και πέρα, κυρία Πρόεδρε, είπε κάτι βαρύ ο κ. Παπαδηµούλης, είπε τρεις φορές, απευθυνόµενος σε εµάς, ότι στην
Κυβέρνηση αυτή το αφεντικό είναι η Νέα Δηµοκρατία. Αυτά λέει
ο ΣΥΡΙΖΑ στους ανθρώπους που πεινούν και δυστυχούν, ότι είναι
µία δεξιά Κυβέρνηση το αφεντικό και ότι είναι η ΔΗΜΑΡ και το
ΠΑΣΟΚ το υπηρετικό προσωπικό.
Είπα, λοιπόν και το επαναλαµβάνω, κυρία Πρόεδρε, το εξής:
Ας αναζητήσει ο κ. Παπαδηµούλης τα αφεντικά του ΣΥΡΙΖΑ, που
δεν είναι µόνο οι συνιστώσες, που από την άνοιξη του 2010 ξυλόδερναν, έκαιγαν, ρήµαζαν για να κάνει τώρα λόγο το ΔΝΤ για
τον πολλαπλασιαστή. Βέβαια, δεν είχε προβλέψει ο πολλαπλασιαστής ότι εδώ στην Ελλάδα οι δυνάµεις που µπορούσαν να
στηρίξουν την ανόρθωση της χώρας θα έκαναν ό,τι περνούσε
από το χέρι τους για να υπονοµεύσουν αυτή την προσπάθεια.
Κατά συνέπεια, αφεντικά είναι είτε στο σύνολο -που δεν µπορούν να το ελέγξουν, είναι προφανές- είτε εκεί που υπάρχουν και
οικονοµικοί παράγοντες. Ανέφερα στον κ. Παπαδηµούλη, που
δεν µε άφησε να συνεχίσω, ένα όνοµα. Αν θέλει, µπορώ να αναφέρω και άλλα. Τότε, θα δούµε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ενήργησε έτσι.
Ήσασταν παρούσα στη Διάσκεψη των Πρόεδρων, όπου από τα
είκοσι δύο µέλη όλοι συµφωνήσαµε να ζητήσουµε από τον κ.
Τέντε τη λίστα Λαγκάρντ πλην -κυρία Πρόεδρε, επικαλούµαι τη
µνήµη σας- του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα, «στου κρεµασµένου το σπίτι», κύριε Παπαδηµούλη...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν µιλάµε για σπίτι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: «Στο σπίτι του κρεµασµένου µη
µιλάτε για σχοινί». Αυτό σας λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και από τη στιγµή που βγήκατε
στο παλκοσένικο, διότι όσο καιρό είσαστε γραφικοί µε τις συνιστώσες, ουδείς ασχολείτο τόσο µαζί σας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ για το χρόνο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Από εκεί και πέρα, τώρα θα τα
ακούσετε και θα µου λέτε µετά ότι εσείς είστε νέος και µόνο τα
µουστάκια σας µοιάζουν στη δική µου ηλικία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι συµπεριφορά αυτή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, µε όλο το σεβασµό, παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν είµαστε στο MEGA, ούτε
στον ΑΝΤ1, ούτε στο KONTRA, όπου διέρχεστε αλαζονικά και
λέτε ό,τι θέλετε. Εδώ, όµως, πρέπει να σέβεστε τους συναδέλφους σας και κυρίως, αυτό το ναό της Δηµοκρατίας. Είναι ναός
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και δεν µπορείτε να ειρωνεύεστε, νοµίζοντας ότι κάνετε χιούµορ.
Το χιούµορ προκαλεί ευθυµία, δεν προσβάλλει, κύριε Παπαδηµούλη. Δεν θίγει την προσωπικότητα εκείνου για τον οποίο
κάνει χιούµορ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Παπαδηµούλη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, παρακαλώ και να κλείσει
αυτή η ένθεν κακείθεν αντιπαράθεση. Θα παρακαλέσω, λοιπόν,
να απαντήσετε ηπίως.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν είναι η πρώτη φορά που
δέχοµαι την ώρα που µιλώ διακοπές επιθετικές από τον κ. Κακλαµάνη. Δεν θα αλλάξω τη στάση που έχω υιοθετήσει όλες τις
προηγούµενες φορές, να αντιµετωπίζω µε ηπιότητα, µε σεβασµό, αλλά και υπερασπιζόµενος την αξιοπρέπεια και της παράταξής µου και του χώρου που εκπροσωπώ, τις άδικες κατηγορίες, τις επιθέσεις, το φανατισµό που διακρίνει τον κ. Κακλαµάνη,
όταν απευθύνεται στον ΣΥΡΙΖΑ.
Πιστεύω ότι ο κ. Κακλαµάνης κάνει λάθος, όταν εισπράττει ως
προσβολή προς τον ίδιο ή την παράταξή του, την πολιτική µου
εκτίµηση ότι το πολιτικό αφεντικό στην τρικοµµατική συγκυβέρνηση, αυτός που έχει τη µεγαλύτερη δύναµη και τον τελικό λόγο,
είναι η Νέα Δηµοκρατία του Αντώνη Σαµαρά. Αυτή είναι η εκτίµησή µας. Αν διαφωνεί, είναι άλλο θέµα.
Δεύτερον, του επιστρέφω τους χαρακτηρισµούς περί αφεντικών, καθώς και τα ονόµατα που ανέφερε. Εµείς πολεµάµε τη διαπλοκή. Άλλοι -και τους έχετε καταγγείλει και εσείς και από το
χώρο σας- έχουν παίξει παιγνίδια διαπλοκής.
Και τέλος, κοντά µας είναι ένα µεγάλο κοµµάτι του ελληνικού
λαού, κύριε Κακλαµάνη, που νιώθει προδοµένο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έχετε θράσος, κύριε Παπαδηµούλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κακλαµάνη, εγώ να κατέβω από την Έδρα να µιλάτε µεταξύ σας;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ όλοι
οι λωποδύτες που επωφελήθηκαν του ΠΑΣΟΚ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, θα αφήσετε τον κ. Παπαδηµούλη να τοποθετηθεί και µετά
αν θέλετε, θα πάρετε το λόγο.
Κύριε Παπαδηµούλη, παρακαλώ. Φαντάζοµαι ότι περιµένουν
και οι άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να τοποθετηθούν επί
του νοµοσχεδίου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα είχα τελειώσει ήδη,
κυρία Πρόεδρε.
Λέω, λοιπόν, επειδή κάτι είπε ο κύριος Πρόεδρος για τα κανάλια, ότι ο κόσµος έχει µάτια και βλέπει. Και βλέπει πολλές
φορές…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εµένα βλέπει!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν κινούνται όλα γύρω από
εσάς, κύριε Πρόεδρε. Άλλο θέλω να πω. Λέω ότι βλέπει πως στα
περισσότερα κανάλια απ’ αυτά που λειτουργούν ακόµα χωρίς
άδεια µε ευθύνη των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας, όταν υπάρχει εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, παίζει εκτός έδρας
στο γνωστό παιχνίδι «ένας εναντίον όλων»!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε συγχωρείτε. Σας παρακαλώ πολύ! Εγώ περίµενα ότι ο κ. Παπαδηµούλης θα είχε την τόλµη να πει «ναι, κύριε Κακλαµάνη, δεν έπρεπε
να παρέµβω και να σας συνιστώ εσάς και της Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου σας τι θα κάνετε».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κύριε Πρόεδρε. Με όλο το σεβασµό. Εσείς τοποθετηθήκατε στο
χρόνο που προεδρεύω και είπατε αυτά που θέλατε εσείς. Ο κ.
Παπαδηµούλης λέει αυτά που λέει αυτός. Κρινόµαστε όλοι µας,
κύριε Πρόεδρε. Τουλάχιστον όσο βρίσκοµαι εγώ εδώ, µε όλο το
σεβασµό, νοµίζω ότι δεν υπήρξε κάποια υβριστική …
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, αλλά µε συγχωρείτε, κυρία
Πρόεδρε. Εγώ θέλω να σας πω απλά ότι ζήτησα το λόγο επί προσωπικού, διότι ο κ. Παπαδηµούλης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μη µου τα
λέτε, κύριε Πρόεδρε. Νοµίζω ότι δεν πρέπει να τα πείτε ξανά…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό λέω!
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία. Καταγράφηκαν, ακούστηκαν και από τους συναδέλφους …
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μα, σας παρακαλώ. Ο κ. Παπαδηµούλης περίπου εµφανίζεται και ως θύµα, ενώ µας προσέβαλε. Νοµίζω ότι αυτό είναι απλό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σας επιτρέπω, αλλά µε συγχωρείτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αφού µου επιτρέπετε, αφήστε µε τουλάχιστον να κάνω τη διαδικασία, όπως
πρέπει να την κάνω…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, όταν λέει ο κ.
Παπαδηµούλης για τις άδειες των καναλιών, εδώ µόνο εγώ καταψήφισα, όταν ήταν η Κυβέρνηση Παπαδήµου. Εσείς δεν είπατε
λέξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Δεν είναι το θέµα οι άδειες των καναλιών.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Λέξη δεν είπατε. Διότι γυρνοβολάτε στα κανάλια. Αυτή είναι η ιστορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα µαθητές και µαθήτριες και επτά εκπαιδευτικοί από το Δηµοτικό Σχολείο Βλαχοκερασιάς Αρκαδίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Μαυρουδής Βορίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα ξεκινήσω µε κάτι το οποίο αφορά
την τροπολογία, για να µη µείνει µία εσφαλµένη εντύπωση. Είµαι
βέβαιος ότι ο κ. Παπαδηµούλης εκ παραδροµής αναφέρθηκε σ’
αυτό. Σε περίπτωση έναρξης υλοποίησης του ΟΕΔΑ στη θέση
Φοβόλες -είναι ρητή η διατύπωση στο σχέδιο νόµου- η θέση Βραγόνι Κερατέας δεν συµπεριλαµβάνεται πια στις κατάλληλες θέσεις. Άρα, αυτό το οποίο ζητάτε, είναι ρυθµισµένο. Εποµένως,
εκεί δεν υπάρχει πρόβληµα. Άλλα είναι τα ζητήµατα που µπορεί
να έχει η συγκεκριµένη ρύθµιση, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό.
Νοµίζω ότι µ’ αυτήν την έννοια κλείνει το θέµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε ήταν για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Ο κ. Παπαδηµούλης άνοιξε µία πολιτική συζήτηση για το τι κάνει η
Κυβέρνηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ο κ. Βρούτσης την άνοιξε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Νοµίζω ότι ο κ. Βρούτσης δεν συµµετείχε στη συνεδρίασή µας εδώ…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ήταν στην αρχή.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σύµφωνοι. Απλώς εκείνο το οποίο
εγώ παρακολούθησα στο µεγαλύτερο µέρος αυτής της συζήτησης, είναι µία συζήτηση γι’ αυτό. Όµως, από τη στιγµή που ετέθησαν ζητήµατα, είναι προφανές ότι ανοίγει εξ αντικειµένου µία
συζήτηση και παρ’ ότι θα προσπαθήσω να πω ορισµένα πράγµατα γενικότερα, θα ήθελα να πω και µερικά για το νοµοσχέδιο.
Ακούω τις τελευταίες µέρες αυτό το περίφηµο θέµα για τον
κρατικό αυταρχισµό και την συναφή ρητορική –την άκουσα σε
διάφορες διατυπώσεις- «προσέξτε καλά, γιατί «ρίχνετε λάδι στη
φωτιά», γιατί η κοινωνία βράζει, εκφοβίζετε την κοινωνία και οι
άνθρωποι οι οποίοι πεινάνε, δεν µπορούν να εκφοβίζονται», κ.λπ..
Ακούω αυτή τη ρητορική.
Θα µου επιτρέψετε να πω πάλι ξεκάθαρες θέσεις ως προς τον
τρόπο µε τον οποίο µπορεί να λειτουργήσει η δηµοκρατία µας,
το πολίτευµά µας. Θα µου επιτρέψετε, µάλιστα, να πω µία εκτίµηση. Αυτό που λέµε «δυτική δηµοκρατία» πάντως είναι το πολίτευµα το οποίο στον κόσµο, στην ιστορία των πολιτευµάτων, έχει
εξασφαλίσει τις περισσότερες ελευθερίες. Μάλιστα, εγώ να σας
παρακινήσω να διαβάσετε και αναλυτές της Αριστεράς, οι οποίοι
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ακριβώς µιλούν για τον περίπλοκο τρόπο πια στη νεωτερικότητα,
µε τον οποίο γίνονται οι σταθµίσεις και οι εξισορροπήσεις των
συµφερόντων στη σύγχρονη κοινωνία.
Εδώ θα πρέπει, επίσης, να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Το δικαίωµα
στη διαδήλωση είναι προστατευµένο. Το δικαίωµα στη συνάθροιση είναι προστατευµένο. Το δικαίωµα στη διαµαρτυρία είναι
προστατευµένο. Η ελευθερία λόγου είναι προστατευµένη. Η
ελεύθερη δηµοσιογραφία είναι προστατευµένη. Η ελευθερία του
Τύπου είναι προστατευµένη. Το δικαίωµα του συνδικαλίζεσθαι,
δηλαδή της συγκροτήσεως εργατικών σωµατείων, είναι προστατευµένο και ρυθµισµένο.
Αυτά τα δικαιώµατα, λοιπόν, µέσα σ’ αυτό που λέγεται «οργάνωση της κοινωνίας», θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι παρέχουν
κατά τη γνώµη µου ένα επαρκές πλέγµα, που οι φωνές των πολιτών, η κοινωνία των πολιτών, ακούγεται, λαµβάνεται υπ’ όψιν.
Συµµετέχει, όχι µόνο στις εκλογές και στη διαµόρφωση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, αλλά ακούγεται κάθε µέρα.
Αν, όµως, εννοείτε ότι πλέον αυτές οι φωνές δεν θα είναι
φωνές, δεν θα είναι συνάθροιση, δεν θα είναι συγκέντρωση, δεν
θα είναι εργατικό σωµατείο, δεν θα είναι συνδικαλιστικός φορέας, αλλά θα είναι τραµπουκισµοί, βανδαλισµοί, βία, καταλήψεις κτηρίων, ανοµία, φθορές, εποµένως εγκληµατικές ενέργειες, που όµως γίνονται εν ονόµατι κάποιου λαού ή κάποιων δικαιωµάτων και επ’ αυτού η Κυβέρνηση δεν πρέπει να κάνει τίποτα, αλλά πρέπει να το παρατηρεί, τότε πάρτε αυτή τη θέση.
Γι’ αυτό συζητάµε. Δεν εθίγη ποτέ κανένα δικαίωµα συναθροίσεως, αλλά προφανώς η Κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να προστατέψει την περιουσία και το δικαίωµα λόγου όλων και να
φροντίζει για την εφαρµογή των νόµων. Όταν κάποιος διαφωνεί
µε κάποιες ρυθµίσεις, καλά κάνει, έχει δικαίωµα να το λέει και
έχει δικαίωµα να κάνει και µία συγκέντρωση για να το φωνάξουν
πολλοί µαζί. Έχει δικαίωµα και να αρθρογραφήσει. Όµως, να καταλαµβάνει γραφεία Υπουργών ή άλλα δηµόσια κτήρια ή να βιαιοπραγεί κατά άλλων συµπολιτών του που πιστεύουν κάτι
διαφορετικό απ’ αυτόν, δεν έχει δικαίωµα να το κάνει.
Αν εσάς η άποψή σας είναι ότι µπορεί να το κάνει και ότι όταν
το κάνει, κάποιος δεν πρέπει να παίρνει θέση –και µιλώ για τη
συντεταγµένη πολιτεία, για την Αστυνοµία, για τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, αυτόν που έχει την υποχρέωση εκ του νόµου να
εφαρµόσει τα νόµιµα- αν θεωρείτε ότι οι εισαγγελείς δεν πρέπει
να ενεργούν, τα δικαστήρια δεν πρέπει να δικάζουν, η Αστυνοµία
δεν πρέπει να παρεµβαίνει όταν βλέπει έκνοµες ενέργειες, τότε
αυτό να µας το πείτε. Είναι άλλη θέση. Όµως, πείτε τι από τα δύο
εννοείτε! Δεν µπορείτε να τα υπερασπίζεστε και τα δύο! Και, κυρίως, δεν µπορείτε να ασκείτε µία ρητορική, η οποία έρχεται
ξανά ουσιαστικά να νοµιµοποιήσει µε υπερδικαιικές αντιλήψεις
για το τι είναι το σωστό και το δίκαιο –δηλαδή, αντιλήψεις που
ξεπερνούν τον κατοχυρωµένο νόµο, το νόµο που έχουµε και
έχουν αναφορά στο δίκαιο του εργάτη, θα πει κάποιος ή στην
εθνική φυλετική ψυχή, θα πει ένας άλλος- και να καταργήσει ό,τι
έχουµε εµείς αποφασίσει. Και έρχονται αυτόκλητοι πια εφαρµοστές ενός δικού τους δικαίου διάφορες οµάδες.
Αν υπερασπίζεστε αυτό, είναι ξεκάθαρο ότι είµαστε απέναντι.
Δεν έχουµε σχέση µ’ αυτά. Και θα καλέσουµε ως Νέα Δηµοκρατία τον Υπουργό Δηµοσίας Τάξεως να συνεχίσει τη δουλειά, που
κάνει στην επιβολή του νόµου και της τάξης. Είναι η σωστή δουλειά. Είναι η καλή κατεύθυνση. Είναι η σωστή πορεία και προς
τα εκεί πρέπει να πάµε.
Αν από την άλλη µεριά, έχετε να καταγγείλετε παραβιάσεις δικαιωµάτων των πολιτών, αυτές να τις πούµε. Μιλάµε για τα δικαιώµατα των πολιτών, έτσι όπως συγκροτούνται µέσα στην
έννοµη τάξη. Αυτές, λοιπόν, να µας τις πείτε. Όµως, αυτά δεν τα
ακούµε.
Και θα µου επιτρέψετε να πω κάτι. Λέτε ότι σας κατηγορούµε
και ότι αυτό είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι –το ακούω αυτό ως
επιχείρηµα- γιατί δήθεν στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποιος δεν έχει καµµία
σχέση µε τέτοιου τύπου αντιλήψεις, φορτώνουµε εµείς τέτοιες
απόψεις.
Με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να τοποθετηθείτε απέναντι στα
φαινόµενα της ανοµίας και της βίας, ειδικώς όταν αυτή έχει πολιτικά κίνητρα. Και δεν θα πρέπει να τοποθετηθείτε κοινωνιολο-
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γικά. Δεν θέλω να µου κάνετε κοινωνιολογική ανάλυση ότι: ξέρετε, ναι βέβαια, οι φτωχοί και οι κατατρεγµένοι και οι απελπισµένοι, να, η ανεργία που γεννά τη βία, γιατί αυτοί τι να κάνουν;».
Αυτό είναι κοινωνιολογική ανάλυση.
Πρέπει, λοιπόν, να τοποθετηθείτε θεσµικά. Θα πρέπει να µας
πείτε πώς στέκεστε απέναντι σ’ αυτά τα φαινόµενα. Λέτε: µπράβο, καλά κάνουν; Λέτε, επειδή κατά την άποψή σας έχουν δίκιο,
ότι άρα µπορούν να κάνουν παράνοµες ενέργειες; Σ’ αυτά, µην
αποφεύγετε τον πυρήνα των ερωτηµάτων. Αυτός είναι ο πυρήνας των ερωτηµάτων. Και δεν µπορείτε να ξεφύγετε «πετώντας
την µπάλα στην κερκίδα», γιατί µετά ορθώς σας χρεώνουµε ότι
στην πραγµατικότητα «κλείνετε το µάτι» σ’ αυτού του τύπου τις
αντιλήψεις.
Πάλι παραπονείστε, γιατί, λέει, σας αδικεί µια κριτική που σας
χρεώνει µνηµονιακή στροφή. Κατ’ αρχάς, εγώ αυτό δεν θα σας
το έλεγα ποτέ προς ψόγο. Αν το κάνατε αυτό, εγώ προς έπαινο
θα σας το έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, όµως, το ζήτηµα είναι ότι
εσείς πρέπει να αποφασίσετε τι θέλετε να κάνετε.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έφερε στην Επιτροπή Οικονοµικών µία πρόταση, η οποία έλεγε ότι καταργούµε τα πάντα
και τη δανειακή σύµβαση και το µνηµόνιο µε ένα άρθρο, µε ένα
νόµο. Τη συζητήσαµε, αλλά όχι για να την ψηφίσουµε. Δεν τίθεται
προς ψήφιση, αλλά συζητήθηκε. Οι πολιτικές δυνάµεις πήραν
θέση σ’ αυτήν την πρόταση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Κύριε Παπαδηµούλη, θυµάστε τι κάνατε; Τη στηρίξατε. Και εν
συνεχεία, πήγε ο Πρόεδρός σας…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όλα τα θυµάµαι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μπράβο, το θυµάστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και τα δικά σας τα θυµάµαι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είµαι βέβαιος, κύριε Παπαδηµούλη.
Έχετε µεγάλη µνήµη, αλλά είναι καλύτερα να επικεντρώσουµε
στο πιο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Δεν χρειάζεται να πάµε
τώρα καµµιά τριανταριά χρόνια πίσω και ξανανοίξουµε αυτήν την
κουβέντα.
Άρα, λοιπόν, ας έρθουµε τώρα στο τι κάνατε προχθές. Αφήστε
τι έκανε ο άλφα και ο βήτα. Είπατε «ναι». Και πριν προφτάσει
αυτό το «ναι» να ατονήσει, να χαθεί στον αέρα, πήγε ο Αρχηγός
σας και είπε «ποιοι είναι αυτοί οι κινδυνολόγοι που έρχονται και
λένε ότι εµείς θα σκίσουµε το µνηµόνιο;». Ποιος τα λέει αυτά τα
πράγµατα;
(Χειροκροτήµατα από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Σπυρίδωνα-Άδωνη Γεωργιάδη)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ενθουσιάστηκε ο κ. Γεωργιάδης!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ναι, ο γνωστός κ. Γεωργιάδης.
Ποιοι είναι αυτοί οι κινδυνολόγοι;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Της δανειακής και όχι του µνηµονίου...
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Της δανειακής. Έχετε δίκιο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:…στην επιτροπή ήταν
όλο…(δεν ακούστηκε)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι, στην επιτροπή ήταν όλο µαζί.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Στην επιτροπή ήταν όλο
µαζί. Εγώ ήµουν εισηγητής και ξέρω.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εν συνεχεία, δεν έγινε µόνο αυτό. Αν
θυµάµαι καλά, από αυτό εδώ το Βήµα λέγατε –οι αγορητές σαςότι η κ. Μέρκελ είναι ανεπιθύµητη. Αν η κ. Μέρκελ είναι ανεπιθύµητη στην Ελλάδα, γιατί εσείς πηγαίνετε και βλέπετε τον
Υπουργό Οικονοµικών της; Εδώ είναι ανεπιθύµητη!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν πήγαν στο αφεντικό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι κατευθείαν. Πήγαν ακόµα χειρότερα, διότι κατά µείζονα λόγο ο εµπνευστής και εφαρµοστής
αυτής της πολιτικής είναι ο κ. Σόιµπλε.
Και έρχοµαι τώρα στο τρίτο, το οποίο επίσης µου έκανε εντύπωση.
Εσείς υποτίθεται ότι οµνύετε στην Ευρώπη -τουλάχιστον τινές
εξ υµών- όπως και στο ευρώ, στην άλλη Ευρώπη, έτσι όπως τη
σκέπτεστε. Σύµφωνοι. Όµως, εν πάση περιπτώσει, κατ’ αρχάς
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη δική σας παράδοση, σε µια παράδοση µιας ευρωπαϊκής Αριστεράς. Έτσι δεν είναι; Σ’ αυτήν την
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κουλτούρα και σ’ αυτήν τη γραµµή. Και τι ακούω τώρα, κυρίες
και κύριοι; Ακούω να λέτε «γιατί δεν υιοθετεί η Ευρωπαϊκή
Ένωση τη γραµµή του καλού Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου
που τα λέει ωραία –για να συνεννοούµαστε, οι Αµερικάνοι τα
λένε ωραία- σε σχέση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση που τα λέει ανάποδα και δεν ακούνε αυτούς τους καλούς ανθρώπους που µιλάνε
για τη µείωση του χρέους;». Ε, τώρα δεν φταίµε εµείς αν επισηµαίνουµε αντιφάσεις. Δεν είναι η δική µας κριτική αντιφατική. Η
δική σας θέση είναι αντιφατική.
Εγώ εύχοµαι –και το λέω ειλικρινώς- να το λύσετε αυτό το
θέµα στο εσωτερικό σας και να το ξεκαθαρίσετε. Και το έχω πει
πολλές φορές ότι η χώρα χρειάζεται εποικοδοµητική και δηµιουργική Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα σας παρακαλούσα για µια µικρή ανοχή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Υπάρχει ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Είστε Πρόεδρος, κύριε Μπούρα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι, αλλά υποστηρίζει το αίτηµά
µου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ο κ. Μπούρας είναι εµψυχωτής του Προεδρείου.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Λέω, λοιπόν, ότι η χώρα πράγµατι
χρειάζεται µια Αξιωµατική Αντιπολίτευση η οποία να κάνει σκληρή, σκληρότατη κριτική στην Κυβέρνηση, γιατί το έργο της διακυβέρνησης σήµερα σ’ αυτές τις συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ακόµα και αν µαζεύαµε από όλον τον κόσµο τους καλύτερους και τους κάναµε Υπουργούς, πάλι θα υπήρχαν παραλείψεις,
πάλι θα υπήρχαν καθυστερήσεις και σφάλµατα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν τους έχετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άρα, πάλι θα υπήρχε σηµαντικό περιθώριο για τη δουλειά µιας πραγµατικής Αντιπολίτευσης που
έχει να υποδείξει τέτοιου είδους κενά.
Όµως, εσείς δεν κάνετε αυτό. Αυτό που κάνετε εσείς είναι µηδενισµός, ισοπέδωση, λαϊκισµός και πλήρης καταρράκωση, σε
τελευταία ανάλυση, µιας οποιασδήποτε τέτοιας κριτικής διαδικασίας.
Και τελειώνω µε δυο κουβέντες για τα ζητήµατα τα οποία ετέθησαν.
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό το σχέδιο νόµου είναι σηµαντικό και ειλικρινά απορώ γιατί δεν το υπερψήφισαν όλες οι πτέρυγες της Βουλής. Διότι πρόκειται για µια οδηγία, για την οποία
όλοι συµφωνούµε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση της ενεργειακής εξοικονόµησης και
έχει καλές ρυθµίσεις, τουλάχιστον επί της αρχής. Ανεξαρτήτως
µε το αν κάποιος µπορεί να έχει κάποιες επιφυλάξεις στο άλφα
ή στο βήτα άρθρο, εγώ θα περίµενα να ακούσω ένα µεγάλο
«ναι», το οποίο θα φανέρωνε και καλές προθέσεις. Τι θα πει το
«ΠΑΡΩΝ», οι επιφυλάξεις και το ένα και το άλλο; Πες ένα «ναι»,
βρε αδερφέ, σε µια οδηγία που λέει ότι εδώ στο τέλος-τέλος θα
εξοικονοµήσουµε ενέργεια από τα κτήρια και ότι βελτιώνουµε
ένα θεσµικό πλαίσιο. Τι πειράζει να πείτε αυτό το «ναι», για να
δείξετε και την καλή σας πρόθεση στο τέλος-τέλος; Όχι, επιµένετε σ’ αυτήν τη µεµψιµοιρία και τη µιζέρια του «ΠΑΡΩΝ».
Όµως, το µείζον σ’ αυτήν τη συζήτηση, κύριε Υπουργέ, είναι
το πώς θα εφαρµοστούν όλα αυτά τα πράγµατα και το πώς
εφαρµόζονται µέχρι σήµερα. Και εδώ επειδή ο κ. Τσίπρας µου
έχει γίνει εσχάτως λίγο πιο συµπαθής, γιατί θυµήθηκε τις αναφορές του «ριζοσπαστικός», θα πω ότι όπως ξέρετε, η Νέα Δηµοκρατία έχει διακηρυγµένη ιδεολογία της το Ριζοσπαστικό
Φιλελευθερισµό. Δεν πήγε σ’ αυτό ο κ. Τσίπρας. Πήγε ακόµα καλύτερα. Πήγε στην ΕΡΕ, στην Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση. Και
επειδή µιλάµε και για µια Ριζοσπαστική Αριστερά εδώ, εγώ θα
περίµενα ότι αυτό που θα ήταν πραγµατικά ριζοσπαστικό –και
σας καλώ, κύριε Υπουργέ, να το κάνει η Κυβέρνηση- είναι σε συστήµατα αγκυλωµένα και γραφειοκρατικά –και εντοπίσατε γραφειοκρατίες εσείς και κωλυσιεργίες- να φερθείτε ριζοσπαστικά,
κύριε Υπουργέ και να καταργήσετε τη χαρτούρα. Καταργήστε
όλες αυτές τις διατάξεις οι οποίες κωλύουν τη γρήγορη και αποτελεσµατική πρόσβαση των πολιτών σε ένα σύστηµα. Εκεί ριζο-
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σπαστικά, χωρίς πολλά, πολλά και χωρίς να σεβόµαστε τους τύπους, τις ιεραρχίες, τις δοµές, το «ξέρετε, δεν γίνεται» και το
«δεν µπορούµε να το φτιάξουµε», εκεί θα πρέπει να µπούµε ορµητικά και να αλλάξουµε αυτές τις συνθήκες.
Και τώρα θα ήθελα να πω µια κουβέντα για τον περιφερειακό
σχεδιασµό και τα απορρίµµατα.
Άκουσα ξανά µία κριτική –άκουσα την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ,
κυρίως όπως διατυπώθηκε από την κ. Σακοράφα- για τον περιφερειακό σχεδιασµό και τα απορρίµµατα. Είναι σίγουρο πως αν
το εφαρµόζαµε αυτό, δεν θα είχαµε διαχείριση απορριµµάτων.
Θα πρέπει να είµαστε σίγουροι γι’ αυτό. Δηλαδή, αν ξεκινούσαµε
µε την οικιακή κοµποστοποίηση, περιφερειακά στα χωριά και από
τα περιφερειακά στα χωριά, εν συνεχεία ενδιάµεσα σε σταθµούς
µεταφόρτωσης και µετά τους σταθµούς µεταφόρτωσης περιµέναµε να κάνουµε κεντρικό σχεδιασµό, αλλά όλα αυτά µε δηµοψηφίσµατα και συµµετοχή των πολιτών, σας διαβεβαιώνω ότι θα
τα «τρώγαµε» τα σκουπίδια σήµερα.
Όµως, εν πάση περιπτώσει, βρισκόµαστε στο εξής σηµείο, το
οποίο πάλι δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το προχωράµε και γιατί
δεν το τελειώνουµε. Εδώ εκείνο που γίνεται είναι µια αλλαγή.
Διότι άκουσα τον κ. Πάντζα να λέει «γιατί δεν ακούτε τους πολίτες». Με συγχωρείτε, αλλά ποιος δεν ακούει τους πολίτες; Εσείς
δεν ακούτε τώρα τους πολίτες, διότι ο Δήµος Λαυρεωτικής είναι
αυτός που έχει κάνει την πρόταση. Μάλλον πάλι δεν ακούσατε
το ποιος έχει εισηγηθεί το συγκεκριµένο. Εµείς ακούµε τους πολίτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε και σας
ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
Όµως, εγώ θα σας πω και το εξής. Σε έναν κεντρικό σχεδιασµό
ακούς µεν τους πολίτες, αλλά η γνώµη των πολιτών δεν είναι δεσµευτική, γιατί εκείνο το οποίο θα πρυτανεύσει είναι γενικότερα
συµφέροντα τα οποία εκφράζονται συνολικά. Ο περιφερειακός
σχεδιασµός δεν είναι σχεδιασµός διαχειρίσεως των απορριµµάτων της Λαυρεωτικής για να πούµε ότι είναι το κεντρικό ζήτηµα.
Είναι σχεδιασµός της Αττικής.
Εγώ, κύριε Υπουργέ –για να είµαστε συνεννοηµένοι- έχω άποψη για το σχεδιασµό. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να καταργηθεί, αλλά
θεωρώ ότι µετά το 2003 θα πρέπει να επαναξιολογηθεί.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Το 2003;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το 2003 έγινε το βασικό νοµοθέτηµα.
Τώρα έχουµε 2013. Έχει περάσει µια δεκαετία. Άρα, χρειάζεται
µια επαναξιολόγηση ως προς τι κάνουµε, πού έχουµε µείνει
πίσω, πού πρέπει να σπεύσουµε να τον εφαρµόσουµε ή πού πρέπει να τον αναθεωρήσουµε.
Όσον αφορά, βέβαια, το να τον αναθεωρήσουµε, έχει να κάνει
και µε τις τεχνολογίες. Άκουσα, για παράδειγµα, τον κ. Παπαδηµούλη να λέει ότι δεν θέλουν τη θερµική επεξεργασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Βορίδη,
µην ανοίγετε άλλες παραγράφους.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τι σας πειράζει εσάς η θερµική επεξεργασία; Γιατί αποκλείετε µια τεχνολογία η οποία αφήνει ελάχιστο υπόλειµµα και άρα, δεν έχουµε ανάγκη να φτιάχνουµε
χώρους υγειονοµικής ταφής; Γιατί, λοιπόν, δεν αφήνετε να προχωρήσουµε εκεί;
Και µε αυτήν την οπτική, εγώ πιστεύω ότι χρειαζόµαστε σήµερα µια επαναξιολόγηση και εκεί όπου δεν χρειαζόµαστε ντε
και καλά χώρους υγειονοµικής ταφής, µπορούµε να µην έχουµε
χώρους υγειονοµικής ταφής, γιατί έχει να κάνει µε το πόσο είναι
τελικά το υπόλειµµα.
Εκεί, λοιπόν, εγώ εµµένω σε µια βασική θέση που έχω υποστηρίξει στο παρελθόν, ότι αν εφαρµόσουµε πλήρως το σχεδιασµό
και δούµε ότι δεν µας χρειάζονται πρόσθετοι χώροι υγειονοµικής
ταφής, µπορούµε να προχωρήσουµε και σε κατάργηση αυτών
των συγκεκριµένων χώρων. Δεν είναι ανάγκη να φτιάχνουµε παραπάνω απ’ όσα θέλουµε, και για λόγους οικονοµικούς αλλά -αν
θέλετε- και γενικότερα, για λόγους περιβαλλοντικούς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαρι-
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στούµε.
Το λόγο έχει η κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα η Βουλή συζήτησε –και ολοκληρώνει σε λίγο τη
συζήτηση- ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο. Και το πόσο σηµαντικό είναι αυτό το νοµοσχέδιο φαίνεται και µόνο από την αναφορά που έκανε ο Υπουργός, ότι τα κτήρια είναι υπεύθυνα για
το 40% της ενέργειας -το σηµείωσα και υπάρχει αυτό και στους
παγκόσµιους καταλόγους- και για το 50% των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα. Και µόνο αυτό αρκεί για να καταδείξει τη
σπουδαιότητα του νοµοσχεδίου, σε συνδυασµό µε την ψήφιση
από το ελληνικό Κοινοβούλιο µιας οδηγίας που άκουσα και εγώ
από τις περισσότερες πτέρυγες της Βουλής ότι είναι µια οδηγία
µε την οποία κατ’ αρχάς υπάρχει συµφωνία και το πρόβληµα
είναι περισσότερο το πόσο καλά θα την εφαρµόσουµε, παρά η
οδηγία αυτή καθαυτή.
Θα περίµενε κανείς ότι εάν είχαµε τη στοιχειώδη υπευθυνότητα, θα έπρεπε τουλάχιστον να ψηφίσουµε επί της αρχής «ΝΑΙ».
Και βεβαίως θα περίµενε κανείς να συζητήσουµε πολύ περισσότερο.
Έχουµε τα προγράµµατα, όπως το «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον»
από το οποίο έχουν ωφεληθεί δέκα χιλιάδες συµπολίτες µας,
αλλά που πρέπει να πάει γρηγορότερα και απλούστερα για τον
πολίτη, το πρόγραµµα για τους ΟΤΑ και το πρόγραµµα για τα
δηµόσια κτήρια.
Εδώ, λοιπόν, πρέπει να εντείνουµε τις προσπάθειες µας, να
απλοποιήσουµε τις διαδικασίες, να έχουµε ευελιξία και µαζί διαφάνεια. Εδώ πρέπει να προσπαθήσουµε να καταπολεµήσουµε τη
γραφειοκρατία. Και πρέπει να κάνουµε µια µεγάλη προσπάθεια,
γιατί ο στόχος που µπαίνει από την οδηγία είναι πάρα πολύ φιλόδοξος. Είναι φιλόδοξος, αλλά είναι και ένας στόχος καλός,
γιατί η χώρα και πόρους θα εξοικονοµήσει και το περιβάλλον θα
προστατέψει.
Είναι, λοιπόν, ένα νοµοσχέδιο το οποίο ωφελεί τους πολίτες,
ωφελεί το περιβάλλον, προστατεύει τα οικοσυστήµατα, ωφελεί
τελικά και τους καταναλωτές.
Βεβαίως θα πει κανείς «γιατί στις οµιλίες των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων» -γιατί δε θα αποφύγω και εγώ να συζητήσω
τα γενικά- «αναλώσαµε τόσο χρόνο για να ξαναβάλουµε τη συζήτηση, η οποία έγινε και έληξε;» Διότι υπήρξαν τοποθετήσεις
Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων µετά την οικειοθελή είσοδο του
κ. Βρούτση στη Βουλή και τη δήλωσή του. Και κατά τον Κανονισµό, έχει δικαίωµα ο κύριος Υπουργός να το κάνει. Το έκανε και
υπήρξε γύρος απαντήσεων. Απάντησε από τη Νέα Δηµοκρατία
η κ. Βούλτεψη, ο κ. Παπαδηµούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ κι οι
άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι τοποθετηθήκαµε και
έκλεισε.
Και ξαφνικά -ω του θαύµατος- επειδή καταψηφίζουµε και µια
οδηγία την οποία κατά τα άλλα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, σταθερός στο
πρόγραµµα του, ότι θα την ψήφιζε, αν δεν είχε εκείνο και αν δεν
είχε το άλλο, πετάµε την µπάλα στην εξέδρα και ξαναφέρνουµε
για συζήτηση το θέµα της κατάληψης. Γιατί; Γιατί σας συµφέρει
να φέρουµε πάλι σ’ αυτήν την Αίθουσα την πόλωση. Και γιατί σας
συµφέρει η πόλωση και η όξυνση; Γιατί αυτή σας ευνοεί. Γιατί
εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ στ’ αλήθεια είσαστε άκρα, γιατί αφεντικά σας
είναι η κοµµουνιστική οργάνωση, οι συνιστώσες, όλοι αυτοί που
µας θέλουν περισσότερο «ουρά» του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ, κύριε
Παπαδηµούλη, και λιγότερο ένα κόµµα που υµνεί τον Οµπάµα
και τις άλλες σοσιαλδηµοκρατικές πολιτικές, που ξαφνικά έχει
δει το φως και κατάλαβε ότι δεν µπορεί να ακυρωθεί µε ένα
άρθρο ο εφαρµοστικός νόµος και πάει έξω και λέει: «Κοιτάξτε,
δεν το εννοούσαµε έτσι ακριβώς». Είδε το φως το αληθινόν ο κ.
Τσίπρας εις την Εσπερίαν, διότι η Λατινική Αµερική φαίνεται ότι
τον φώτισε αλλιώς! Ευτυχώς, θα έλεγα.
Όλα αυτά είναι καλά, θα έλεγα εγώ. Όµως ακούγοντάς σας
πραγµατικά - χαµογελάσατε και υποτίθεται ότι κάνατε χιούµορ,
αλλά ήσασταν τόσες πολλές φορές αλαζονικός για εµάς- επιτρέψτε µου να ρωτήσω: είστε σταθεροί στο πρόγραµµά σας;
Εγώ σας ερωτώ: Το πρόγραµµά σας έχει άραγε τη φορολόγηση
των χριστιανών πιστών, έτσι ώστε να χρηµατοδοτείται η Εκκλη-
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σία; Το πρόγραµµά σας έχει τη Βίλα «Αµαλία» ως ανάχωµα από
το οποίο θα µας πάρει και θα µας σηκώσει; Αυτά είναι στο πρόγραµµά σας; Το πρόγραµµά σας έχει τι απ’ όλα και ποιο απ’ όλα;
Την κατάργηση του µνηµονίου, που λέγατε προεκλογικά; Την κατάργηση των δανειακών συµβάσεων και όσων έχουν ψηφιστεί,
µε ένα άρθρο, όπως ακριβώς µε ένα άρθρο τα φέρνουµε και
εµείς, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος; Ή την αναθεώρηση,
που είπατε έξω; Το ότι είναι νεκρό το µνηµόνιο; Τι ακριβώς σηµαίνει «είναι νεκρό»;
Μιλήσατε πολύ και µάλιστα ακραία, λαϊκίστικα, δηµαγωγικά και
µηδενιστικά. Κάποτε ο Αρχηγός σας -το έχω ξαναπεί- είχε πει για
υπεύθυνη αντιπολίτευση, αιωνία της η µνήµη! Ποια υπεύθυνη αντιπολίτευση; Υπάρχει ένα πράγµα θετικό που να είπατε; Υπάρχει
µια πρόταση που να είπατε στην οµιλία σας; Αντίθετα, τι κάνατε;
Και πάλι ρίξατε την µπάλα στην εξέδρα αποφεύγοντας το κρίσιµο
ζήτηµα της βίας, για την οποία δεν παίρνετε θέση, επικεντρωθήκατε µόνο στις δυνάµεις καταστολής και πάλι δώσατε συχωροχάρτι στη βία –γιατί υπάρχει βία από τα Αριστερά, υπάρχει βία
και από την άκρα Δεξιά, τη φασίζουσα- µέσω του επιχειρήµατος
τι έχει γίνει στη χώρα, της δυστυχίας του κόσµου και της φτωχοποίησης.
Και εγώ σας ερωτώ: Τι κάνατε τρία χρόνια; Υπονοµεύατε συστηµατικά αυτήν την προσπάθεια. Και εγώ θα σας έλεγα και θα
σας συνιστούσα να αποφεύγετε τους εισαγγελείς. Τρία χρόνια
υπονοµεύετε αυτήν την προσπάθεια µε κάθε τρόπο, µε κάθε νόµιµο και παράνοµο τρόπο και µε βία.
Και έρχεστε τώρα και τι κάνετε από το Βήµα της Βουλής; Ωραιοποιείτε, ανακατεύετε τα πράγµατα, «πότε έτσι, πότε γιουβέτσι»,
πότε το καταργούµε, πότε δεν το καταργούµε, πότε είµαστε και
υπέρ αυτού αλλά και υπέρ του άλλου, όποια οµάδα µας βρει έχει
και αυτή δίκιο, και λύση δεν προτείνετε.
Μιλήσατε, κύριε Παπαδηµούλη, για λάθος συνταγές για άλλη
µια φορά.
Εγώ θα χρησιµοποιήσω τα λόγια και το επιχείρηµα -µεταφέροντάς τα και πάλι- του υπευθύνου του τοµέα Οικονοµικών του
ΠΑΣΟΚ του κ. Σαχινίδη, ο οποίος πάρα πολλές φορές έχει µιλήσει σε συναντήσεις του και µε τον κ. Τσακαλώτο και τους έχει
προκαλέσει.
Γιατί ποιος θέλει την ύφεση; Ποιος ήθελε µια Ευρώπη 90%
συντηρητική απέναντί του και νεοφιλελεύθερη, αλλά έπρεπε να
σώσει τη χώρα; Γιατί, ξέρετε, για εµάς, για τον κεντρώο χώρο
και το ΠΑΣΟΚ της Κεντροαριστεράς µε έµφαση στο Κέντρο, έχει
πολύ µεγάλη σηµασία η επιβίωση κατ’ αρχάς της χώρας. Και
όταν απέναντί σου οι εταίροι-δανειστές είναι κατά 90% νεοφιλελεύθεροι, οφείλεις να πάρεις αυτό που έχεις. Ή µήπως υπήρχε
κάτι άλλο, το οποίο δεν εδόθη καν στον κ. Χριστόφια που πήγε
κι αυτός και στη Ρωσία και παντού; Ή µήπως υπήρχε άλλη λύση
και δεν το ξέραµε;
Πείτε µου εσείς τώρα για όλα αυτά τα πολύ ωραία που λέτε,
πέρα από τα άλλα που λέτε για τις επενδύσεις. Γιατί και εδώ
είστε επαµφοτερίζοντες. Λέτε: Θα υπάρχουν καλές επενδύσεις,
αλλά εµείς θα αναθεωρήσουµε την σύµβαση µε την «COSCO»
όταν θα έρθουµε. Ό,τι έχει γίνει θα το αναθεωρήσετε. Εντάξει,
αναθεωρήστε το! Να τα λέτε στον ελληνικό λαό αυτά καλά και
να τα λέτε όχι µία έτσι και µια αλλιώς. Να έχετε θέση.
Και σας ερωτώ και πάλι: Ποια είναι η δική σας συνταγή για το
πού θα βρεθούν τα χρήµατα; Και εγώ είµαι υπέρ του να εισρεύσουν και να γίνουν και δηµόσιες επενδύσεις, σοβαρές, όχι αποσπασµατικές. Να αυξηθούν οι δηµόσιες επενδύσεις στην υγεία,
στην παιδεία, στην ασφάλεια. Πού θα βρείτε τα κονδύλια και πώς
θα το κάνετε;
Γιατί εµείς λέµε καθαρά ότι µέσα σ’ αυτό το πρόγραµµα είµαστε, διαπραγµατευόµαστε και ελπίζουµε παλεύοντας και αγωνιζόµενοι µέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού
Κόµµατος, στο οποίο µετέχουµε, να αλλάξει το µείγµα πολιτικής
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι αυτό κάνουµε. Κι αυτήν τη στιγµή και
ο Πρόεδρός µας αυτό κάνει στη Γερµανία όπου βρίσκεται και συνοµιλεί µε το Γερµανικό Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα. Αυτό κάνουµε, σταθεροί στις αξίες µας. Όµως πρώτη των αξιών µας είναι
η επιβίωση αυτής της χώρας.
Στηρίζουµε, λοιπόν, την Κυβέρνηση για την Ελλάδα, για καµµία
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Νέα Δηµοκρατία. Και µας χωρίζουν πολλά. Είχα πει και το πρωί
στη τοποθέτησή µου ότι ούτε η Αστυνοµία είναι µέσο για να κάνεις πολιτική, η κρατική βία, αλλά βεβαίως πολλώ µάλλον δεν
είναι και η άλλη βία µέσο για να κάνεις πολιτική.
Και επαναλαµβάνω: όχι δύο µέτρα και δύο σταθµά. Είπε ο κ.
Βορίδης «να το δούµε µε τον κ. Δένδια».
Να το δούµε µε τον κ. Δένδια εφόσον υπάρχει αυτή η χρήση
της καταστολής µε φειδώ και σε περιπτώσεις όπου δεν µπορεί
να γίνει αλλιώς.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και ισοµερώς.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Το είπα, κύριε Πρόεδρε,
όχι µε δύο µέτρα και δύο σταθµά. Και χαίροµαι διότι άκουσα και
έµαθα και µακάρι να επιβεβαιωθεί αυτό, ότι αυτά τα αίσχη που
συνέβησαν µε τις µπαλοθιές στην κηδεία του Ντερτιλή, έχουν
συνέχεια και έννοµες συνέπειες και αυτοί πήγαν εκεί που πρέπει
και συνελήφθησαν. Θα το παρακολουθήσουµε αυτό, διότι εµείς
δεν δίνουµε συγχωροχάρτι ή δεν σιωπούµε όπως εσείς.
Όταν υπάρχει επερώτηση από το φασίζον µόρφωµα, την
Χρυσή Αυγή, είµαστε εδώ. Είµαστε εδώ για να υπερασπιστούµε,
δεν φεύγουµε, ξέρετε. Μόνη µου τους είπα ότι «εσείς δεν µπορείτε να µιλάτε γιατί σηκώνετε την σηµαία της 21ης Απριλίου».
Εσείς πού είστε όταν η Χρυσή Αυγή παραβιάζει τα δηµοκρατικά
ήθη εδώ στο ελληνικό Κοινοβούλιο; Φεύγετε και πάτε παραλία,
διότι δεν σας συµφέρει. Σας συµφέρει η όξυνση. Επενδύετε στην
όξυνση. Αυτός είναι ο στόχος σας.
Κύριε Υπουργέ, επανέρχοµαι για λίγο στο νοµοσχέδιο θέλοντας και εγώ µε τη σειρά µου να τοποθετηθώ για την τροπολογία
που αφορά τα απορρίµµατα. Φοβούµαι πολύ ότι και εδώ από την
Αντιπολίτευση έχουµε µία από τα ίδια. Δεν άκουσα µία εναλλακτική πρόταση.
Εξηγούµαι γιατί και από την δική µας πλευρά είναι σαφές. Η
τροπολογία που φέρατε σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να
οδηγήσει σε αξιοποίηση και των δύο τοποθεσιών. Εδώ µιλάµε
για την επιλογή της θέσης Φοβόλες έναντι της θέσης Βραγόνι,
µιλάµε για µια απόφαση µε πολύ µεγάλη πλειοψηφία του Δήµου
Λαυρεωτικής η οποία εκπροσωπεί άρα το µεγαλύτερο, το µέγιστο θα έλεγα, βαθµό των κατοίκων της περιοχής. Γι’ αυτόν τον
σχεδιασµό που γίνεται για την Αττική υπάρχει, σε ό,τι αφορά την
τροπολογία αυτή, µια συναίνεση. Αυτό και το χαιρετίζουµε και
το υποστηρίξαµε και το βοηθήσαµε.
Από κει και πέρα βεβαίως, επειδή έχουν περάσει και πολλά
χρόνια, θα πρέπει να δούµε και το θέµα των τεχνολογιών και την
αξιολόγηση του υπάρχοντος σχεδιασµού. Εµείς δεν λέµε «όχι»
σε αυτό.
Θέλω να δηλώσω ότι τόσο τα σχόλια του εισηγητή µας του κ.
Μωραΐτη όσο και οι επισηµάνσεις που έκανε ο κ. Κεγκέρογλου
αργότερα που µίλησε από την πλευρά µας για το θέµα της τροπολογίας, µε βρίσκουν απολύτως σύµφωνη και εµένα ως Βουλευτή πλέον της Αττικής. Διότι πρέπει να πούµε καθαρά ότι αυτή
η λύση είναι το καλύτερο που έχουµε αυτή τη στιγµή να κάνουµε
για τη νότια, την ανατολική Αττική και την περιοχή της Λαυρεωτικής.
Όµως, θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για το κόστος, κύριε
Υπουργέ. Πιστεύω ότι εδώ εσείς µαζί µε την Περιφέρεια Αττικής
-διότι αυτή είναι η αρµόδια- θα κάνετε µια πολύ ουσιαστική συνεργασία, έτσι ώστε η Περιφέρεια Αττικής να κάνει καθετί δυνατόν για να µην υπάρχει εξακοντισµός του κόστους. Δεύτερον, το
µέγεθος και ο όγκος των απορριµµάτων που θα υποδεχθεί αυτή
η µονάδα θα αφορά στα απορρίµµατα της περιοχής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνοντας, θεωρώ ότι πρέπει να συµβάλουµε πάρα πολύ όλοι
µας στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διατάξεων αυτών της
οδηγίας. Κύριε Υπουργέ, θα µας βρείτε αρωγούς αλλά και ελεγκτές σ’ αυτήν την προσπάθεια που κάνετε. Υπερψηφίζουµε το
νοµοσχέδιο και την τροπολογία, όπως άλλωστε είπε και ο εισηγητή µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Χριστοφιλοπούλου.
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Το λόγο έχει ο κ. Νότης Μαριάς Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, απ’ ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον σε
επίπεδο Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, συνεχίζεται µάλλον η
συζήτηση που ξεκινήσαµε το πρωί µε αφορµή βεβαίως τις επιθέσεις που κάνει πλέον το σύστηµα απέναντι σε κάθε αγώνα των
εργαζοµένων, αντιλήψεις οι οποίες θέλουν να περάσουν το µήνυµα του νόµου και της τάξης. Το ερώτηµα είναι αν εδώ είναι και
ο νόµος και η τάξη.
Έθεσα µερικά ερωτήµατα το πρωί, διότι διαµαρτυρήθηκε ο κύριος Υπουργός για την κατάληψη, όπως είπε, στο γραφείο του
στο Υπουργείο. Ρώτησα πολύ απλά –δεν µου απήντησε ακόµη
κανείς από την Κυβέρνηση- αν υπάρχει αυτήν τη στιγµή κατάληψη των Υπουργείων από την τρόικα, δηλαδή εάν σε συγκεκριµένα Υπουργεία, εάν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπάρχουν συγκεκριµένα πρόσωπα που δεν έχουν καµµία σχέση µε
τους δηµοσίους υπαλλήλους -είναι πρόσωπα της τρόικας- δεν
έχουν καµµία σχέση µε τους συµβούλους και εάν αυτοί ασκούν
πολιτική. Και µε ποιο δικαίωµα βρίσκονται οι συγκεκριµένοι στα
Υπουργεία; Να µας δείξετε το νοµικό µέρος, τη νοµική βάση
πάνω στην οποία στηρίζονται και τους έχετε εκεί. Αυτό είναι ή
δεν είναι κατάληψη;
Διότι ακόµη και η περίφηµη πρώτη δανειακή σύµβαση µεταξύ
Ελλάδας-χωρών Ευρωζώνης είναι εδώ στη Βουλή, περιµένει να
κυρωθεί από τον Ιούνιο του 2010. Εκεί υπάρχει µία ρήτρα που
λέει να πηγαίνει µέσα η τρόικα. Πού είναι; Αφού δεν το έχετε κυρώσει.
Άρα, να σταµατήσει η διγλωσσία και να σταµατήσουν αυτές οι
διαδικασίες τις οποίες πάτε και λέτε. Διότι ούτε νόµο επιβάλλετε.
Παράνοµα γίνονται οι καταλήψεις. Αφού θέλετε να επιβάλλετε
το νόµο, πηγαίνετε να τους ελέγξετε για ποιο λόγο βρίσκονται
εκεί.
Δεύτερον, να επιβληθεί ο νόµος και η τάξη. Με ποιο δικαίωµα
στο Υπουργείο Άµυνας δώσατε στοιχεία σηµαντικά για την άµυνα
της χώρας στους τροϊκανούς; Αυτό είναι νόµιµο; Με ποιο δικαίωµα δίνετε και ξεπουλάτε τα λιµάνια τα οποία βρίσκονται σε
παραµεθόριο περιοχή και µπαίνουν µέσα οι Τούρκοι; Είναι νόµιµο; Είναι νόµιµη η σχέση µε τις διατάξεις περί εθνικής ασφαλείας; Να σταµατήσει, λοιπόν, αυτή η ιστορία.
Δεύτερη παρατήρηση: Απ’ ό,τι φαίνεται, κυρία Πρόεδρε και
κύριοι Βουλευτές, ίσως δεν έχουν συνειδητοποιήσει ορισµένοι
σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα το πού βρίσκεται η ελληνική κοινωνία.
Παρακολουθούν τις δηµοσκοπήσεις και αυτάρεσκα θεωρούν ότι
η κοινωνία πηγαίνει στην κατεύθυνση των δηµοσκοπήσεων. Αυτό
που αποδεικνύεται είναι ότι έχουµε ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους κι αυτό πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν.
Τρίτον, έχουµε τεράστια φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας.
Τέταρτον, έχουµε τρεις χιλιάδες και πάνω αυτοκτονίες. Αυτό
δείχνει ότι δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Όµως
αυτή η πολιτική που έχει οδηγήσει σ’ αυτά τα αποτελέσµατα συνεχίζεται και συνεχίζεται παρότι ήρθε το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο πριν λίγο καιρό και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι
έκαναν λάθος στη συνταγή. Μα, το λάθος στη συνταγή έχει οδηγήσει σε καταστροφή της ελληνικής οικονοµίας. Από εκεί πρέπει
να βγάλουµε δύο συµπεράσµατα.
Πρώτον, µε βάση τις συµβατικές υποχρεώσεις όπως έρχονται
αυτοί και λένε «να τηρήσετε τα υπεσχηµένα», γιατί η Κυβέρνησή
σας δεν πάει να προσδιορίσει ποια είναι η ζηµιά της ελληνικής
οικονοµίας, πόσα δισεκατοµµύρια είναι, ποιο είναι το κοµµάτι της
ευθύνης της τρόικας που επέβαλε την πολιτική αυτή και να τους
ζητήσετε αποζηµίωση; Είναι νόµιµο το ότι δεν τους το ζητάτε;
Από εκεί και πέρα, το δεύτερο είναι ότι αυτήν την πολιτική που
είναι αποτυχηµένη τη συνεχίζετε εσείς και δεν την αλλάζετε.
Ακούστηκαν εδώ ενδιαφέροντα πράγµατα. Είπε κάποιος ή κάποια συνάδελφος: «Ας µας πει πού θα βρούµε τα λεφτά».
Απ’ αυτό εδώ το Βήµα είχα υποδείξει και το είχε δεχτεί ο κ.
Στουρνάρας –µόνο που όταν ήταν εδώ πάνω στο Βήµα µονολογώντας µε αποκάλεσε λαϊκιστή- ότι υπάρχουν 4,1 δισεκατοµµύρια ευρώ που είναι αυτήν τη στιγµή στη διάθεση της Κυβέρνη-
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σης, διότι τόσο είναι το ποσό που γλυτώνει η Ελλάδα για το 2013
από τη µείωση των επιτοκίων. Αυτό το σηµαντικό «συναλλαγµατικό µαξιλάρι» το έχει ο κ. Στουρνάρας και κοιµάται πάνω σ’ αυτό.
Πρέπει να ξυπνήσει.
Πρέπει µέρος του ποσού αυτού να διατεθεί πρώτον, για την
αντιµετώπιση της ανεργίας, δεύτερον, για να γίνουν επενδύσεις
στον τοµέα που ονοµάζεται «τρίτος τοµέας», δηλαδή στην αλληλέγγυα κοινωνική οικονοµία και από εκεί οι άνεργοι και οι νέοι
επιστήµονες, αντί να φεύγουν, να βρουν δουλειά. Να προχωρήσουµε σε επενδύσεις µε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Τέλος, να γυρίσει αυτό το ποσό ως κοινωνικός µισθός στους ίδιους τους χαµηλοσυνταξιούχους.
Να το, λοιπόν, το ποσό πού υπάρχει. Αυτό είναι το ποσό. Αλλά
το κρατά, διότι θέλει να το επιστρέψει ξανά µε τον άλφα ή βήτα
τρόπο στους δανειστές. Να, λοιπόν, που τα πράγµατα είναι λίγο
διαφορετικά. Και ξεσηκώνεται ο λαός. Οι αγρότες πλέον έχουν
βγει στους δρόµους, διότι έχει διαλυθεί η αγροτική παραγωγή.
Έχουν βγει στους δρόµους οι πάντες, διαµαρτύρονται κι εσείς
τώρα, συνάδελφοι, νοµίζετε ότι τα πράγµατα είναι όπως σας τα
δείχνουν οι δηµοσκοπήσεις. Κάνετε µεγάλο λάθος.
Η κοινωνία δεν πρόκειται να κοιτάξει δηµοσκοπήσεις. Η κοινωνία δεν πρόκειται να ακούσει τι θα πούµε ούτε εµείς ούτε εσείς,
διότι λειτουργεί µόνη της.
Όταν διαλύεται η οικονοµία, η κοινωνία, η παραγωγή, ό,τι και
να πουν τα πολιτικά κόµµατα, θα υπάρξει αυτό που ονοµάζεται
«δράση της ίδιας της κοινωνίας και προστασίας της». Άρα, θα
υπάρξουν διαδικασίες, θα υπάρξουν αντιδράσεις, θα υπάρξουν
ειρηνικές διαδηλώσεις, θα υπάρξουν όλα αυτά.
Αυτά δεν µπορείτε να τα αντιµετωπίσετε µε καταστολή. Γιατί
και η καταστολή έχει όρια. Όταν έχει φύγει όλη η ιστορία σε κοινωνικό επίπεδο, τότε όποια καταστολή και να φέρετε, δεν πρόκειται να έχει σοβαρά αποτελέσµατα. Πρέπει να το καταλάβετε
αυτό.
Άρα, αυτή είναι µια αποτυχηµένη µέθοδος. Μπορεί να θέλετε
να τροµοκρατήσετε τον ελληνικό λαό, αλλά δεν µπορείτε να το
πετύχετε στο τέλος, διότι όλος ο ελληνικός λαός οδηγείται µε
αυτά που κάνετε, στην απόγνωση. Άρα, δεν θα φοβηθεί από ένα
σηµείο και πέρα.
Επειδή ακούσαµε ενδιαφέρουσες αναλύσεις ότι σ’ αυτήν τη
χώρα υπάρχουν δικαιώµατα κι ότι τα δικαιώµατα όλα ρυθµίζονται, τίθενται τα εξής ερωτήµατα: Πώς εξασκούνται τα δικαιώµατα; Επιτρέπετε µε την πολιτική σας να ασκηθούν τα δικαιώµατα; Μπορεί να λειτουργήσει το δηµοκρατικό πολίτευµα µε 30%
ανεργία; Δίνετε τη δυνατότητα στους πολίτες να συµµετέχουν;
Τι γίνεται µε τη συµµετοχή στον δηµοκρατικό βίο που είναι το σηµαντικότερο; Αναλύθηκε ότι όλοι µπορούν να συµµετέχουν, να
ασκούν τις απόψεις τους, να διαµορφώσουν γνώµη και να πηγαίνουν σε εκλογές για να εκλέξουν µια κυβέρνηση. Έτσι δουλεύει
το σύστηµα.
Τίθεται το ερώτηµα: Η κυβέρνηση που θα εκλεγεί µπορεί να
ενεργήσει αυτοβούλως; Ή δεσµεύεται από το µνηµόνιο, το οποίο
προβλέπει την τελευταία δόση το 2047; Μέχρι τότε θα λειτουργεί
το µνηµόνιο. Άρα, πώς θα λειτουργήσει η όλη διαδικασία που
υποτίθεται ότι περιγράφθηκε εδώ µε ένα φορµαλιστικό τρόπο,
ότι όλα είναι όµορφα και όλα είναι ωραία;
Θα ήθελα να απαντήσω σε κάτι. Το πρωί ο κύριος Πρόεδρος
δεν µου έδωσε τη δυνατότητα να απαντήσω, παρ’ ότι σήµερα είδαµε να γίνονται διακοπές, να µην κλείνουν µικρόφωνα. Του ζήτησα το λόγο όταν η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας
Δηµοκρατίας αναφέρθηκε σ’ εµάς και είπε «οι Ανεξάρτητοι Έλληνες µέσα σε εισαγωγικά».
Της λέω λοιπόν εγώ ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι και ανεξάρτητοι γιατί δεν είµαστε σε κανένα payroll, δεν έχουµε καµµία
εξάρτηση, δεν είµαστε σε καµµία λίστα, δεν έχουµε καµµία χρηµατοδότηση -ούτε ακόµη και την κρατική που δικαιούµαστε- και
προφανέστατα είµαστε και Έλληνες.
Εγώ ρωτώ: Μήπως εσείς πρέπει να βάλετε εισαγωγικά στο
«Νέα Δηµοκρατία» γιατί είναι νέα και είναι δηµοκρατία;
Αυτά ως απάντηση, για να µη νοµίζετε ότι θα το αφήσουµε
αναπάντητο.
Αναφέρθηκε και κάτι ακόµη, «οι συνιστώσες του ΠΑΜΕ». Ε,
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σας λέµε ότι ο ελληνικός λαός και εµείς ως Ανεξάρτητοι Έλληνες
είµαστε σε ένα κίνηµα που πρέπει και το κάνουµε και θα αντισταθούµε στις µνηµονιακές σας πολιτικές. Ταυτόχρονα, µε δηµοκρατικό τρόπο θα στηρίξουµε όλα τα κινήµατα και όλες τις
απόψεις. Εποµένως, εφόσον υπάρχει αυτήν τη στιγµή η σύλληψη
και το χτύπηµα των στελεχών του ΠΑΜΕ, δεν έχουµε πρόβληµα
να βγάλουµε και δήλωση. Αυτά τα περί συνιστωσών κ.λπ., προφανώς αφορούν εσάς.
Όσον αφορά την τροπολογία για το ΙΓΜΕ, τη στηρίζουµε. Αποσύρθηκε όµως. Βλέπω ότι παίζουµε τον παπά. Τη µια φορά πάνε
στον ένα Υπουργό και τους λέει «ναι». Όταν τελικά έρχεται η τροπολογία, ο άλλος Υπουργός λέει «εγώ δεν υπογράφω». Το ΙΓΜΕ
είναι καθοριστικής σηµασίας και πρέπει να υπάρξει, γιατί οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας είναι καθοριστικές.
Όσον αφορά την τροπολογία για την Κερατέα, οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες είµαστε ένα κίνηµα πολιτών, ακτιβιστών, οι οποίοι έχουµε µία συγκεκριµένη θεώρηση και στα ζητήµατα της άµεσης δηµοκρατίας. Στη βάση αυτή οι Βουλευτές µας έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται ελεύθερα, ιδίως σε θέµατα που έχουν
σχέση είτε µε καθοριστικά ζητήµατα συνείδησης είτε µε ζητήµατα που αφορούν την εκλογική τους περιφέρεια. Υπό την έννοια
αυτή και στη συγκεκριµένη τροπολογία θα εφαρµόσουµε τη βασική µας αρχή. Δηλαδή, εάν τεθεί θέµα ονοµαστικής ψηφοφορίας –γιατί δεν το γνωρίζω- τότε οι Βουλευτές των Ανεξάρτητων
Ελλήνων θα ψηφίσουν κατά συνείδηση. Εάν δεν τεθεί τέτοιο
θέµα από εκεί και πέρα λέµε και να καταγραφεί στα Πρακτικά και το λέω ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος µε βάση τις αρµοδιότητες που µου δίνει ο Κανονισµός της Βουλής- ότι δεν θα
πρέπει να καταµετρηθεί η δύναµη των Ανεξάρτητων Ελλήνων
ούτε στα «ναι» ούτε στα «όχι». Ξεκαθαρίζουµε το ζήτηµα αυτό,
διότι υπήρχε πράγµατι συµφωνία από δήµους και επαφές µε
εµάς να στηρίξουµε αυτήν την πρόταση. Ταυτόχρονα υπάρχουν
πολλά κινήµατα στην περιοχή που την αµφισβητούν. Εµείς θέλουµε να δώσουµε ευκαιρία σε όλους στα ζητήµατα αυτά. Υπάρχει και προχειρότητα στην τροπολογία. Σε τελική ανάλυση ως
Ανεξάρτητοι Έλληνες η θέση µας είναι αυτή που σας ανέπτυξα.
Στο νοµοσχέδιο έχουν µπει ορισµένα ζητήµατα. Πρώτα απ’
όλα είναι ένα νοµοσχέδιο που εναρµονίζει την ελληνική νοµοθεσία µε την ευρωπαϊκή. Αλλά δεν το αφήνετε έτσι. Βάζετε όλες
τις δικές σας απόψεις, αντιλήψεις και στο τέλος το δυναµιτίζετε.
Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση.
Δεύτερη παρατήρηση. Έχετε µία πολιτική που πρέπει να προσεχθεί σε σχέση µε τις µικρές ιδιοκτησίες. Γίνεται µια επίθεση
στη µικρή ιδιοκτησία µε το φοροµπηχτικό νοµοσχέδιο. Γίνεται
επίθεση ακόµη και σ’ αυτούς που έχουν ένα µικρό σπιτάκι και
παίρνουν ένα ενοίκιο. Τώρα, µε όλη τη λογική αυτή, λες και είµαστε εν κενώ, τι γίνεται επί της ουσίας; Θα έχουν και τις επιβαρύνσεις που υπάρχουν µε τις διαδικασίες του πιστοποιητικού για
τα θέµατα της ενέργειας. Στο τέλος ξέρετε τι θα γίνει; Υπάρχει
η µαύρη αγορά του ενοικίου. Χαµηλώνουν τα ενοίκια, δεν τα δηλώνουν καθόλου κ.λπ.. Δεν βοηθάτε σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Εδώ πράγµατι πρέπει να υπάρξει µια στρατηγική ενέργειας,
κύριε Υπουργέ. Ποια είναι όµως η στρατηγική σας; Θέλετε και
προωθείτε το πρόγραµµα «Ήλιος»; Αυτή είναι µια στρατηγική
που όλους µας βρίσκει αντίθετους. Θέλετε να µετατρέψετε την
Ελλάδα, την Κρήτη, σε µια µπαταρία της Γερµανίας. Μας βρίσκετε αντίθετους.
Επίσης, τι θα κάνετε µε τα φωτοβολταϊκά; Ξεκίνησαν τόσοι άνθρωποι –αγρότες κ.λπ.- τα φωτοβολταϊκά και τους έχετε διαλύσει
µε τις επιλογές σας.
Όσον αφορά τις ανεµογεννήτριες, υπάρχουν αυθαίρετες καταλήψεις βουνοκορφών σε όλη την Ελλάδα. Στην Κρήτη διαµαρτύρεται ο κόσµος. Έχετε κάποια στρατηγική; Διότι πρώτα πρέπει
να κάνετε αυτήν τη στρατηγική και µετά να δείτε τη στρατηγική
σε σχέση µε τα ζητήµατα της ενέργειας και των κτηρίων.
Έχετε πολιτική να υπάρξει αυτονοµία των νοικοκυριών να αντιµετωπίσουν τα ζητήµατα και να απεµπλακούν από τη ΔΕΗ, από
τα χαράτσια; Το έχετε αυτό ως λογική;
Όταν, λοιπόν, θα φτιάξετε µια τέτοια στρατηγική και θα τη φέρετε εδώ, θα τοποθετηθούµε και θα υπάρξουν και οι αναλυτικές
απόψεις.
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Πράγµατι ο νέος ΚΕΝΑΚ θέτει ζητήµατα. Ερώτηµα: Έχει µέσα
του στοιχεία ταξικά, δηλαδή µπορούν όλοι να µπουν σ’ αυτό το
παιχνίδι; Οι άνθρωποι που έχουν χαµηλά εισοδήµατα µπορούν;
Και πώς θα πάµε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, οι εταιρείες παραγωγής ενέργειας όλα αυτά τα χρόνια
δεν κάνουν τίποτα παρά να εισπράττουν. Τώρα οι όποιες αλλαγές θα γίνουν στο πεδίο αυτό, θα πληρωθούν από τους καταναλωτές. Γιατί δεν βάζετε τις εταιρείες που τόσα χρόνια εισέπρατταν στα θέµατα ενέργειας, να συµµετέχουν κι αυτές; Επιπλέον, αυτόν που θα κάνει µια επένδυση στο σπίτι του, γιατί δεν
τον βάζετε να απαλλαγεί σε επίπεδο φορολογίας; Όταν θα πάµε
παρακάτω, θα υπάρξει παρέµβαση στα ζητήµατα του περιβάλλοντος όπως είναι η διάλυση που έχετε επιφέρει λόγω του πετρελαίου θέρµανσης και της αιθαλοµίχλης;
Πάρτε µέτρα σήµερα και µην τα αφήνετε για αύριο. Διότι το
σήµερα παίζει σηµαντικό ρόλο.
Όταν λοιπόν τα ζητήµατα αυτά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
παρακαλώ. Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Και ο κ. Βορίδης έφτασε
τα δεκαοκτώ λεπτά. Έχω δευτερολογία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα έχετε, βεβαίως.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αρκεί να µην έρθει
άλλος Πρόεδρος µετά και να µου πει ότι έχω µισό λεπτό. Τα έχω
ξαναδεί αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δυστυχώς ή
ευτυχώς εγώ θα είµαι.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εµείς καταψηφίζουµε το
νοµοσχέδιο για τους λόγους που σας εξήγησα. Στη δευτερολογία µου θα συνεχίσω µε τις υπόλοιπες παρατηρήσεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε,
δεν είναι προαπαιτούµενο. Είναι ένα κείµενο πάνω στο οποίο θα
δοκιµαστούν οι πολιτικές αξιολογήσεις, οι πολιτικές θέσεις και
οι διαθέσεις όλων των πολιτικών δυνάµεων.
Πάνω σε αυτήν τη βάση πρέπει να αξιολογήσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά την ολοκλήρωση των ψηφοφοριών επί των προαπαιτουµένων πλέον µπαίνουµε σε µία νέα
περίοδο. Μπαίνουµε στην περίοδο της συγκεκριµενοποίησης της
πολιτικής. Μπαίνουµε στην περίοδο του προγραµµατικού λόγου.
Τέλος πλέον οι γενικές διακηρύξεις. Τέλος πλέον οι ποµφόλυγες,
οι θολές αναφορές. Μιλάµε επί του συγκεκριµένου.
Και επειδή, λοιπόν, πολύς λόγος έγινε εδώ πέρα για τις γενικές
πολιτικές, κύριε Υπουργέ, ας κάνουµε τώρα και έναν διάλογο επί
του συγκεκριµένου, της πολιτικής. Εδώ η δοκιµασία της Κυβέρνησης και ηµών προσωπικά είναι κρίσιµη.
Και θέλω να ξεκινήσω επί του συγκεκριµένου και επί των διαθέσεων, καλόπιστων ή κακόπιστων, µε µία αναφορά από µία τοποθέτηση. Η εν λόγω οδηγία είναι το µόνο έναυσµα, ευκαιρία για
να βελτιώσουµε την ενεργειακή αποτελεσµατικότητα των κτηρίων καθώς και τη δηµιουργία εκατοµµυρίων θέσεων εργασίας
τα επόµενα χρόνια. Ακόµη, πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν αφορά
µόνο την κατασκευή νέων κτηρίων αλλά και την ανακαίνιση και
αποκατάσταση υφισταµένων κτηρίων.
Η οδηγία, λοιπόν, έχει διττό χαρακτήρα, την περιβαλλοντική
διάσταση αλλά και την οικονοµική καθώς µπορεί να λειτουργήσει
ως έναυσµα επενδύσεων και µέσο εξόδου από την κρίση. Θα
πρέπει σε αυτό να συµβάλει και η επιτροπή µε επενδύσεις τις
οποίες θα αξιοποιήσουν τα κράτη-µέλη µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.
Η αναφορά και το κείµενο αυτό, κύριε Παπαδηµούλη, είναι
αναφορά του ευρωπαϊκού κόµµατος το οποίο ψηφίσατε και
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εσείς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δική µου είναι, προσωπική.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Μπράβο. Όταν φτάνουµε, λοιπόν,
εδώ και ερχόµαστε και λέµε ότι ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» σε αυτήν
την οδηγία την οποία εκθειάσαµε και πολύ σωστά την εκθειάσατε
…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν µπαίνει η οδηγία για ψήφιση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Επειδή κάποιοι δεν εφαρµόζουν
σωστά και δεν υλοποιούν το σχέδιο δράσης, νοµίζω ότι δείχνει
κακοπιστία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μην το λέτε εσείς που έχετε
ψηφίσει δέκα φορές «ΠΑΡΩΝ». Είστε οι εργολάβοι του
«ΠΑΡΩΝ».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Να καθήσουµε να συζητήσουµε
πώς θα υλοποιηθούν οι συγκεκριµένες πολιτικές. Να δούµε πώς
υλοποιήθηκαν οι προηγούµενες όπου θα συµφωνήσουµε απολύτως ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα. Να δούµε πώς θα εκµεταλλευθούµε τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία τα οποία µέχρι
στιγµής είναι terra incognita για τη χώρα. Να δούµε τι απορροφητικότητα υπήρχε στα προηγούµενα εργαλεία και να συζητήσουµε επί του συγκεκριµένου.
Κύριε Υπουργέ, τι περιµένουµε από εσάς; Το σχέδιο δράσης
το οποίο θα πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις παραµέτρους του
συγκεκριµένου πλαισίου. Δηλαδή εκτός από το περιβαλλοντικό,
που είναι αυτονόητο, το οικονοµικό, το κοινωνικό. Αλλά υπάρχει
και µια άλλη διάσταση η οποία είναι διεθνής υποχρέωση της
χώρας και είναι στοιχείο αξιοπιστίας της χώρας, πώς δηλαδή η
χώρα συµµετέχει στο γενικό καταµερισµό των συνθηκών και της
διαδικασίας διάσωσης του κλίµατος, γιατί έχουµε και κάποιες
διεθνείς υποχρεώσεις και είναι στοιχείο αξιοπιστίας. Και τι ζηµιά
µπορούµε να υποστούµε, παραδείγµατος χάριν, από τη µη συµµόρφωση της χώρας στους διεθνείς κανόνες για τις εκποµπές
των ρύπων; Οι ζηµιές πιθανόν να είναι κάποιες δεκάδες ή και εκατοντάδες εκατοµµύρια. Όλα αυτά ήταν στοιχεία που έπρεπε να
συζητηθούν αναλυτικά εδώ. Να το συγκεκριµενοποιήσουµε και
να σταµατήσουµε να συζητάµε γενικώς ποια είναι η κατάσταση
των ανέργων, της κοινωνίας, όλα αυτά τα οποία τα γνωρίζουµε.
Και η απάντηση, παραδείγµατος χάριν, στους µηχανικούς οι
οποίοι αυτήν τη στιγµή βρίσκονται σε απόγνωση και χειµάζονται,
στον τεχνικό κόσµο είναι πώς θα διαµορφώσουµε ένα πλαίσιο
γενικότερο ενεργειακής αναβάθµισης των κτηρίων διάρκειας
δέκα ετών, δεκαπέντε ετών, πώς θα εκµεταλλευθούµε τα εργαλεία και πώς θα εξασφαλίσουµε απασχόληση σε έναν µεγάλο
κλάδο συµπολιτών µας. Αυτή είναι η ουσία και όχι το να καθόµαστε να συζητάµε γενικώς και αορίστως όλα τα υπόλοιπα.
Και θέλω να θυµίσω και κάτι. Το πρόβληµα της διαχείρισης του
πλαισίου αυτού είναι γενικότερα ευρωπαϊκό µε τη δική µας χώρα,
βεβαίως, να είναι πρωταθλήτρια. Και θέλω γι’ αυτό να καταθέσω
την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
στις 14 Ιανουαρίου 2013 που περιγράφει όλες τις παθογένειες
όλης της Ευρώπης. Να καθίσουµε, λοιπόν, να το δούµε ολοκληρωµένα για να µπορέσουµε να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Τσούκαλης
καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα έκθεση, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αξιολόγηση. Το σχέδιο δράσης του 2006 τι τύχη είχε για τη
χώρα; Την ενδιάµεση αξιολόγηση του 2009 την ξέρουµε; Πού
υπήρχε η παθογένεια; Μιλάµε σε περίοδο κρίσης. Μιλάµε σε περίοδο έκτακτων συνθηκών. Δεν µπορούµε να κοιµόµαστε µε τη
ραστώνη του παρελθόντος που λέγαµε «Ασ’ τα να δούµε πώς θα
πάνε».
Και θέλω να σας πω κάτι. Η οµιλία την οποία κάνετε -σας πληροφορώ- είναι οµιλία την οποία ακούσαµε και από τον προκάτοχο σας τότε και µετά στη συνέχεια. Η διαφορά και το στοίχηµα
που πρέπει να ανοίξουµε και σαν Κυβέρνηση και εσείς προσωπικά είναι πώς ο επόµενος απολογισµός υλοποίησης της συγκεκριµένης οδηγίας θα έχει χειροπιαστά αποτελέσµατα, πώς
δηλαδή θα µπορούµε να εκπληρώσουµε συγκεκριµένους µετρήσιµους στόχους. Αν αυτό δεν το κάνουµε, τότε θα µου επιτρέ-
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ψετε να πω ότι θα έχουµε πρόβληµα συνολικό για τη χώρα.
Έχετε ένα κορυφαίο ζήτηµα να διαχειριστείτε, όπως και άλλοι
συνάδελφοι σας έχουν το αντίστοιχο του τοµέα τους. Εδώ δεν
µπορούµε να µιλάµε γενικώς και αορίστως.
Θα περιµέναµε, παραδείγµατος χάριν, σήµερα –και θα έπρεπε
να γίνει- να δούµε το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση
του 2011, να δούµε σε σχέση µε τους στόχους αυτούς και όσον
αφορά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση. Η χρηµατοδότηση από
την πολιτική για τη συνοχή για το χρονικό διάστηµα 2007-2013
όσον αφορά την προγραµµατισµένη στήριξη από κεφάλαια πολιτικής για τη συνοχή.
Δεύτερον, το ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την έξυπνη ενέργεια
επίσης για το ίδιο διάστηµα. Πρόγραµµα δαπάνης 750 εκατοµµυρίων. Ένα από τα νεότερα εργαλεία είναι ο µηχανισµός
«ΕΛΕΝΑ» µε ευρωπαϊκή τοπική βοήθεια για την ενέργεια. Ποια
είναι τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα; Έχουµε εµείς κάτι να
πούµε γι’ αυτά; Διατέθηκαν από το πρόγραµµα αυτό ή διατίθενται περίπου 18 εκατοµµύρια ως επιχορηγήσεις σε τελικούς δικαιούχους. Εµείς έχουµε κάποιους σε αυτό πλαίσιο;
Τρίτο εργαλείο, αυτό της ενδιάµεσης χρηµατοδότησης µε
γραµµές πιστώσεων από διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς.
Τέταρτον, το ευρωπαϊκό πρόγραµµα οικονοµικής ανάκαµψης.
Και είναι και ένα σωρό άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία τα οποία
θα έπρεπε να έχουµε µπροστά µας, να δούµε ποια είναι η συνοχή
µεταξύ τους, η συνέργεια τους, πώς µπορούµε να τα λειτουργήσουµε σε συνδυασµό και µε άλλα προγράµµατα και να έχουµε
όλο το πλαίσιο σε επίπεδο δηλαδή προγράµµατος δράσης. Είναι
µια εκκρεµότητα. Αυτήν την εκκρεµότητα σας παρακαλούµε
πολύ σαν Δηµοκρατική Αριστερά να την κοινοποιήσουµε σήµερα.
Είµαστε βέβαιοι ότι γνωρίζετε τις ανάγκες των καιρών, τι ακριβώς
διαχειριζόµαστε και πρέπει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να
έχουµε εξειδικευµένο το σχέδιο δράσης.
Τελειώνω µε το εξής. Δεν θέλω να µακρηγορήσω. Εγώ θα τελειώσω. Δεν θα αρχίσω µε τις εισηγήσεις των άλλων Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τοποθετήθηκα και το πρωί εκπροσωπώντας την Δηµοκρατική Αριστερά. Δύο από τις µεγάλες
παθογένειες του πολιτικού συστήµατος ήταν η ανοµία και η ατιµωρησία. Η ατιµωρησία οδηγούσε σε αλαζονεία, σε κατασπατάληση του δηµόσιου πλούτου, σε λεηλασία του δηµόσιου χώρου.
Από τον αείµνηστο καθηγητή µου και δάσκαλο όλων –νοµίζω- τον
Αριστόβουλο Μάνεση µάθαµε τι σηµαίνει αρχή της αναλογικότητας και τι σηµαίνει σύγκρουση συµφερόντων, στάθµιση συµφερόντων.
Αυτό το οποίο πρέπει να κατανοήσουµε όλοι είναι ότι η µη
εφαρµογή των νόµων οδηγεί σε κοινωνικό δαρβινισµό. Θα επικρατεί ο ισχυρότερος. Πρέπει, λοιπόν, να είναι µέληµα κυρίως
της Αριστεράς η διατήρηση και η εφαρµογή των νόµων.
Και όπως λέει ο καλός µου σύντροφος ο Γρηγόρης ο Ψαριανός, νόµος δεν είναι το δίκιο του εργάτη, νόµος είναι το δίκιο.
Και το δίκιο για όλες τις ευνοµούµενες χώρες είναι συγκεκριµένο
και καλό είναι να το υπερασπίζόµαστε όλοι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής είκοσι ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Λιβαδίου Λάρισας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Αθανάσιος Παφίλης, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΚΚΕ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Νόµος είναι, λοιπόν, το δίκιο, ε; Έτσι
λέει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Ποιου το δίκιο; Γιατί και ο κ. Βορίδης έκανε θεωρητικές ανα-
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λύσεις. Εκείνου που εκµεταλλεύεται τη δουλειά του άλλου ή εκείνου που δουλεύει και έχει δικαίωµα να απολαµβάνει επειδή ακριβώς παράγει όλο τον πλούτο της κοινωνίας; Εδώ είναι το
ερώτηµα και εδώ είµαστε απέναντι, όπως είπε ο κ. Βορίδης και
το λέµε ευθέως, και πολύ απέναντι µάλιστα. Γιατί νόµος είναι το
δίκιο του καπιταλιστή και της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και η δικιά µας θέση είναι ότι είναι το δίκιο του εργάτη,
δηλαδή αυτού που παράγει, που δουλεύει και όχι αυτού που εκµεταλλεύεται την εργατική δύναµη. Και είµαστε απέναντι, είναι
γνωστό, πασίγνωστο αυτό.
Ο κ. Βορίδης έκανε µερικές θεωρητικές αναλύσεις -αλλά ξέρετε αυτά µπορούν να γίνονται σε αίθουσες φοιτητών της Νοµικής, όταν ξεκόβεις το θεσµικό από το οικονοµικό- και έβαλε
ορισµένα ερωτήµατα για τις αρχές και τις αξίες της δυτικής δηµοκρατίας. Γιατί φοβάστε να πείτε του καπιταλισµού; Όχι. Προς
τιµήν σας είναι που δεν το φοβάστε. Και έβαλε και ορισµένα
πράγµατα κυριολεκτικά προκλητικά για αυτό που βιώνουµε σήµερα, χθες και που θα βιώνουµε για πολλά χρόνια.
Ποια ερωτήµατα έβαλε, λοιπόν; Πείτε µας, λέει, ποια δικαιώµατα των πολιτών παραβιάζονται; Και µάλιστα το είπε σήµερα
και είναι προκλητικό αυτό το ερώτηµα. Πρώτο δικαίωµα που παραβιάζεται είναι το δικαίωµα να µην εκµεταλλεύεται άνθρωπος
τον άνθρωπο. Το δικαίωµα που είπα προηγουµένως να απολαµβάνει αυτός που εργάζεται τον πλούτο που παράγει. Και µην µου
πείτε ότι γίνεται στον καπιταλισµό. Χτίζουνε πολιτείες και ένα
σπίτι µε το ζόρι φτιάχνουν αυτοί που τα χτίζουν. Χτίζουν καράβια
ολόκληρα, εργοστάσια, τα λειτουργούν και πεθαίνουν στην ψάθα
και τους καταδικάζετε τώρα µε 300 και 400 ευρώ. Και έρχεται και
ο κ. Βρούτσης, που δεν είναι εδώ, ο Υπουργός Εργασίας -έχουν
χάσει οι λέξεις το νόηµά τους- και λέει ότι το 500 και το 600 ευρώ
µετά από τριάντα πέντε χρόνια δουλειάς πάνω στη σκαλωσιά ή
στο τρίτο αµπάρι ή µέσα σε 300 και 400 βαθµούς θερµοκρασία
είναι πελατειακή σχέση. Έχει ιδέα καµµιά φορά πώς βγαίνει το
ψωµί ο κ. Βρούτσης και πολλοί άλλοι; Και µας ρωτάτε ποιο δικαίωµα παραβιάζεται. Πρώτο δικαίωµα είναι αυτό.
Δεύτερο δικαίωµα. Με ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους, κύριε
Βορίδη, ρωτάτε αλήθεια ποιο δικαίωµα παραβιάζεται; Το δικαίωµα στη δουλειά και στη ζωή. Αυτό το δικαίωµα. Ε, αυτό δεν
είναι νοµικό ούτε θεσµικό, είναι η ζωή η ίδια.
Άλλο δικαίωµα είναι το ίσο δικαίωµα όλων στη ζωή, κυριολεκτώ, γιατί κόσµος πεθαίνει στα νοσοκοµεία, γιατί κόσµος πεθαίνει επειδή δεν µπορεί να πληρώσει τη ζωή του σήµερα. Ενώ
εκείνοι που έχουν πάνε στα καλύτερα κέντρα οπουδήποτε. Να,
λοιπόν, ποιο δικαίωµα παραβιάζεται: Αυτών που παράγουν όλα
αυτά που λέγεται ανθρώπινος πολιτισµός και που τα απολαµβάνουν µια χούφτα στο µεγαλείο της. Αυτά τα δικαιώµατα παραβιάζονται.
Θα µπορούσα να πω πάρα πολλά. Υπάρχει το δικαίωµα ενός
ανθρώπου που είναι είκοσι πέντε χρονών που έχει πληρώσει τα
µαλλιά της κεφαλής του ο πατέρας του και η οικογένειά του ολόκληρη στερηµένη όλα αυτά τα χρόνια για να τελειώσει ένα πανεπιστήµιο και να κάνει και µεταπτυχιακό ή και δεύτερο καµµιά
φορά, και είναι καταχρεωµένη η οικογένεια και τώρα είναι στην
ουρά της ανεργίας. Να τα δικαιώµατα που παραβιάζονται.
Τι µας απαντάτε, λοιπόν σε όλα αυτά; Dura lex sed lex, για να
χρησιµοποιήσω κι εγώ «γνήσια ελληνικά». Είναι νόµος, το ψήφισε
η Βουλή, θα πεθάνετε ουσιαστικά. Δεν έχετε δικαίωµα να φωνάξετε, να πείτε τη γνώµη σας ή να διαµαρτυρηθείτε, τελεία.
Μόνο που ξέρετε, να διαβάζουµε την ιστορία λίγο, πάντα η κίνηση της ανθρωπότητας ήταν εκτός νόµου µε το υπάρχον σύστηµα, πάντα και στον καπιταλισµό. Και ο καπιταλισµός όταν
γκρέµισε τη φεουδαρχία παράνοµος ήταν. Τι νοµίζετε, ότι σταµάτησε εδώ; Στροφή προσωρινή έγινε. Τι νοµίζετε, ότι θα εδραιωθεί έτσι αυτή η πραγµατικότητα; Τι νοµίζετε, ότι θα επιβάλετε
ταξική ειρήνη; Είναι ασυµφιλίωτες οι αντιθέσεις, είναι εκρηκτικές.
Είναι τα προβλήµατα τόσο εκρηκτικά σήµερα που κινούν τον ίδιο
τον κόσµο, δικούς σας ανθρώπους. Πάτε στα µπλόκα, ελάτε να
συζητήσετε µε κόσµο. Λένε: «Δεν πάει άλλο, τέλειωσε, δεν γίνεται, δεν µπορεί να µας λες το 2013 να γυρίσουµε στο ’40». Αυτή
είναι η ουσία.
Και µας λέτε τι είναι νόµιµο. Ποιο είναι νόµιµο; Να δουλεύω
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σαράντα χρόνια, να έχω µια σύνταξη 1.000 και 1.200 ευρώ και
να µου την πάτε στα 400; Πώς µπορεί να είναι νόµιµο; Επειδή
έχεις προσωρινή κοινοβουλευτική Πλειοψηφία; Αυτό είναι νόµιµο; Το νόµιµον διαβάζεται το ίδιο, ξέρετε, και από την αρχή και
από το τέλος. Διαβάστε το. Αυτό είναι το νόµιµο; Δηλαδή, τι εννοείτε εσείς µε το νόµο και τάξη; Τα κεφάλια µέσα; Κάνετε
λάθος. Δεν έχετε αυταπάτες, γιατί ξέρετε πώς εξελίσσεται η κοινωνία. Είναι η σύγκρουση των τάξεων. Αυτή είναι η κινητήρια δύναµη σε όλη την ιστορία και αυτό ισχύει πολύ περισσότερο και
σήµερα.
Και επειδή η πολιτική σας είναι πολιτική του καπιταλισµού,
ούτε του καζινοκαπιταλισµού, ούτε της φούσκας, ούτε τίποτα
άλλο. Είναι κρίση του καπιταλισµού. Τις φούσκες και τα καζίνα
τις εφεύραν εκείνοι –και µιλάω προς συγκεκριµένη πολιτική παράταξη- και τις υιοθέτησαν, οι οποίοι προβάλλουν το µοντέλο
µιας καλύτερης διαχείρισης στην πράξη, απλώς αρνούνται να το
παραδεχτούν. Τώρα τελευταία βέβαια, έχουν κάνει βήµατα προς
αυτήν την κατεύθυνση, τα οποία εσείς τα θεωρείτε θετικά. Αυτή
είναι η κινητήρια δύναµη της κοινωνίας. Και δεν πρόκειται µε το
νόµο και την τάξη και µε την τροµοκρατία να πετύχετε αυτό που
νοµίζετε.
Και θα σας προειδοποιήσω και για κάτι. Το είχε πει η Γενική
Γραµµατέας του κόµµατός µας, η Αλέκα Παπαρήγα, στο ΠΑΣΟΚ
όταν άρχισε και εφάρµοζε τα µέτρα, από αυτό εδώ το Βήµα:
Αυτοί που θα εξαγριωθούν περισσότερο δεν θα είναι οι δικοί µας,
αυτοί που ακολουθούν το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, γιατί
έχουν µια συναίσθηση τι είναι ο καπιταλισµός και ότι είναι άγριος,
αλλά θα είναι οι δικοί σας. Μπορείτε να βγάλετε ορισµένα συµπεράσµατα.
Αν νοµίζετε σήµερα ότι µε το ρόπαλο και µε τις προβοκάτσιες
και µάλιστα τις κακοστηµένες θα ξεγελάσετε τον κόσµο, κάνετε
πάρα πολύ µεγάλο λάθος. Εδώ είναι η κοροϊδία. Τέσσερις φωτογραφίες στηµένες, η ίδια σκηνή προσθέτοντας διάφορα υλικά
δύο ώρες µετά τα επεισόδια για να δείξουµε ότι έγιναν ζηµιές.
Εµείς, λοιπόν, θέλουµε να πούµε το εξής, ότι πια µπαίνουµε
στην περίοδο όπου τα νοµοσχέδια που συζητήθηκαν και έγιναν,
γίνονται πράξη, εφαρµόζονται και αυτό δηµιουργεί µια εκρηκτική
κατάσταση, µια κατάσταση βαρβαρότητας, ασφυξίας όπου ο κόσµος δεν µπορεί να ζήσει. Τι θα πείτε στους αγρότες; Σου λένε:
Δεν µπορώ να βάλω πετρέλαιο να οργώσω την άνοιξη, τι λύση
µου δίνεις; Ότι θα γίνουν επενδύσεις εδώ κι εκεί; Αυτή είναι η κατάσταση. Τι µου λες, αφού έχεις αφορολόγητο πετρέλαιο και σε
µένα που παράγω για να φάει ο κόσµος δεν µου βάζεις. Αυτά τα
ρωτάνε οι ίδιοι πέρα από τα γενικότερα ζητήµατα.
Άρα, λοιπόν, τι θα πει στους εργαζόµενους; Όταν δεν έχει να
φάει ο άλλος, δεν έχει να ταΐσει τα παιδιά του, να του κόβεται το
ρεύµα, όταν δεν µπορεί να πληρώσει τίποτα; Όταν τον στέλνετε
στην κόλαση τι θα του πείτε; Μη βγαίνεις να διεκδικήσεις; Τι θέλετε να κάνει; Να πει, «σφάξε µε αγά µου να αγιάσω»; Ή να κάνει
σαν την αλεπού µε το κριάρι; Όσοι είναι από την επαρχία το καταλαβαίνουν. Θα περιµένει, κάποτε θα βγει και θα παλέψει; Θα
παλέψει και µάλιστα µε όλες τις µορφές πάλης.
Εδώ δεν συζητάµε ούτε για σπασίµατα ούτε για τραµπουκισµούς και φθορές. Αυτά είναι εφεύρεση για να συσπειρώσετε
κανέναν πιο πέρα από εσάς, που σας φεύγει. Το οργανωµένο µαζικό λαϊκό κίνηµα ξέρει τι παλεύει και µε τι στόχους. Εµείς θα
στηρίξουµε αυτές τις µορφές πάλης στη βάση του να συνενωθούν αυτοί που έχουν συµφέροντα αντικειµενικά, να ανατρέψουν
αυτήν την πολιτική σε ένα µεγάλο ανατρεπτικό ρεύµα. Να µπορέσει να εµποδίσει µε απειθαρχία και ανυπακοή αυτά τα µέτρα.
Γιατί όταν ο άλλος πνίγεται και δεν έχει να πληρώσει, τι θα τον
κάνετε; Θα του πάρετε και το σπίτι που µένει; Θα τον κλείσετε
φυλακή; Δεν έχει περιθώριο. Και φυσικά, µε πολιτικούς στόχους
για την ανατροπή του ίδιου του συστήµατος.
Το δεύτερο που ήθελα να πω, γιατί για το νοµοσχέδιο µίλησε
αναλυτικά και µε επιχειρήµατα η Διαµάντω Μανωλάκου, η εισηγήτριά µας, είναι ότι κάνετε µια προσπάθεια θεµιτή µεν, για να
χρησιµοποιήσω δικούς σας όρους, να αξιοποιήσετε τις µεγάλες
και τεράστιες διαφορές που έχουµε µε το ΣΥΡΙΖΑ, για να κάνετε
επίθεση εκεί. Ουσιαστικά σηµαδεύετε αυτούς που έχουν στόχο
την ανατροπή του συστήµατος. Ο καυγάς είναι τώρα επειδή απει-
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λείστε για την Κυβέρνηση. Γι’ αυτό επιτίθεστε έτσι, γι’ αυτό κάνετε όλα αυτά. Ενώ ξέρετε κατά βάθος ότι δεν απειλείται.
Επειδή µας έκανε θετικές επιθέσεις κυβερνητικής συνεργασίας ο κ. Παπαδηµούλης, «δεν θα πάρουµε». Αν αναλαµβάναµε
να κάνουµε ό,τι έκαναν τα κοµµουνιστικά κόµµατα στην Ιταλία µε
την κυβέρνηση Πρόντι, ό,τι έκανε το γαλλικό µε την κυβέρνηση
Ζοσπέν και άλλα, δεν θα χρειαζόταν Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Θα µπαίναµε και εµείς στη διαχείριση του καπιταλισµού,
θα φτάναµε να πούµε και εµείς, όπως είπε ο Πρόεδρός σας, το
παράδειγµα της Βραζιλίας που ξεπέρασε την κρίση.
Έχετε δει τα στοιχεία της Βραζιλίας; Εγώ έχω πάει πέντε
φορές. Έχετε δει τι συµβαίνει στη Βραζιλία; Απίστευτη φτώχεια
και εξαθλίωση, πορνεία, ναρκωτικά, εγκληµατικότητα, κυριολεκτικά χάος και από την άλλη αµύθητη χλιδή. Αυτό εκθείαζε ο κ.
Τσίπρας µε την επίσκεψή του στη Βραζιλία ή µε την πολιτική Οµπάµα. Διάβασα την οµιλία του. Εµείς τα είχαµε πει βέβαια. Τι είπε;
Ότι τα κατάφεραν οι Αµερικάνοι και ότι δεν υπάρχει κατάθλιψη,
διότι η Αµερική ξεπέρασε την κρίση. Αυτά στην Αµερική όπου το
30% είναι κάτω από το κατώτατο όριο της φτώχειας. Σαράντα
πέντε εκατοµµύρια πεινάνε, είναι στα συσσίτια, πέρα από την
υπόλοιπη πολιτική. Φυσικά, ξέρετε καµµιά φορά το να ονοµάζεις
την κολοτούµπα, πιρουέτα ή να την κάνεις χορευτική φιγούρα,
δεν αλλάζει η ουσία.
Εποµένως, εµείς, λοιπόν, έχουµε τέτοιου είδους διαφορές και
το λέµε ευθέως. Φιλολαϊκή διαχείριση του συστήµατος δεν µπορεί να υπάρξει. Ο καπιταλισµός ιστορικά έχει τελειώσει σαν σύστηµα. Έχει περάσει στο στάδιο της µεγάλης βαρβαρότητας,
δεν εξανθρωπίζεται και ανατρέπεται. Εποµένως, σε αυτήν τη λογική δεν πρόκειται να µπούµε.
Τέλος, εµείς δεν κάνουµε πολιτικά παιχνίδια. Απαντώ στην κ.
Βούλτεψη που λείπει. Ούτε εξυπνακισµούς κάνουµε, για να πάρουµε κάποιες ψήφους. Έχουµε στρατηγική και είναι γνωστή.
Εµείς θέλουµε να συνενώσουµε και να πείσουµε την εργατική
τάξη και τα λαϊκά στρώµατα σε µια κατεύθυνση πάλης για να
σταµατήσουν τα µέτρα ή να µην εφαρµοστούν µερικά και κυρίως, µε κατεύθυνση την ανατροπή του ίδιου του συστήµατος.
Κόλπα άλλου είδους, να χρησιµοποιήσουµε τη στροφή του ΣΥΡΙΖΑ για να βγούµε µπροστά, δεν κάνουµε.
Ορισµένοι ανακάλυψαν και την επιστροφή µας. Μάλιστα, είπαν
«η επιστροφή της Αλέκας». Μα, καλά που ήµασταν τόσα χρόνια;
Δεν ήµασταν στην πρώτη γραµµή των αγώνων; Σε όλους τους
αγώνες δεν ήµασταν µπροστά; Εδώ µέσα έχουν γίνει µάχες για
το τι έκανε το ΠΑΜΕ, για το τι έκανε το ΚΚΕ. Υπάρχει κινητοποίηση από την οποία να έχουµε λείψει όλα αυτά τα χρόνια; Καµµία.
Ούτε κάνουµε εξυπνακισµούς για να βγάλουµε κάτι προσωρινό.
Γιατί ξέρουµε εµείς ότι τέτοια κόλπα θα µας βγουν ξινά µετά. Δεν
µπορούµε εµείς να ποντάρουµε. Θέλουµε να πείσουµε τον
κόσµο να οργανωθεί, να πιστέψει στη δύναµή του και να παλέψει.
Αυτό, λοιπόν, είναι που φοβόσαστε. Μην πιστέψει ο λαός στη δύναµή του. Γιατί αν πιστέψει το εργατικό κίνηµα, συνολικά ο λαϊκός κόσµος, οι λαϊκές οικογένειες, οι παραγωγοί του πλούτου
στη δύναµή τους, όχι Αστυνοµία, αλλά ούτε ο Στρατός, ούτε οι
κατασταλτικοί µηχανισµοί δεν θα τους σταµατήσουν γιατί είναι
εκατοµµύρια και έχουν το δίκιο µε το µέρος τους.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, θέλω να κάνω ένα µικρό σχόλιο
στον κύριο Υπουργό. Ειπώθηκε κάποτε: «Μεγαλειοτάτη ο λαός
δεν έχει ψωµί». Απάντηση: «Μα, γιατί δεν τους δίνετε παντεσπάνι;» Μα, καλά τώρα σε αυτήν την περίοδο, πέρα από τα οικονοµικά συµφέροντα που παίζονται, είναι γνωστά όλα αυτά, τι λέτε
τώρα στις λαϊκές οικογένειες ότι θα πάρουν δάνεια για να κάνουν
ενεργειακά σπίτια; Αυτό λέτε τώρα; Αυτό τους λέτε. Προσπαθείτε να καλλιεργήσετε µια εικονική πραγµατικότητα αυτήν τη
στιγµή. Σε ποιον τα λέτε; Εδώ κινδυνεύουν να χάσουν, αν δεν το
χάνουν ήδη, αυτό που κατοικούν. Δεν µπορούν να το πληρώσουν. Και έρχεστε εδώ µετά βαΐων και κλάδων;
Άλλα παίζονται στην ενεργειακή πολιτική και εν όψει συνολικότερης ανάκαµψης, αν υπάρξει και όσο υπάρξει, αρχίζει τώρα
το πράσινο πάρτι. Όχι του ΠΑΣΟΚ, αλλά της πράσινης ενέργειας.
Πάρτι για τις πολυεθνικές, πάρτι για τις µεγάλες εταιρείες, για
τους επιχειρηµατικούς οµίλους και από κει θα προσπαθήσετε να
βγάλετε και «από τη µύγα ξίγκι» και από τον ίδιο το λαό υποχρε-
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ώνοντάς τον µε πρόστιµα κιόλας να κάνει ενεργειακά σπίτια.
Αυτή είναι η ουσία του ίδιου του νοµοσχεδίου.
Για δε τους υπόλοιπους, έχουµε µια απορία. Ευρωπαϊκή οδηγία δεν είναι; Πού διαφωνείτε; Στην εφαρµογή; Μην µας το λέτε!
Είναι ευρωπαϊκή οδηγία, είστε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν
δεν ήταν έτσι η κατάσταση, θα ήσασταν πρωταγωνιστές και µπορεί να καταγγέλλατε και την Κυβέρνηση, όπως το έχετε κάνει
επανειληµµένα στο παρελθόν γιατί δεν εφαρµόζει την ευρωπαϊκή
οδηγία.
Αυτή, λοιπόν, η ευρωπαϊκή οδηγία έχει τον ίδιο στόχο και µην
πάτε να ξεχωρίσετε εφαρµογή της Κυβέρνησης και ευρωπαϊκής
οδηγίας. Στόχος είναι να ανοίξει τελείως το πεδίο για την κερδοφορία του κεφαλαίου στον τοµέα της ενέργειας, που είναι ζωτικός, σηµαντικός, στρατηγικός τοµέας.
Άρα, µην υπεκφεύγετε µε το παρόν και µε διάφορα άλλα.
Πέστε καθαρά ότι τασσόµαστε –όπως και τάσσεστε- µε την υγιή
επιχειρηµατικότητα. Όλοι λέµε «υγιή» και κανένας δεν λέει «άρρωστη». Και ότι τέλος πάντων µε τις συµπράξεις δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα τύπου ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο λένε και οι υπόλοιποι, τα
ίδια λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τελικά µην αποφεύγετε και πέστε στο λαό την ίδια την πραγµατικότητα. Γιατί ακόµα και αν διαφωνούσατε, µπορούσατε να
µην την εφαρµόσετε; Όχι βέβαια. Γι’ αυτό λέµε, λοιπόν, εµείς φιλολαϊκή πολιτική µε τα µονοπώλια στην εξουσία, µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µπορεί να υπάρξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης για πέντε λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Οφείλω να οµολογήσω ότι όποτε ακούω συνάδελφο από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας να οµιλεί, καταλαβαίνω πάρα
πολύ καλά το τι λέει. Θέλω, κύριε Παφίλη, να είµαι πολύ ειλικρινής µαζί σας γιατί δεν µου αρέσουν τα µισόλογα. Εµείς αν δεν
το έχετε καταλάβει, είµαστε µε τον καπιταλισµό. Εσείς είστε µε
τον κοµµουνισµό. Δεν έχουµε κανένα πρόβληµα να το πούµε. Καπιταλισµός είναι το σύστηµα εις το οποίο γίνεται σεβαστή η ατοµική ιδιοκτησία και η αγάπη των ανθρώπων για το κέρδος. Προσπαθεί µέσα απ’ αυτήν την αγάπη, λοιπόν, να προχωρήσει την
ιστορική εξέλιξη. Απεδείχθη δε από τον ανταγωνισµό του µε τον
κοµµουνισµό των πρώην σοβιετικών χωρών µακράν πιο επιτυχηµένος και µε πολύ λιγότερους νεκρούς.
Πρέπει να σας θυµίσω ότι µόνο η σοβιετική περίοδος του µετασχηµατισµού της κοινωνίας του Στάλιν, τέλη της δεκαετίας του
’20 µέσα της δεκαετίας του ’30 για να γίνει η Σοβιετική Ένωση
βιοµηχανική χώρα πέθαναν από ασιτία τριάντα εκατοµµύρια.
Μόνο εκεί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έχετε µετρήσει πόσοι λαοί αφανίστηκαν για να …
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν σας διέκοψα.
Επίσης, πρέπει να σας πω για να είµαστε συνεννοηµένοι ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καπιταλιστική. Άρα, κακώς κατηγορείτε
το ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας την πίστη του στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
είναι στο τόξο των καπιταλιστικών κοµµάτων. Αυτό είναι το σύστηµα που έχουµε. Τι να κάνουµε τώρα; Άλλος το βλέπει λίγο πιο
φιλελεύθερα, άλλος το βλέπει λιγότερο φιλελεύθερα. Ο καπιταλισµός, όµως, είναι η βάση του. Μην κοροϊδευόµαστε τώρα! Ο
σεβασµός της ατοµικής ιδιοκτησίας είναι η βάση του και αυτό
είναι καπιταλισµός.
Εσείς έχετε ένα άλλο σύστηµα, κατά τη γνώµη µου, εξαιρετικά
αποτυχηµένο, αλλά τουλάχιστον δεν υποκρίνεστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα το φτιάξουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Επίσης, πρέπει να σας πω
–επειδή ξέρω ότι ο κ. Παπαδηµούλης δεν θα απαντήσει σε εµένα,
έχει κάνει δηλώσεις ότι δεν ασχολείται µε το πρόσωπό µου, δεν
είµαι αρκετά σπουδαίος, του ζητώ συγγνώµη γι’ αυτό- ότι εµείς,
κύριε Παφίλη, µε µεγάλη χαρά καλωσορίζουµε το ΣΥΡΙΖΑ στο
µνηµόνιο. Κάνετε λάθος. Ούτε υποκρινόµαστε ούτε το λέµε µισόµισό.
Εγώ προσωπικά έχω δηλώσει ότι αν ο κ. Τσίπρας µου ζήταγε
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να του πληρώσω τα εισιτήρια για να πάει στην Ουάσιγκτον, θα
τα πλήρωνα από την τσέπη µου. Τόσο µεγάλη χαρά µου έδωσε.
Είναι σπουδαίο ότι πήγε ο κ. Τσίπρας εκεί, διότι µε αυτόν τον
τρόπο µία µεγάλη σύµµαχος χώρα, οι Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής, γνωρίζουν ότι και ενδεχοµένως, η επόµενη κυβέρνηση
της χώρας θα έχει τον ίδιο θετικό προσανατολισµό. Και αυτό
είναι πολύ σπουδαίο. Είναι µία πράξη ωριµότητας εκ µέρους του
ΣΥΡΙΖΑ.
Βέβαια, αυτό θα του δηµιουργήσει κάποια προβλήµατα στο
εσωτερικό του, αλλά αυτό ας το βρει µε τον κ. Νταβανέλο, µε
τον κ. Λαφαζάνη και τους υπολοίπους. Δεν θέλω να µπω τώρα
στο εσωτερικό του κόµµατος.
Θέλω, όµως, τώρα να σας πω κάτι για την προβοκάτσια, την
οποία ακούω από το πρωί. Ξέρετε ότι σε αυτήν τη Βουλή ήµασταν όταν ήταν οι νεκροί της MARFIN και πάλι κάποιοι µίλαγαν
για προβοκάτσια σε αυτήν την Αίθουσα. Τους συλλάβανε, ξέρετε. Ήταν οργανωµένα µέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου.
Είναι από αυτούς που πήγαιναν και έβλεπαν ταινίες στη Βίλα
«Αµαλία».
Σε αυτήν την Αίθουσα ήµασταν όταν µίλαγαν για την προβοκάτσια ότι δήθεν –λέει- οι κουκουλοφόροι είναι της Ασφάλειας.
Πιάσαµε καµµιά εκατοσταριά και βγάλαµε κουκούλες, που είχαµε πει προεκλογικά. Είναι όλοι οργανωµένα µέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου.
Κάθε φορά που λέγατε για προβοκάτσια –δεν µιλάω για εσάςπου ακουγόταν από τις πτέρυγες για προβοκάτσια, κάθε φορά
που βγαίνει η κουκούλα ή συλλαµβάνεται κάποιος, αποδεικνύεται
ότι δεν είναι προβοκάτσια, αλλά είναι πραγµατικότητα αυτό το
οποίο λέει η Κυβέρνηση.
Θέλετε να σας το πω και πολύ απλά, κύριε Παφίλη; Μας έχετε
υπερτιµήσει. Αν είχαµε τόσο µεγάλη οργάνωση να κάνουµε τέτοιες προβοκάτσιες, δεν θα ήταν ποτέ η Ελλάδα σε αυτήν την οικονοµική κρίση. Μας έχετε πολύ υπερτιµήσει.
Το χθεσινό περιστατικό είναι πάρα πολύ απλό. Αποφάσισε το
ΠΑΜΕ να κάνει µία παράνοµη κατάληψη. Παρέβη το νόµο. Θα τιµωρηθεί γι’ αυτό, γιατί έτσι λέει ο νόµος. Η δική σας απάντηση
ήταν –αν κατάλαβα καλά- «δεν µας ενδιαφέρει η νοµιµότητα,
γιατί στην ιστορία η παράβαση της νοµιµότητας είναι που έφερε
τις αλλαγές», αν κατάλαβα καλά το επιχείρηµά σας. Δεν αρνείστε
την παρανοµία, λέτε ότι αυτό είναι θετικό. Ναι, πρέπει να σας πω,
όµως, ότι όσο το καθεστώς ακόµα υπάρχει, η παρανοµία θα τιµωρείται. Αυτό το οποίο είπατε θα γίνει αν καταφέρετε να ανατρέψετε το καθεστώς. Αντιλαµβάνοµαι τη διάθεσή σας να το
ανατρέψετε, γιατί είστε κοµµουνιστές. Εµείς, όµως, θα το κρατήσουµε. Και την Ελλάδα θα την κρατήσουµε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά νόµο συντεταγµένη πολιτεία και δεν θα
σας αφήσουµε να κάνετε ό,τι θέλετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αν µπορέσετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα το καταφέρουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λάθη δεν ξανακάνουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κλείνοντας, η άποψή σας
ότι δήθεν εσείς είστε αυτοί που ενδιαφέρεστε για τους ανέργους
και ότι εµείς δεν είµαστε οι ενδιαφερόµενοι είναι εντελώς λανθασµένη. Εµείς ενδιαφερόµαστε περισσότερο από εσάς. Εµείς
θέλουµε να µειώσουµε την ανεργία και πιστεύουµε ότι µε την πολιτική που εφαρµόζουµε θα µειώσουµε την ανεργία, θα βρούµε
στον κόσµο δουλειά, θα µπορέσουµε να αυξήσουµε την παραγωγικότητα της χώρας. Γι’ αυτό κάνουµε ό,τι κάνουµε και όχι
γιατί δεν µας αφορούν οι άνεργοι. Ισχύει το ακριβώς αντίθετο.
Στοίχηµα αυτής της Κυβέρνησης είναι πώς θα µπορέσουµε να
καταπολεµήσουµε την ανεργία. Και αυτό το κάνουµε.
Και οι προσπάθειες και του Πρωθυπουργού και όλης της Κυβερνήσεως είναι σε αυτήν την κατεύθυνση, κύριε Παφίλη.
Απλώς, έχετε διαφορετική άποψη από εµάς.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα µία δήλωση. Δεν έχει
ακουστεί τίποτα στην Αίθουσα αυτή από τον κύριο εκπρόσωπο
των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Έγινε ένα µεγάλο γεγονός, κύριε Μαριά, αυτήν την εβδοµάδα
και δεν έχω ακούσει καµµία δήλωση του κόµµατός σας. Ο κ.
Πάνος Καµµένος επί σειρά τριών ετών κατηγορούσε τον κ. Ανδρίκο Παπανδρέου, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Ανδρέα ως τον
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αρχιαπατεώνα, λαµόγιο –και δεν ξέρω εγώ τι άλλο- και ο κ. Παπανδρέου πήγε στο δικαστήριο τον κ. Καµµένο. Στη δίκη ο κ.
Καµµένος περίπου ζήτησε γονυπετώς συγγνώµη από τον κ. Παπανδρέου. Είπε στον πρόεδρο του δικαστηρίου ότι ουδέποτε είχε
σκοπό να βλάψει την τιµή και την υπόληψή του, ότι απλώς έκανε
ερωτήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου για να
πάρει απαντήσεις, ότι δεν υιοθετεί καµµία από τις κατηγορίες
κατά της οικογένειας Παπανδρέου, αλλά απλώς θέτει ερωτήµατα
και περιµένει να αποφανθεί η ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Όµως,
εδώ στη Βουλή αλλιώς µας τα έλεγε.
Θα ήθελα µία δήλωση τελικά. Κατηγορείτε τον κ. Ανδρέα Παπανδρέου ως λαµόγιο και οργανωτή της ιστορίας των CDS –αν
υπάρχει σκάνδαλο, θα το κρίνει η δικαιοσύνη, εγώ δεν ξέρω- ή
τελικά δεν είχατε σκοπό να βλάψετε την τιµή και την υπόληψή
του, όπως είπε ο κ. Πάνος Καµµένος στο δικαστήριο και εκ παραδροµής κάποια blogs έγραφαν τέτοιες ψευδείς κατά του κ.
Καµµένου κατηγορίες, ότι δήθεν υιοθέτησε αυτές τις κατηγορίες;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Γεωργιάδη.
Ο κ. Αθανάσιος Μπούρας έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν θα έπαιρνα το λόγο για ένα θέµα που αναφέρεται στην
εκλογική µου περιφέρεια.
Για τον κορµό του νοµοσχεδίου δεν θα πω τίποτα, µόνο που
εκπλήσσοµαι όταν κάποιοι συνάδελφοι ή κάποια κόµµατα εκφράζουν αντιρρήσεις ή λένε «ΠΑΡΩΝ» όσον αφορά τον κορµό του
νοµοσχεδίου, που είναι η εφαρµογή µιας αναγκαίας κοινοτικής
οδηγίας. Και δεν θα αφιερώσω καθόλου χρόνο για να πω ότι είναι
περίεργο που εκφράζουν αυτές τις αµφιβολίες.
Πήρα το λόγο, όµως, ως Βουλευτής στην Περιφέρεια Αττικής,
γιατί από το πρωί ακούω για ένα θέµα, το οποίο έχει συζητηθεί
εδώ και πάρα πολύ καιρό µε τον Υπουργό –και τον ευχαριστούµε
θερµά που άκουσε την τοπική κοινωνία- και για το οποίο περίµενα τουλάχιστον οι τοπικοί Βουλευτές, οι Βουλευτές δηλαδή
της Περιφέρειας Αττικής -ίσως είναι καινούργιοι, δεν ξέρω ποια
σχέση έχουν µε την Περιφέρεια Αττικής κάποιοι- να έχουν άλλη
άποψη. Δεν διάβασαν; Δεν είδαν τόσα χρόνια; Δεν έβλεπαν τις
κινητοποιήσεις -και πολλές φορές ακραίου τύπου- στην περιοχή
της Κερατέας για το θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων;
Σήµερα –όχι σήµερα, είναι σχήµα λόγου- που ο Υπουργός φέρνει το νοµοσχέδιο –λείπει ο κ. Παπαδηµούλης, το ερµήνευσε ο
συνάδελφός µου κ. Βορίδης- και λύνει αυτό το θέµα µε τρόπο
ξεκάθαρο, ειλικρινά, τα έχω χαµένα.
Αναφέροµαι συγκεκριµένα. Ας πούµε, από τους Ανεξάρτητους
Έλληνες, η κ. Μακρή είπε «ΝΑΙ», ο κ. Χαϊκάλης είπε «ΟΧΙ» και ο
κ. Μαριάς –κύριε Μαριά, σας εκτιµώ ιδιαιτέρως- «µε άλλα λόγια
να αγαπιόµαστε». Ειλικρινά. Κάτι είπε για ονοµαστικές, «αν γίνει
ονοµαστική, αν δεν γίνει, θα πούµε έτσι, θα πούµε αλλιώς».
Μάλιστα, µου έκανε πολύ µεγάλη εντύπωση –αρνητική πάντατο γεγονός ότι «περάσατε» εύκολα ότι για αυτήν την τροπολογία
αγωνίζεται η τοπική κοινωνία. Η τοπική κοινωνία εκφράζεται µε
τα νόµιµα όργανα που είναι οι φορείς, οι σύλλογοι της περιοχής
και όλοι αυτοί αγκαλιάζουν την απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Λαυρεωτικής. Είπατε τη φράση «ακούσαµε κάτι
κινήµατα». Αν δεν το είπατε, κοιτάξτε το στα Πρακτικά. Εγώ το
παρακολούθησα µε ιδιαίτερη αρνητική εντύπωση. Είπατε ότι κάποια κινήµατα σας οδηγούν να µην ψηφίσετε αυτήν την τροπολογία.
Υπηρετώ αυτήν την Περιφέρεια για πάρα πολλά χρόνια και σέβοµαι την ψήφο των πολιτών. Δικαιολογώ κάποιους –κυρίως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους- που εκφράστηκαν µε µία
άρνηση, γιατί δεν έζησαν το πρόβληµα ή το έζησαν από µακριά,
το πρόβληµα δηλαδή των εξεγέρσεων στην Κερατέα.
Κυρία Πρόεδρε, τώρα αυτό το πρόβληµα λύνεται. Εγώ ως
Βουλευτής στην Περιφέρεια Αττικής γνωρίζω ότι υπάρχουν και
άλλα θέµατα τα οποία πρέπει να προχωρήσουν και τεχνολογίες
κ.λπ., τα οποία µπορούµε να τα δούµε.
Τώρα που µπήκε στην Αίθουσα ο αγαπητός συνάδελφος κ. Πα-
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παδηµούλης θα το ξαναδιαβάσω, µήπως αλλάξετε άποψη. Εγώ
πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξετε. Τι λέει η τροπολογία; Λέει τις
θέσεις, δεν τις επαναλαµβάνω. Λέει τη θέση Φοβόλες Κερατέας,
µε την επιφύλαξη θετικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης, β’, γ’
και αρχίζει ως εξής:
«Σε περίπτωση έναρξης υλοποίησης της ολοκληρωµένης εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων ΟΕΔΑ, στη θέση Φοβόλες
Κερατέας, η θέση Βραγόνι Κερατέας δεν συµπεριλαµβάνεται
στις κατάλληλες θέσεις για τη νότια-ανατολική Αττική». Υπάρχει
κάτι πιο ξεκάθαρο; Να το υιοθετήσω και εγώ. Αυτό είναι το πιο
ξεκάθαρο που υπάρχει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, κύριε
συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μετά από αυτά, κυρία Πρόεδρε –
αφού σας ευχαριστήσω και πάλι που µου δώσατε το λόγο- θέλω
ειλικρινά να παρακαλέσω τους συναδέλφους, τουλάχιστον αυτούς µε τους οποίους πολιτευόµαστε στην Περιφέρεια Αττικής,
να αναθεωρήσουν αυτήν την αρνητική τους στάση και να έρθουν
δίπλα στους συµπολίτες της περιοχής που για χρόνια αγωνίζονται. Ήµασταν όλοι δίπλα τους ως προς αυτό το δίκαιο αίτηµα, το
οποίο σήµερα βρίσκει την πορεία επίλυσής του.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και τώρα εισερχόµαστε στις δευτερολογίες των εισηγητών.
Ο κ. Σταµενίτης έχει το λόγο για πέντε λεπτά. Νοµίζω ότι έχει
εξαντληθεί το θέµα. Μετά θα δευτερολογήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Ορίστε, κύριε Σταµενίτη, έχετε το λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η σηµερινή συγκυρία το γνωρίζουµε ότι είναι δύσκολη για όλους µας, πρώτα απ’ όλα για τους Έλληνες πολίτες
που σηκώνουν τα βάρη της γιγάντιας προσπάθειας για την ανασυγκρότηση της οικονοµίας και την ανασύσταση της χώρας.
Είναι, όµως, δύσκολη και για εµάς τους Βουλευτές που καλούµαστε να πάρουµε τις σηµαντικές αποφάσεις για να τεθεί επιτέλους συγκεκριµένο πλαίσιο, µέσα στο οποίο θα πορευθεί η νέα
Ελλάδα που σχεδιάζουµε και οραµατιζόµαστε.
Σήµερα τα µέτωπα της χώρας είναι ανοιχτά τόσο στο εσωτερικό, µε όλα αυτά που καλούµαστε να διαχειριστούµε, όσο βεβαίως και στο εξωτερικό που όλοι περιµένουν πολλά από τη
χώρα µας και πολύ συχνά τα βλέµµατα της παγκόσµιας κοινής
γνώµης στρέφονται πάνω µας.
Σήµερα και κάτω από αυτές τις συνθήκες έχουµε µία και µόνη
επιλογή, να αποδείξουµε ότι έχουµε το σθένος και ότι είµαστε
έτοιµοι να προχωρήσουµε στις µεγάλες τοµές και αλλαγές. Πρέπει να κάνουµε ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση ότι οι πρακτικές
και οι νοοτροπίες που στέρησαν από τη χώρα µας την ανάπτυξη
τελειώνουν. Όλες οι αποφάσεις που παίρνουµε σε αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει να κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση, να τελειώνουµε δηλαδή οριστικά µε όλα αυτά που αποτέλεσαν
τροχοπέδη στην πρόοδο της χώρας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας σήµερα περισσότερο από ποτέ πρέπει να αποδείξει ότι αλλάζει και µάλιστα παντού, σε όλους τους τοµείς. Δεν αξίζει στην Ελλάδα ο χαρακτηρισµός του «ουραγού» της Ευρωζώνης. Δεν αξίζει αυτός ο χαρακτηρισµός στους εργατικούς, τους νοικοκυραίους και τους δηµιουργικούς Έλληνες. Δεν αξίζει στη σηµερινή ηγεσία, στο
πολιτικό προσωπικό που µάχεται σε όλα τα µέτωπα τις παθογένειες του χθες.
Όπως τόνισα και στην πρώτη τοποθέτησή µου, η εναρµόνιση
της εθνικής µας νοµοθεσίας µε την ευρωπαϊκή οδηγία είναι µια
τεράστια ευκαιρία να δώσουµε οριστικές λύσεις στα προβλήµατα, τα οποία έχουν σοβαρότατες συνέπειες στην οικονοµική
κατάσταση χιλιάδων νοικοκυριών. Οι οριστικές λύσεις απαιτούν
άµεσες δράσεις και µακροχρόνιο σχεδιασµό. Απαιτούν ριζικές
αλλαγές. Απαιτούν από µέρους µας σκληρή δουλειά και αποφασιστικότητα.
Αναφορικά µε το θέµα που συζητάµε σήµερα, θα ήθελα να το-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ποθετηθώ σε σχέση µε δύο, κατά τη γνώµη µου, βασικά ζητήµατα, το θέµα της θέρµανσης και της στήριξης του κατασκευαστικού κλάδου.
Όσον αφορά τη θέρµανση, είναι γνωστό σε όλους µας –καθώς
τον τελευταίο καιρό ο προβληµατισµός και οι συζητήσεις γύρω
από το ζήτηµα της θέρµανσης των νοικοκυριών αλλά και των δηµοσίων κτηρίων είχε ενταθεί- ότι βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε µια
οικονοµική, περιβαλλοντική πρόκληση. Η αυξηµένη χρήση ξύλων
ως βασικό συστατικό για τη θέρµανση εκατοντάδων νοικοκυριών
προκαλεί έντονο προβληµατισµό, καθώς ήδη τα πρώτα σηµάδια
επιβάρυνσης της ατµόσφαιρας, ειδικότερα στα αστικά κέντρα,
είναι αισθητά και προκαλούν τεράστια ανησυχία στη δηµόσια
υγεία. Σε συνδυασµό µε την οικονοµική αδυναµία των πολιτών
να αντεπεξέλθουν στα υψηλά κόστη των διεθνών τιµών του πετρελαίου, έχουµε µπροστά µας µια οµολογουµένως πολύ δύσκολη κατάσταση.
Η κατασκευή κτηρίων µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης,
αλλά και η ανακαίνιση ενός σηµαντικού µέρους των υφιστάµενων
κτηρίων δίνει ταυτόχρονη λύση και στο οικονοµικό πρόβληµα και
στο περιβαλλοντικό. Συγχρόνως, λύνεται και ένα ακόµη πρόβληµα που έχει εµφανιστεί τα τελευταία δυο χρόνια, αυτό της λαθροϋλοτοµίας, η οποία τώρα τελευταία είναι σε µεγάλη έξαρση.
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στην Ειδική Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, έχουµε αφιερώσει αρκετές ώρες προκειµένου να αναζητήσουµε τα αίτια –που λίγο έως πολύ είναι
γνωστά- και τις λύσεις, αδυνατώντας όµως να οδηγηθούµε σε
µια λύση που θα παρείχε τη δυνατότητα να εξαλείψουµε οριστικά
το επικίνδυνο αυτό φαινόµενο. Φυσικά η λύση είναι να µην χρειαζόµαστε πολλή ενέργεια, δηλαδή να έχουµε κτήρια µηδενικής
ή σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης.
Δεύτερον, η εναρµόνιση µε την κοινοτική οδηγία και η εφαρµογή των εν λόγω ρυθµίσεων θα δώσουν σηµαντική ώθηση στον
κατασκευαστικό κλάδο που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε
ύφεση. Αυτό, µε τη σειρά του, θα δώσει νέες θέσεις εργασίας,
συνεισφέροντας µε τον τρόπο του στη µείωση της ανεργίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από όσα ανέλυσα και µε
την πεποίθηση ότι το σχέδιο νόµου που συζητάµε δίνει τις λύσεις
και τις βάσεις να αντιµετωπιστούν θέµατα, σας ζητώ να στηρίξετε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου ξεπερνώντας τις όποιες επιφυλάξεις έχετε.
Η Νέα Δηµοκρατία υπερψηφίζει το νοµοσχέδιο και επί της
αρχής και επί των άρθρων αλλά και τις δύο τροπολογίες, θεωρώντας ότι είναι πολύ µεγάλη ευκαιρία σήµερα να σχεδιάσουµε
µακροχρόνια και να µπορέσουµε να δώσουµε λύσεις στα δυο
αυτά σηµαντικά προβλήµατα της χώρας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Σταµενίτη.
Το λόγο έχει η κ. Καφαντάρη.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Στη συζήτηση που έγινε τις τελευταίες δυο ώρες ακούσαµε
κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγµατα –και το λέω επί της ουσίας- από τον κ. Βορίδη συγκεκριµένα. Ακούσαµε µια κριτική, την
προσωπική του άποψη έστω, όπως κατάλαβα, για το θέµα του
περιφερειακού σχεδιασµού στην Αττική.
Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό µε την εξής έννοια. Ο κ. Βορίδης είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας. Η Νέα Δηµοκρατία είναι όπως είπαµε το αφεντικό της
Κυβέρνησης. Αν πραγµατικά η Νέα Δηµοκρατία αυτήν τη στιγµή
έχει ένσταση µε τον περιφερειακό σχεδιασµό, εδώ και τώρα ας
το δείξει στην πράξη.
Αυτό λέµε και εµείς. Δεν δεχόµαστε αυτόν τον περιφερειακό
σχεδιασµό της Αττικής, ο οποίος –όπως σωστά είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος- ξεκίνησε το 2003 επί Υπουργίας της κ.
Βάσως Παπανδρέου, το 2006 επικαιροποιήθηκε, υπογράφηκε
από τον τότε διορισµένο Περιφερειάρχη από την κρατική Περιφέρεια, προχώρησε και υλοποιείται σήµερα µε το συγκεκριµένο
σχέδιο.
Κύριε Βορίδη, αυτήν τη στιγµή δηµοπρατούνται έργα σε όλην
την Ελλάδα µε τη µέθοδο ΣΔΙΤ για τη διαχείριση των απορριµ-
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µάτων. Εγώ λέω καλοπροαίρετα αυτήν τη στιγµή το εξής: Σταµατήστε τώρα αυτές τις διαδικασίες να γίνει ουσιαστικός διάλογος µε τις κοινωνίες, µε τους φορείς, µε τους δήµους, διότι
ειδικά για την Αττική που «τρέχει» η δηµοπράτηση των τεσσάρων
αυτών έργων αυτές τις µέρες, η ληφθείσα απόφαση πάρθηκε
από την εκτελεστική επιτροπή του ΕΣΔΚΝΑ, χωρίς καν να το συζητήσει το Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΣΔΚΝΑ, χωρίς να µπει
θέµα και στους δήµους. Πάρτε µια τέτοια πρωτοβουλία.
Κάποιοι Βουλευτές της συµπολίτευσης από το υπόλοιπο Αττικής πανηγύριζαν µάλιστα λέγοντας «πετύχαµε µεγάλο πράγµα,
αυτό ζητά η τοπική κοινωνία, ο δήµος κ.λπ.». Σεβόµαστε τον
αγώνα που έκανε ο λαός της Κερατέας, που δεν ήταν µόνο για
τη θέση στο Οβριόκαστρο. Ήταν συνολικά ενάντια στον περιφερειακό σχεδιασµό. Η απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου της
Κερατέας έλεγε κατά πλειοψηφία ότι είναι αντίθετη στον περιφερειακό σχεδιασµό. Εκτός από θέµα της χωροθέτησης, προέβλεπε και δηµοψηφίσµατα για να δοθεί η όποια λύση κ.λπ..
Όµως, εγώ θα ήθελα να πω κάτι άλλο, πάλι απαντώντας στον
κ. Βορίδη, ο οποίος απευθύνθηκε στον Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο αναφορικά µε την τοποθέτηση ότι αναιρείται η άλλη
θέση Οβριόκαστρο κ.λπ.. Μέσα στην αιτιολογική έκθεση που µας
έχει δώσει ο κύριος Υπουργός λέει ότι σε περίπτωση έναρξης
υλοποίησης στη θέση Φοβόλες, η θέση Βραγόνι –το Οβριόκαστρο δηλαδή- Κερατέας δεν θα συµπεριληφθεί στις κατάλληλες
θέσεις.
Υπάρχει όµως ο όρος, όπως τον έβαλε στην πραγµατική του
διάσταση ο κύριος Υπουργός, ότι είναι µέσα στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδιασµού και αν υπάρχει περιβαλλοντική έγκριση
γι’ αυτή τη θέση, θα πάει εκεί. Κάποιοι πανηγυρίζουν γι’ αυτό,
όµως εδώ, µέσα στην αιτιολογική έκθεση, αυτό δεν αποκλείεται.
Εδώ λέει «αν γίνει εκεί, βεβαίως, σας χαρίζω το Οβριόκαστρο».
Αυτά είναι σοβαρά ζητήµατα.
Όσον αφορά θέµατα που τέθηκαν για τεχνολογίες κ.λπ., εµείς
είµαστε υπέρ του διαλόγου. Όµως, αυτό που προωθείται αυτήν
τη στιγµή πανελλαδικά –και άλλοι συνάδελφοί µου τοποθετήθηκαν εκτενέστερα στις οµιλίες τους- είναι η µέθοδος ΣΔΙΤ µε ανταγωνιστικό διάλογο, που σηµαίνει ότι ο επενδυτής προτείνει και
την τεχνολογία. Το θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων είναι
πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι καθόλου απλό.
Υπάρχουν περιθώρια. Πάρτε µια πρωτοβουλία. Δεν σηµαίνει
ότι όλη, σύσσωµη η τοπική κοινωνία της Κερατέας είναι υπέρ
αυτής της λύσης. Διάλογος, συζήτηση, αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασµού. Εµείς έχουµε καταθέσει ολοκληρωµένη
πρόταση. Αυτό λέµε.
Όσον αφορά τώρα το νοµοσχέδιο, παρεξηγηθήκαµε λιγάκι και
σχολιαστήκαµε µε το «ΠΑΡΩΝ». Εµείς είπαµε µε σαφήνεια από
την αρχή ότι είµαστε υπέρ της οδηγίας. Η οδηγία βάζει και άλλα
ζητήµατα τα οποία δεν ενσωµατώνονται στο εν λόγω νοµοσχέδιο
το οποίο αυτήν τη στιγµή ψηφίζουµε. Αυτήν την εφαρµογή δεν
τη δεχόµαστε στο έπακρο. Έχουµε συγκεκριµένες ενστάσεις, γι’
αυτό το λόγο και ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» επί της αρχής, λέγοντας
συγχρόνως ότι και η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν ήταν
αυτή που έπρεπε. Ψηφίστηκαν πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι οποίες από τα τέλη
του προηγούµενου χρόνου και την ώρα που συζητιόντουσαν και
στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου ήδη είχαν ψηφιστεί.
Αυτή την έννοια έχει η θέση µας «ΠΑΡΩΝ».
Θέλω να τοποθετηθώ, κυρία Πρόεδρε, συγκεκριµένα, για να
µην ξαναπάρω το λόγο λόγω χρόνου. Θα πω, πρώτον, ότι ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» επί της αρχής. Το ξαναλέω ότι είµαστε θετικοί
στην κοινοτική οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόµηση ενέργειας. Δεν είναι όπως ο κ. Παφίλης που είπε ότι
έχει να κάνει αυτό το νοµοσχέδιο µε τη διακίνηση ενέργειας. Το
νοµοσχέδιο έχει να κάνει µε εξοικονόµηση ενέργειας.
Ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» επί της αρχής, «ΝΑΙ» στα άρθρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία συνάδελφε, αν µου επιτρέπετε, θα πρέπει να περιµένετε την ψήφιση,
όταν θα γίνει συνολικά από όλους τους συναδέλφους.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Μωραΐτης έχει το λόγο.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να µιλήσω για το νοµοσχέδιο, γιατί το θεωρώ µια
χρυσή ευκαιρία. Όµως, θέλω να πιαστώ από αυτά που η αγαπητή
συνάδελφος κυρία Καφαντάρη έθεσε στο τέλος. Πιστεύω ότι
πρέπει να λύσουµε κάποιες συγχύσεις σε αυτήν την Αίθουσα τις
οποίες έχουµε. Άκουσα ότι ο επενδυτής είναι αυτός ο οποίος θα
προτείνει την τεχνολογία µέσω της διαδικασίας των ΣΔΙΤ. Κάνετε
ένα πολύ µεγάλο λάθος.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ανταγωνιστικός διάλογος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ακούστε: Ανταγωνιστικός
διάλογος δεν σηµαίνει αυτό. Ως Κοινοβούλιο, αυτό το θέµα το
οποίο πρέπει να βάλουµε αύριο είναι τι κόστος θα έχει αυτό για
τον πολίτη και ποιο θα είναι το gate fee.
Είπαµε λοιπόν σεβασµό στο περιβάλλον. Συµφωνώ µαζί σας
σε ένα ζήτηµα της τεχνολογίας που ανοίξατε -το συζητήσαµε και
πριν µαζί- σας λέω, όµως ότι αυτό το οποίο θα κρίνει πού θα καταλήξει η διαδικασία ΣΔΙΤ, είναι το τι θα πληρώσει ο πολίτης.
Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ΣΔΙΤ και σε άλλα µέρη της Ελλάδος και αυτό έχει προταχθεί ως πρώτο και κυρίαρχο. Αυτό το
λέω για να µη σπέρνουµε σύγχυση στον κόσµο και δεν καταλαβαίνει.
Το δεύτερο είναι, κυρία Πρόεδρε, ότι πιστεύω ότι χάνεται µια
ευκαιρία, διότι έχει βασανιστεί αρκετά το θέµα της διαχείρισης
των απορριµµάτων σε όλη τη χώρα, αλλά κυρίως στην Αττική. Το
2003 έγινε ο αρχικός περιφερειακός σχεδιασµός. Εγώ θα συµφωνήσω µε όλους σας ότι πράγµατι, όταν κάνεις περιφερειακό
σχεδιασµό το 2003, το 2013 ίσως πρέπει να επαναξιολογήσεις
κάποια πράγµατα.
Θα σας ρωτήσω όµως το εξής: Αν σήµερα κάνουµε πίσω, δεν
δεχθούµε κάποια στοιχεία αυτού του περιφερειακού σχεδιασµού
και µιας δροµολόγησης µέσω της διαδικασίας ΣΔΙΤ που έχουν
πάρει τα πράγµατα, ποια είναι η δική σας πρόταση; Κάνετε πολύ
µεγάλο λάθος και είναι κρίµα ειλικρινά ένα κόµµα της Αριστεράς
να συνεχίζει αυτό το δρόµο της ανευθυνότητας και του λαϊκισµού.
Θέλετε να χαϊδέψετε αυτήν τη στιγµή τα αυτιά των πέντε
φίλων σας που έχετε στην Κερατέα ή στη Λαυρεωτική και δυστυχώς, τίθεται σε κίνδυνο ένα µεγάλο περιβαλλοντικό ζήτηµα όχι
µόνο για το υπόλοιπο Αττικής, αλλά για όλο το Λεκανοπέδιο.
Ποια θα είναι η άλλη πρόταση λοιπόν; Να πάει πότε αυτό το
θέµα; Το 2016 και το 2017; Έχετε υπ’ όψιν σας τι πρόστιµα υπάρχουν και ποιες θα είναι οι περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες
θα ζήσει ο λαός της Αττικής;
Θέλω λοιπόν να ζητήσω από όλους σε αυτά τα µεγάλα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την προστασία του περιβάλλοντος
και ειδικά, όταν υπάρχουν και µας δίνονται αυτές οι ευκαιρίες
µέσα στο Κοινοβούλιο να νοµοθετήσουµε και να λύσουµε ζητήµατα τα οποία χρονίζουν και ταλαιπωρούν, να το κάνουµε.
Έρχοµαι, κυρία Πρόεδρε, στο θέµα του νοµοσχεδίου. Είχαµε
ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο αυτές τις µέρες στο Κοινοβούλιο, το
οποίο έρχεται να εναρµονίσει περαιτέρω την ελληνική νοµοθεσία
στις κοινωνικές κατευθύνσεις, αλλά και στη νέα ενεργειακή
εποχή.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, θα περίµενα σήµερα στην Ολοµέλεια να
κάναµε µια συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήµατα που ανοίγει
και αυτή η οδηγία, αλλά και εσείς και όλοι µας µε τα ζητήµατα
που βάλαµε και σήµερα, αλλά και στις επιτροπές και να µιλήσουµε για τις παθογένειες και τις αδυναµίες µας, να µιλήσουµε
για την εξοικονόµηση ενέργειας, να µιλήσουµε για το µεγάλο
θέµα των κοινωνικών ανισοτήτων που βγαίνει µέσα από αυτήν τη
διαδικασία. Εγώ σας έκανα την πρόταση και στην επιτροπή, αλλά
και σήµερα ότι πρέπει να το δούµε αυτό το πράγµα. Δεν µπορούµε να µιλάµε γενικώς για εξοικονόµηση ενέργειας. Δεν φτάνει να βγάλουµε να «τρέξουν» διάφορα προγράµµατα -είδαµε
πού κατέληξαν και τα αποτελέσµατα τού «Εξοικονοµώ κατ’
Οίκον» και όλα τα άλλα- αν δεν δούµε τις ειδικές κατηγορίες, που
αυτή η κρίση, που βιώνει ο ελληνικός λαός, έχει χτυπήσει αλύπητα.
Πρέπει λοιπόν θέλοντας και πιστεύοντας ότι µπορούµε να υλοποιήσουµε τους στόχους τού 2019 που βάζει η οδηγία, να δείτε
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και εσείς το πώς θα µπορέσουµε να σταθούµε δίπλα σε αυτές
τις κοινωνικές οµάδες, ώστε να µπορούν να συµµετέχουν σε
αυτήν τη νέα ενεργειακή εποχή η οποία ανοίγεται µπροστά µας.
Θέλω επίσης να θίξω ένα θέµα το οποίο έθεσα στην τοποθέτησή µου και στην επιτροπή, αλλά και σήµερα. Αφορά τις οδηγίες και όλη τη διαδικασία τής εναρµόνισης.
Θέλω την άποψή σας, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα και την άποψη
των άλλων συναδέλφων από τα άλλα κόµµατα.
Πιστεύω ότι δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτό το οποίο γίνεται
επί δεκαετίες και εκεί, κυρία Πρόεδρε, υπάρχει µια αδυναµία του
κοινοβουλίου µας. Δεν µπορεί να προετοιµάζονται όλες αυτές οι
οδηγίες από υπηρεσιακούς παράγοντες. Δεν µπορεί µόνο η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων να συζητά σε µια συνεδρίαση και
εφόσον έχει συζητηθεί µια οδηγία για πάρα πολύ µεγάλο διάστηµα, µετά στο Κοινοβούλιο να ανακοινώνεται απλά η οδηγία.
Πιστεύω ότι πρώτα το Κοινοβούλιο, αλλά και οι παραγωγικοί
και θεσµικοί φορείς αυτής της χώρας θα πρέπει να συµµετέχουν
σε αυτό το µεγάλο θέµα των ευρωπαϊκών οδηγιών και της εναρµόνισης τους στην ελληνική νοµοθεσία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ και
εγώ, κύριε Μωραΐτη. Καταγράφεται ο προβληµατισµός και νοµίζω ότι το Προεδρείο θα πρέπει και αυτό να αναλάβει την πρωτοβουλία.
Η κ. Ραχήλ Μακρή έχει το λόγο για πέντε λεπτά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κυρία Πρόεδρε, θα πω ότι πράγµατι τίθεται
εδώ ένα θέµα σχετικά µε την αργοπορία της εναρµόνισης του
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Ωστόσο δεν µπορεί οι Βουλευτές
να ερχόµαστε εδώ, για να δούµε τόσο σοβαρά νοµοσχέδια µε
την πίεση ότι µπορεί η χώρα µας να οδηγηθεί σε ένα πρόστιµο,
το οποίο βέβαια θα επιβαρύνει τον ελληνικό λαό.
Όπως είπαµε λοιπόν δεν έχουµε κανένα πρόβληµα επί της
εναρµόνισης, γιατί, όπως προείπα στην πρωτολογία µου, η διαδικασία εναρµόνισης οποιασδήποτε οδηγίας στο εθνικό δίκαιο
παραχωρεί τη δυνατότητα στο κράτος-µέλος να προσαρµόσει
τις απαιτήσεις που τίθενται στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο στα ειδικότερα χαρακτηριστικά και ανάγκες του. Όµως στον τοµέα της
εναρµόνισης δεν βλέπουµε να έχει γίνει αυτό στο συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο. Υπάρχει η κακή και αποσπασµατική νοµοθέτηση της
τελευταίας στιγµής.
Ένα ακόµα σηµαντικό θέµα για εµάς είναι η αποσπασµατικότητα των ρυθµίσεων που εισάγετε.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, στην πρωτολογία µου ανέλυσα
διεξοδικά τόσο επί της αρχής όσο και επί των άρθρων του νοµοσχεδίου.
Ωστόσο θα ήθελα να πω, επειδή ειπώθηκε κάτι από τον κ.
Άδωνι Γεωργιάδη σε βάρος του προσώπου τού κ. Καµµένου, ότι
ο κ. Γεωργιάδης τις τελευταίες µέρες έχει επιδοθεί σε µια επίθεση κατά του προσώπου του κ. Καµµένου, σχετικά µε το θέµα
της υπόθεσης του δικαστηρίου που έγινε για τα CDSs εναντίον
του κ. Αντρίκου Παπανδρέου.
Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι πουθενά στα Πρακτικά δεν προκύπτει ότι έκανε πίσω ο κ. Καµµένος, όπως δηλώνει ο κ. Γεωργιάδης στη δίκη µε τα CDSs του κ. Αντρίκου Παπανδρέου. Θα πρέπει να διαβάσει ο κ. Γεωργιάδης προσεκτικά τα Πρακτικά που
έχουµε αναρτήσει στο διαδίκτυο, πριν τοποθετηθεί µε αυτόν τον
τρόπο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κύριε Γεωργιάδη, δεν έχετε το λόγο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Θα ήθελα να πω λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη,
ότι όλα έχουν ένα όριο -και κλείνω, κυρία Πρόεδρε, και µε συγχωρείτε- και από δω και πέρα ο κ. Γεωργιάδης θα απολογηθεί
στη δικαιοσύνη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μα είπε «Γεωργιάδης».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κύριε Γεωργιάδη. Ρητά σας το λέω, όχι.
Έχει η κ. Φούντα το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εκ του Κανονισµού είστε
υποχρεωµένη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εκ του Κανονισµού δεν ήταν το θέµα της συζήτησης σήµερα αυτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν είναι στη διακριτική
σας ευχέρεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα δώσω λόγο
όποτε αποφασίσω, κύριε Γεωργιάδη. Καθίστε κάτω, σας παρακαλώ.
Κύριε Γεωργιάδη, τώρα προσπαθούµε να τορπιλίσουµε µία συζήτηση, η οποία είναι στο τέλος και πήγε τόσο καλά!
Παρακαλώ, κυρία Φούντα, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κυρία Πρόεδρε, κι εγώ θεωρώ ότι στο τέλος
ουσιαστικά ειπώθηκαν τα πιο σηµαντικά πράγµατα.
Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι είχα εκφράσει και στην επιτροπή
την έκπληξή µου, γιατί µία τέτοια κοινοτική οδηγία, πάρα πολύ
σοβαρή και πάρα πολύ ουσιαστική, από τις ουσιαστικότερες που
έχουν περάσει µέσα σ’ αυτήν τη λαίλαπα της µετρολογίας, δεν
υπερψηφίστηκε από όλους. Βελτιωτικές κινήσεις σαφώς µπορούν να υπάρχουν –σχεδόν όλη η οµιλία µου εξαντλήθηκε σε κάποιες µικρές αδυναµίες- αλλά η γενική προοπτική αυτού του
νοµοσχεδίου και αυτής της προσπάθειας που γίνεται στο να
στραφούµε σε µία πιο ενεργειακή πολιτική, κανονικά θα έπρεπε
να γίνεται αποδεκτή από όλους. Στα σχέδια λοιπόν και στα νοµοσχέδια κοινής αποδοχής θα θέλαµε να έχουµε τη σύµφωνη
γνώµη όλων σας.
Θα ήθελα να θέσω πέντε ερωτήµατα: Τι κάνει αυτός ο νόµος;
Τι προκρίνει; Προκρίνει την εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια
και στην καθηµερινότητα; Νοµίζω πως ναι. Προκρίνει την ενηµέρωση για το τι εστί βιοκλιµατική αρχιτεκτονική; Πιστεύω πως ναι.
Προκρίνει την ανάγκη παρουσίας κινήτρων και ουσιαστικής µετάβασης σ’ αυτά που λέµε «κτήρια σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης»; Ναι. Θέλουµε αυτήν την αλλαγή τής νοοτροπίας που
προκρίνει αυτή η κοινοτική οδηγία; Ναι. Θα δώσει κάποιο αντικείµενο εργασίας; Θα τονώσει τον κατασκευαστικό τοµέα; Ναι.
Και τέλος προκρίνει την αειφορία, την αειφορική ανάπτυξη και
αυτό που λέµε επίσης «περιβαλλοντικό ισοζύγιο»; Ναι.
Θα ήθελα να καταλάβω κάποια στιγµή γιατί ψηφίζουµε έτσι
µέσα σ’ αυτό το Κοινοβούλιο. Κάποια στιγµή τα µηνύµατα που
πρέπει να βγαίνουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι
διαφορετικά.
Θα ήθελα να µιλήσω λίγο για την τροπολογία για την Κερατέα,
για την οποία τοποθετήθηκα και προηγουµένως. Θα ήθελα να πω
ότι πέρα από τις διαπιστώσεις, κάποια στιγµή πρέπει µέσα σ’
αυτήν την Αίθουσα να προκρίνουµε λύσεις και προτάσεις.
Θα ήθελα να κάνω και άλλα δύο ερωτήµατα: Είναι βέλτιστη
αυτή η λύση που προκρίνεται για την Κερατέα; Σίγουρα, όχι. Κι
εµείς θέλαµε αυτήν τη στιγµή να έχουµε φθάσει ως ελληνικός
λαός, ως κουλτούρα, να µιλάµε για άλλου είδους ανακύκλωση,
για ένταξη της κοµποστοποίησης στη ζωή µας και για µικρές περιφερειακές µονάδες που δεν θα δηµιουργούν πρόβληµα. Μπορούµε αυτήν τη στιγµή να παραβλέψουµε το πρόβληµα, να το
κάνουµε στην άκρη και να το αφήσουµε µέχρι να φθάσει στο
απροχώρητο; Όχι.
Γι’ αυτό, στη Δηµοκρατική Αριστερά θα συνεχίσουµε να είµαστε υποψιασµένοι –ήµασταν και θα είµαστε- αλλά από εκεί και
πέρα, θεωρούµε ότι άλλο πράγµα πρέπει να προσπαθούµε. Πρέπει να προσπαθούµε να ορίσουµε τους όρους, κάτω από τους
οποίους θα γίνουν όλα. Κι εµείς προσπαθήσαµε και να ακούσουµε την τοπική κοινωνία και να θέσουµε το θέµα τού τονάζ,
δηλαδή των τόνων που θα έχει αυτό το εργοστάσιο, ώστε να διασφαλίσουµε τη θέση αυτού του εργοστασίου και να πούµε ότι
θα κάνουµε ό,τι µπορούµε για να υπάρχει ο µέγιστος δυνατός
έλεγχος σ’ αυτήν την επένδυση. Είναι µία επένδυση που πρέπει
να σεβαστεί, επιτέλους, την τοπική κοινωνία.
Επειδή ακούστηκαν πολλά για τους τρόπους διαχείρισης των
απορριµµάτων, θα µου επιτρέψετε να πω ότι το τονάζ είναι αυτό
που προκρίνει τον τρόπο διαχείρισης, γιατί κανένας επενδυτής

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ’ - 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

δεν θα έρθει να επενδύσει, αν αυτό το εργοστάσιο θα είναι
εξήντα χιλιάδων τόνων και όχι εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων
τόνων, όπως ήταν οι αρχικοί όροι.
Επειδή κάποια στιγµή πρέπει πραγµατικά –το είπε και ο κ. Μωραΐτης- να αρχίσουµε να συζητάµε για την ουσία, όπως είπε και
ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος κ. Τσούκαλης από το
Βήµα, δηλαδή να µιλήσουµε για την ενεργειακή µας πολιτική,
πρέπει να καθίσουµε όλοι µαζί να δούµε τι περιφερειακό σχεδιασµό µπορούµε να κάνουµε µε τους σηµερινούς όρους.
Θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Η ζωή και η καθηµερινότητα,
δυστυχώς, µας έχει προλάβει. Νοµίζω ότι συζητάµε µ’ αυτούς
τους όρους σήµερα, επειδή η κατανάλωση αυτήν τη στιγµή στην
Ελλάδα έχει µειωθεί κατά 30% και τα σκουπίδια µας κατά 40%45%. Αυτήν την ευκαιρία πρέπει να την αρπάξουµε και να µην την
αφήσουµε να χαθεί.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να ξεκινήσει µία συζήτηση πολύ σοβαρή και πολύ σηµαντική γύρω από τον περιφερειακό σχεδιασµό
για το τι µπορούµε να κάνουµε, προκειµένου να εκµεταλλευτούµε αυτήν τη συγκυρία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Φούντα.
Η κ. Διαµάντω Μανωλάκου έχει το λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, σας πιστεύουµε
ότι ο εθνικός στόχος για την ανάκαµψη της οικονοµίας είναι συνδεδεµένος µε την ενέργεια. Το βλέπουµε εξάλλου. Ιδιωτικοποιήσεις όχι µόνο της ΔΕΗ, όχι µόνο της αποθήκης του Πρίνου,
αλλά και της ΔΕΠΑ και της ΔΕΣΦΑ! Νύφες περιζήτητες! Στα
πόδια τους σφάζονται οι ιµπεριαλιστικές δυνάµεις! Μέχρι και τα
στρατηγικά αποθέµατα πετρελαίου έχετε στο νοµοσχέδιο! Άρα
ενέργεια πουλάτε! Όµως µέσα από την ενέργεια χαρατσώνετε!
Να πούµε και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης! Τι ζητάνε οι
αγρότες ή οι µικροεπαγγελµατίες; Γιατί γίνονται τόσες διαδηλώσεις; Και βέβαια µέσα από την ενέργεια φορολογείτε τα τιµολόγια τής ΔΕΗ! Και οι κινητοποιήσεις είναι συχνότατες!
Δεν υποτιµάµε την ενσωµάτωση αυτής της οδηγίας. Μάλιστα,
αν ήθελε κανείς να δει και τις λεπτοµέρειες, αρκεί να διάβαζε την
έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία είναι πάνω από διακόσιες πενήντα σελίδες! Εδώ πέρασε το γενικόλογο, η απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής! Όµως µη µιλάµε και για το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ Κατ’ Οίκον»! Από τις εκατό χιλιάδες αιτήσεις, είκοσι χιλιάδες ικανοποιείτε! Ο υπόλοιπος κόσµος, τα
εκατοµµύρια, που δεν µπορεί ούτε να ζεσταθεί και πηγαίνει σε
µεθόδους του περασµένου αιώνα;
Το µόνο σίγουρο από την ενσωµάτωση και αυτής της οδηγίας
είναι ότι λίγοι θα κερδίσουν πολλά, εκµεταλλευόµενοι τους πολλούς! Έτσι είναι ο καπιταλισµός!
Σε ό,τι αφορά την Κερατέα, πώς ζητάτε να ψηφιστεί η επιλογή
του νέου χώρου για τις Φοβόλες, όταν δεν υπάρχει ούτε καν η
έκθεση, η εκτίµηση καταλληλότητας; Βέβαια κατάλληλη είναι
µόνο για τα επιχειρηµατικά συµφέροντα! Εκεί είναι κατάλληλη.
Να σας πω καθαρά και για µία φορά ακόµα ότι εµείς λευκή επιταγή δεν σας δίνουµε.
Θα αναφερθώ τώρα στο ΙΓΜΕ. Για να σας πω την αλήθεια,
είστε βαριά εκτεθειµένος, γιατί είχατε κάνει µία πολύ καλή ερώτηση, όταν ήσασταν στην Αντιπολίτευση. Δεν γίνεται! Κοροϊδεύετε! Χρησιµοποιείτε ένα µπαλάκι πέρα-δώθε, ενώ ξέρετε
καλά –και το συνδικάτο έχει ενηµερώσει- ότι από το Υπουργείο
Οικονοµικών υπάρχει σύµφωνη γνώµη να περάσει! Και επιπλέον
τον κ. Μανιτάκη δεν τον χρειάζεστε, γιατί οι εργαζόµενοι δεν
έχουν πάει στη διαδικασία τής εφεδρείας! Άρα περί τι να γνωµατεύσει; Εδώ και τώρα, εάν πράγµατι ειλικρινά συµφωνείτε, πρέπει να περάσει η τροπολογία έτσι διορθωµένη, όπως διατυπώθηκε! Διαφορετικά, σας λέµε καθαρά ότι εµείς θα την καταθέσουµε ξανά στο νοµοσχέδιο για το ελάχιστο επίπεδο αποθεµάτων αργού πετρελαίου!
Και βέβαια στον αγώνα των εργαζοµένων µαζί τους θα είµαστε! Κι ας έχετε και τέσσερις κλούβες από πίσω τους, περισσότερες απ’ όσοι είναι οι εργαζόµενοι! Δεν φοβόµαστε!
Κύριε Βορίδη, καθαρές κουβέντες! Εσείς µία ελευθερία αναγνωρίζετε, την ελευθερία του κεφαλαίου να εκµεταλλεύεται ό,τι
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απορρέει απ’ αυτήν! Ελευθερία στην πείνα, ελευθερία στη φτώχεια, ελευθερία στην ανεργία! Την ελευθερία στη δουλειά και
στις ελεύθερες συλλογικές συµβάσεις, αυτά τα πνίγετε στην πολιτική επιστράτευση! Έτσι είναι ο καπιταλισµός! Γι’ αυτό τον πολεµάµε! Θεός, το κέρδος που δεν διστάζει να µακελλεύει και
λαούς! Τα είπε ο κ. Παφίλης, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω.
Όµως τελειώνω µε τη χθεσινή ηµέρα. Κοιτάξτε, το ψέµα και η
προβοκάτσια έχουν κοντά ποδάρια. Εµείς αισιοδοξούµε και το
λέµε. Ο αιώνας αυτός θα είναι αιώνας µεγάλων αγώνων, γιατί ο
καπιταλισµός έχει σαπίσει, έχει βρωµίσει και δείχνει µόνο την
αγριότητα, τη βαρβαρότητα και την απανθρωπιά του! Πολύ γρήγορα θα πολεµάνε πολύ περισσότεροι λαοί για ένα ποιοτικά ανώτερο σύστηµα, το σοσιαλισµό! Γι’ αυτό να είστε σίγουροι! Κι από
τα λάθη του έχουµε διδαχθεί. Γι’ αυτό, όταν έρθει ξανά, θα ριζώσει πολύ πιο βαθιά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Γεωργιάδης έχει το λόγο για ένα λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Η κ. Μακρή αναφεροµένη στο πρόσωπό µου είπε ότι δεν έχω
διαβάσει, προφανώς, τα Πρακτικά και ότι πουθενά, από τα πρακτικά αυτής της δίκης, δεν συνάγεται αυτό που είπα.
Θέλω να πω µε ευγένεια στην κ. Μακρή ότι ευτυχώς στην ανάγνωση είµαι πολύ καλός. Θέλω να σας πω λοιπόν λέξη-λέξη από
τα Πρακτικά:
Ερώτηση του προέδρου του δικαστηρίου προς τον κ. Πάνο
Καµµένο: «Είπατε ποτέ «λαµόγιο» τον κ. Ανδρέα Παπανδρέου;».
Πάνος Καµµένος: «Εγώ; Ποτέ.».
Ερώτηση του Προέδρου του Δικαστηρίου: «Είχατε σκοπό να
βλάψετε την τιµή και την υπόληψη του κ. Ανδρέα Παπανδρέου;».
Απάντηση Πάνου Καµµένου: «Εγώ; Αστειεύεστε, κύριε Πρόεδρε; Ποτέ δεν είχα την πρόθεση να βλάψω την τιµή και την υπόληψη του κ. Παπανδρέου.».
Πρόεδρος: «Μα στα blogs γράφουν ότι είπατε αυτά».
Πάνος Καµµένος: «Δεν υιοθετώ τι γράφουν τα blogs, κύριε
Πρόεδρε. Τα blogs µπορεί να τα χρηµατοδοτεί και η οικογένεια
Παπανδρέου. Εγώ το µόνο που έκανα –αν δεν το καταλάβατε,
κύριοι συνάδελφοι, εδώ στη Βουλή ήταν το τι έκανε- ήταν να
θέτω ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου».
Αυτά που ακούγαµε στη Βουλή από τον κ. Καµµένο τον προηγούµενο καιρό ήταν ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου –
προσέξτε!- τις οποίες δεν υιοθετεί κιόλας, αλλά απλώς τις θέτει
προς ενηµέρωση του ελληνικού λαού, ως ουδέτερος και ό,τι
αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη διά του κ. Πεπόνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Άρα λοιπόν κυρία Μακρή,
είναι πολύ πιο έντιµο για τον κ. Καµµένο να πει «παραφέρθηκα,
κάποια φορά».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μάλιστα, έχω κι άλλη µια
ερώτηση από τα Πρακτικά που έγκειται στο αν έχει πει ποτέ την
οικογένεια Παπανδρέου «cosa nostra».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι εδώ ο κ. Καµµένος, για να σας απαντήσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και απάντησε «ουδέποτε
έχω πει την οικογένεια Παπανδρέου «cosa nostra», ενώ όλοι τα
έχουµε ακούσει όλα αυτά µέσα στη Βουλή.
Θέλω λοιπόν να είµαι ξεκάθαρος. Δεν µπαίνω στα CDSs. Αυτά
θα τα κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Ούτε και ξέρω τι είναι. Ξέρω
όµως ότι ο κ. Καµµένος άλλα έλεγε πριν και άλλα έλεγε µέσα στο
δικαστήριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Φτάνει, κύριε
Γεωργιάδη. Δεν συζητάµε εδώ το προσωπικό σας θέµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και θα πρέπει να εκτιµηθεί
από τον ελληνικό λαό το µέγεθος του πολιτικού του ανδρισµού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Θα έρθει κάποια στιγµή ο κ. Καµµένος και θα τοποθετηθεί. Λο-
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γικό δεν είναι, κύριε συνάδελφε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σιγά µην έρθει, κυρία
Πρόεδρε. Δεν θα τοποθετηθεί ποτέ σ’ αυτό, γιατί δεν θέλει ο ελληνικός λαός να διαβάσει την «κωλοτούµπα» που έκανε στο δικαστήριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
συνάδελφε, δυστυχώς από «κωλοτούµπες» έχουµε χορτάσει
όλοι.
Κύριε Παπαδηµούλη, έχετε έξι λεπτά, αλλά θα σας παρακαλέσω να µην τα εξαντλήσετε και να µην µπείτε σε προσωπικές
αντιπαραθέσεις. Κουραστήκαµε. Το Κοινοβούλιο από το πρωί
ακούει µόνο αντιπαραθέσεις. Υπάρχει τόσο ουσιαστική συζήτηση, που είναι όντως τόσο εποικοδοµητική και βοηθάει, που θα
παρακαλέσω να µείνετε σ’ αυτή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν µπήκα ποτέ, κυρία Πρόεδρε, σε προσωπικές αντιπαραθέσεις, αλλά τις υπέστη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε λοιπόν
έξι λεπτά, αλλά σας παρακαλώ να µην τα ξεπεράσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Η εισηγήτριά µας κ. Καφαντάρη και στην αρχική της οµιλία,
αλλά και στην δευτερολογία της εξήγησε µε επάρκεια και πληρότητα τη θέση µας και επί της αρχής του σχεδίου και επί των
άρθρων και επί των τροπολογιών.
Εγώ λοιπόν θα ήθελα να σταθώ µόνο σε ένα θέµα, επειδή απασχόλησε τη Βουλή. Το θέµα λοιπόν αυτό έγκειται στο πώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι θετικός στην οδηγία -όπως και η ευρωοµάδα της
Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο στην οδηγία- αλλά κρατάει
στάση επιφύλαξης διά της ψήφου «ΠΑΡΩΝ» στο σχέδιο νόµου.
Πολύ απλά, γιατί εκτιµώ ότι και αυτό το σχέδιο νόµου θα κάνει
ό,τι έκαναν κι άλλα νοµοσχέδια που ήρθαν να υλοποιήσουν θετικές οδηγίες. Θα τις αφήσει, δηλαδή πνεύµα και γράµµα στα χαρτιά. Το µεγάλο πρόβληµα στην Ελλάδα είναι ότι τρέχετε να
εφαρµόσετε σαν λαγοί ό,τι αρνητικό, ό,τι αντιλαϊκό και αντικοινωνικό ψηφίζεται στις Βρυξέλλες και πάτε µε ταχύτητα χελώνας
όταν ψηφίζεται κάτι θετικό.
Πού είναι το χρονοδιάγραµµα και το εθνικό σχέδιο που θα εξασφαλίσει να µετατραπούν τα δηµόσια κτήρια µέχρι το 2019 και
τα ιδιωτικά µέχρι το 2021, έτσι όπως προβλέπει η οδηγία; Πού
είναι οι διαθέσιµοι πόροι; Πού είναι τα κίνητρα; Πού είναι η κοινωνική συγκέντρωση της επιδότησης στα φτωχότερα και στα µεσαία νοικοκυριά που έχουν κατά τεκµήριο τα πιο αθωράκιστα
κτήρια; Τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει στο σχέδιο νόµου.
Επειδή λοιπόν έχετε ένα σχέδιο νόµου που εξαϋλώνει τα θετικά
στοιχεία της οδηγίας, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η στάση µας
είναι «ΠΑΡΩΝ».
Έρχοµαι τώρα σε ένα ερώτηµα που απασχόλησε και πάλι την
Αίθουσα και έγκειται στο τι είναι και τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και γιατί
τον φοβάται τόσο πολύ το πολιτικό και οικονοµικό κατεστηµένο,
όπως το εκφράζουν η τρικοµµατική συγκυβέρνηση, κυρίως µε το
µεγάλο της «αφεντικό» τη Νέα Δηµοκρατία, αλλά και τα οικονοµικά συµφέροντα που τη στηρίζουν. Μην είναι αναρχικοί; Μην
είναι φιλοτροµοκράτες; Μην είναι οπαδοί της βίας; Μην είναι καπιταλιστικό κόµµα;
Τίποτα από αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι µια πολιτική δύναµη µε αριστερή ταυτότητα, µε συγκεκριµένο πρόγραµµα και συγκεκριµένη πολιτική που κατάφερε στις προηγούµενες εκλογές να πάει από το 4% στο 27% και που πολλοί
ελπίζουν –αυτοί που µας συµπαθούν και µας υποστηρίζουν- και
πολλοί φοβούνται –αυτοί που στηρίζουν «µέχρι τα µπούνια» την
Κυβέρνησή σας- ότι αύριο µπορεί να είναι η κυβέρνηση της
χώρας. Αυτό φοβάστε. Τη δηµοκρατία, τις οµαλές δηµοκρατικές
εξελίξεις.
Δεν φοβάστε τις µολότοφ, δεν φοβάστε τα σπασίµατα. Φοβάστε τους µαζικούς ειρηνικούς αποδοτικούς αγώνες του Ενωµένου Κοινωνικού Κινήµατος που συµπεριλαµβάνει και άλλους
ανθρώπους, οι οποίοι δεν χωρίζονται πια µε ιδεολογικά κριτήρια,
αλλά κινούνται µαζί µε βάση το κοινωνικό τους συµφέρον. Τελικά
φοβάστε τη λαϊκή ψήφο στην κάλπη. Γι’ αυτό φοβάστε το ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Βορίδης µάς δίκασε και πάλι από το Βήµα της Βουλής και
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µας είπε ότι δεν εθίγη ποτέ κανένα δικαίωµα. Είπε ότι όλα τα δικαιώµατα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα ασκούνται ελευθέρως και ότι τις καταχρήσεις και τις παραβιάσεις τής νοµιµότητας
καταπολεµάει η Κυβέρνηση. Αλήθεια; Υπάρχει χώρα στην Ευρωζώνη που να έχει, ακόµα και να χρησιµοποιεί το χουντικής κοπής
πολιτικό εργαλείο που λέγεται πολιτική επιστράτευση; Και µάλιστα η πολιτική επιστράτευση, ακόµα και έτσι όπως έχει καθιερωθεί, προβλέπει ειδικούς περιοριστικούς όρους, για να ενεργοποιηθεί, τους οποίους και «τσαλαπατάτε».
Υπάρχει χώρα στην Ευρωζώνη που να καταργεί µε νόµους και
δη µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου συλλογικές συµβάσεις
σε ισχύ, εθνικές και κλαδικές;
Και επειδή εµφανιστήκατε ως προστάτες της περιουσίας, ποια
περιουσία προστατεύετε µε τα χαράτσια που επιβάλλετε στη
µικρή και µεσαία περιουσία και µε αυτά που επιβάλατε µε το χαράτσι στη ΔΕΗ, αλλά και µε τη φορολογία που ετοιµάζετε και
σκοπεύετε να βάλετε µέσα σε ένα χρόνο από µία καθηµαγµένη
ακίνητη περιουσία, που έχει χάσει ένα πολύ µεγάλο µέρος της
αξίας της και από µία µεσαία τάξη που φτωχοποιείται; Σκοπεύετε
να πάρετε 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή σχεδόν το 2% του
ΑΕΠ! Μάλιστα, το Υπουργείο Οικονοµικών διαρρέει ότι δεν θα
υπάρχει αφορολόγητο και ότι θα αρχίσει η φορολογία από το
πρώτο ευρώ.
Ο κ. Βορίδης µάς ρώτησε µήπως δεν θέλουµε να δικάζουν τα
δικαστήρια. Βεβαίως και θέλουµε να δικάζουν. Θέλουµε να δικάζουν δίκαια, αποτελεσµατικά και γρήγορα, γιατί στην Ελλάδα
είναι τέτοια η καθυστέρηση απονοµής τής δικαιοσύνης, που οδηγεί στην αρνησιδικία. Όµως µας ενοχλεί και η διαφορά ταχύτητας στην εκδίκαση των υποθέσεων και το κοινωνικό «χρώµα»,
όσον αφορά τη διαφορά στις ταχύτητες.
Κυρία Πρόεδρε, αν είναι να βγει µια απεργία παράνοµη, η απόφαση βγαίνει σε λίγες ώρες. Και δεν θυµάµαι τα τελευταία χρόνια -µε εξαίρεση ίσως µία ή δύο φορές- να υπάρχει περίπτωση
που να µη βγαίνουν παράνοµες οι απεργίες. Όµως την ίδια ώρα,
έξι χρόνια τώρα, ακόµα να υπάρξει εδώλιο για τους συµµετόχους
τού σκανδάλου της «SIEMENS», ακόµα και γι’ αυτούς που έχουν
οµολογήσει ότι πήραν 1 εκατοµµύριο µάρκα, για παράδειγµα, και
το έδωσαν στο κόµµα τους, ενώ µια υπόθεση φορολογική ενός
µεγαλοοφειλέτη του δηµοσίου µπορεί να κάνει και δώδεκα χρόνια για να εκδικαστεί. Εκεί είναι λοιπόν τα θέµατα.
Και θα ήθελα να ξέρω τι ενοχλεί εσάς που εκπροσωπείτε όχι
µόνο µια συνεργασία που υλοποιεί µια άγρια νεοφιλελεύθερη πολιτική, άδικη και αναποτελεσµατική, αλλά και που εκπροσωπείτε
και ένα αµαρτωλό πολιτικό κατεστηµένο που έφερε στην Ελλάδα
τα µνηµόνια, τα οποία υλοποιείτε τώρα χέρι-χέρι, καταστρέφοντας τον παλιό δικοµµατισµό και µετατρέποντας το απόν ΠΑΣΟΚ
σε συνιστώσα µιας υπερ-δεξιάς Νέας Δηµοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τι σας ενοχλεί; Σας ενοχλεί που ένας κόσµος «σπάει» τα ιδεολογικά σύνορα και ενώνεται µε βάση την ελπίδα του να προκόψει
αυτός ο τόπος, να γυρίσει στην ανάπτυξη, να παράγει δουλειές,
να περιορίσει τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά; Το ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ δεν τον στηρίζουν µόνο αριστερές δυνάµεις, αλλά και άλλες
κοινωνικές προοδευτικές δυνάµεις, που θέλουν επιτέλους να
απαλλαγούν από ένα κατεστηµένο.
Αυτό που σας φοβίζει, είναι αυτή η πολιτική προοπτική της δηµοκρατικής ανατροπής της Κυβέρνησής σας. Αυτό που θέλετε,
είναι η διαιώνιση ενός εµφυλίου και ενός διχασµού στην Αριστερά. Όµως πιστεύω ότι είναι τέτοια η αγριότητα τής πολιτικής
σας, που η ιδέα της ενωτικής κοινής δράσης όχι µόνο των δυνάµεων τής Αριστεράς, αλλά και άλλων κοινωνικών προοδευτικών
δυνάµεων που θέλουν να απαλλαγούν από τη µνηµονιακή θηλιά,
γρήγορα θα φέρει δηµοκρατική ανατροπή και εξελίξεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Παπαδηµούλη.
Το λόγο έχει ο κ. Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, νοµίζω
ότι καθώς κλείνει η συζήτηση σ’ αυτό το σχέδιο νόµου, είναι
ανάγκη να πούµε ορισµένα συµπεράσµατα που µπορούν να
βγουν από την όλη συζήτηση.
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Σε συνέχεια λοιπόν των όσων είπαµε στην πρωτολογία µας,
ακούστηκε η άποψη ότι µ’ αυτό το σχέδιο νόµου θα αναπτυχθεί
ο κατασκευαστικός κλάδος, ότι θα υπάρξουν επενδύσεις κ.λπ..
Βέβαια θα πρέπει να δούµε αν και υπό ποιες προϋποθέσεις η
ανάπτυξη αυτή θα έχει µια προστιθεµένη αξία για τη χώρα όχι
τόσο σε επίπεδο εργατικού δυναµικού -γιατί είναι προφανές ότι
την εργασία θα την επιτελέσουν άνθρωποι που κατοικούν σ’
αυτήν τη χώρα- αλλά κυρίως σε επίπεδο υλικών τα οποία χρειάζεται η όλη διαδικασία. Και ενδεχόµενα αν σ’ αυτό έχετε µια µελέτη ότι είναι αυξηµένη η εσωτερική προστιθέµενη αξία, θα
ήθελα, κλείνοντας, να µας την πείτε, κύριε Υπουργέ.
Δεύτερον, τέθηκε το ζήτηµα από κάποιο συνάδελφο ότι αλλάξαµε θέσεις για το ζήτηµα της Κερατέας. Ακούστε, το ζήτηµα
είναι πολύ απλό. Σας εξήγησα ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουµε συγκεκριµένη άποψη ότι το άρθρο 60 του Συντάγµατος υπερτερεί και κατά την έννοια αυτή, οι Βουλευτές ενεργούν κατά συνείδηση. Σε θέµατα τα οποία εµείς θεωρούµε ότι θα πρέπει να
εφαρµοστεί αυτή η διάταξη, είναι ελεύθερος κάθε Βουλευτής να
το πράξει.
Εποµένως, το ζήτηµα που τέθηκε είναι ότι πραγµατικά από την
πλευρά των δήµων που εξέφραζαν, στο µέρος που εκφράζουν
σηµαντικά, τις τοπικές κοινωνίες τέθηκε η στήριξη αυτής της
τροπολογίας και το λάβαµε σοβαρά υπ’ όψιν.
Ταυτόχρονα όµως δεν έχουµε την αντίληψη ότι την τοπική κοινωνία εκφράζει µόνο ο δήµος. Υπάρχουν κινήµατα πολιτών, είναι
αυτό που λέµε «η κοινωνία των πολιτών», που πραγµατικά µας
έθεσε τα ζητήµατα αυτά, ιδίως δε στο Βουλευτή µας, ο οποίος
εκλέγεται στην περιοχή και έχει µια σαφέστατη εικόνα.
Εποµένως τα πράγµατα είναι πολύ απλά, αλλά ίσως εσείς στη
Νέα Δηµοκρατία να τα βλέπετε διαφορετικά και όποιος διαφωνεί
ενδεχοµένως, να τον διαγράφετε.
Εµείς είπαµε πολύ απλά ότι αν η συγκεκριµένη τροπολογία
τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία, γιατί δεν ξέρουµε τι θα γίνει, ο
κάθε Βουλευτής µας θα ψηφίσει µε βάση τη συνείδησή του και
ό,τι νοµίζει. Εάν δεν τεθεί, γιατί θα µπει και ένα πρακτικό ερώτηµα, τι ψηφίζουµε επί της τροπολογίας, και κατά την έννοια
αυτή θα πρέπει να αθροιστούν ή όχι οι δεκαοκτώ ψήφοι των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, λέµε ότι δεν θα πρέπει το Προεδρείο να µας
αθροίσει ούτε στα υπέρ ούτε στα κατά.
Πάµε παρακάτω στα θέµατα. Η συνολική αντίληψη για το νοµοσχέδιο είναι ότι σε µια φάση κρίσης έτσι, όπως διαµορφώνεται, παρά τις όποιες παρεµβάσεις που γίνονται, εµείς θεωρούµε
ότι το βασικό σήµερα είναι, ότι υπάρχει µια τεράστια οικονοµική
κρίση κι ότι δεν µπορούν να ανταποκριθούν, ακόµη κι αν ήθελαν,
οι πολίτες σ’ αυτήν την ιστορία.
Κάποιος συνάδελφος ανέφερε τη Μαρία Αντουανέτα ως παράδειγµα. Εγώ θα το πω πιο λαϊκά: «Ψωµάκι, τυράκι δεν έχουµε,
ραπανάκι για την όρεξη». Δηλαδή σ’ αυτήν τη φάση που όλα τα
ζητήµατα είναι σε µια φάση φτωχοποίησης, έρχεστε ένα σοβαρό
θέµα να το βάλετε ως προτεραιότητα, για να καλύψετε -θα
έλεγα- κάποια πράγµατα που δεν καλύπτονται.
Επειδή ένας συνάδελφος έβαλε το θέµα του πώς ενσωµατώνεται µια οδηγία στο Ελληνικό Δίκαιο ή πώς θα προσαρµοστεί η
ελληνική οδηγία, θα πω το εξής. Υπάρχουν δύο ζητήµατα, κυρία
Πρόεδρε.
Πρώτον, είναι το τι έχει ισχύσει στο παρελθόν. Και εφόσον
υπάρχουν οδηγίες που δεν έχουν έρθει και δεν έχει εναρµονιστεί
η νοµοθεσία µε βάση τη διαδικασία προ της Λισσαβόνας και του
παρελθόντος, υπάρχει αυτή η διαδικασία, στην οποία ο καθένας
διατηρεί το δικαίωµα να παρεµβαίνει. Και επειδή, ως Κοινοβούλιο, θέλουµε να έχουµε άποψη, ακόµη και αν είναι υποχρέωση
της χώρας που διαµορφώθηκε µέσα από ένα συσχετισµό δύναµης στο συµβούλιο, όπου εκεί η Κυβέρνηση µπορεί να ψήφισε
υπέρ, µπορεί και κατά, αν είναι µε βάση και την αρχή της Πλειοψηφίας, έχουµε αυτήν τη διαδικασία και θα εκφράζουµε την
άποψη.
Όταν όµως έχουµε τη νέα διαδικασία - και αυτό είναι σηµαντικό - υπάρχει το δικαίωµα οκτώ εβδοµάδες µετά την κατάθεση
µιας πρότασης, να υπάρχει παρέµβαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου. Και σε αυτό έχουµε ζητήσει
από την πρώτη στιγµή -δεν ξέρω αν ήσασταν εδώ, κύριε συνά-
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δελφε- κι η πρώτη τοποθέτηση που έκανα, ήταν ότι θέλουµε να
ασκούνται όλα τα δικαιώµατά µας, ως Βουλευτές µέσα απ’
αυτήν τη διαδικασία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων,
προκειµένου, εάν διαφωνούµε, να διαµορφώνονται οι συσχετισµοί αυτοί που ονοµάζονται «κίτρινη κάρτα» ή «πορτοκαλί
κάρτα», δηλαδή µαζί µε άλλα κοινοβούλια, ασκώντας πίεση σε
ζητήµατα σε σχέση βέβαια µε τη επικουρικότητα, διότι εκεί είναι
η αρµοδιότητά µας -και την αναλογικότητα, λένε µερικοί, να το
δεχθούµε και αυτό- να µπορούµε να κάνουµε ένα συσχετισµό
δύναµης κι αν δεν συµφωνούµε, µαζί µε άλλους να µπλοκάρουµε
αυτές τις διαδικασίες ή να διαµορφώνουµε και εµείς µε τη σειρά
µας τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες.
Τέλος, επειδή τέθηκε το ζήτηµα για τον κ. Καµµένο θα ήθελα
να πω το εξής: Πρώτα από όλα ειπώθηκε ότι δεν είδατε καµµία
δήλωσή µας την προηγουµένη ή αυτήν την εβδοµάδα. Σας λέµε
λοιπόν ότι έχουµε κάνει αναλυτικές δηλώσεις και για το ταξίδι
του κ. Σαµαρά, τη συνάντησή του µε τον κ. Ερντογάν, την πρόταση που θέλει να φέρει εδώ για Τζαµί, την τρόικα, το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο που παραδέχθηκε τα ζητήµατα τού ότι καταστράφηκε η χώρα, κ.λπ..
Δεύτερη παρατήρηση: Οι ενέργειες του κ. Καµµένου ως Βουλευτού δεν έχουν το προσωπικό στοιχείο. Δεν έχουµε αντιδικία
µε κανέναν προσωπικά και ο ίδιος δεν στοχοποιεί κανένα πρόσωπο. Κατά την έννοια αυτή δεν είναι µια προσωπική διένεξη του
ίδιου µε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό που έκανε, ήταν, ασκώντας τα δικαιώµατά του ως Βουλευτής, µε τις ερωτήσεις να θέτει
τα ζητήµατα, τα οποία εάν και εφόσον υπάρχουν, αυτά αποδεικνύονται και προχωρούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στη διαδικασία δε που αναφερθήκατε, υπάρχουν τα Πρακτικά.
Τα Πρακτικά αυτά είναι δεδοµένα και ο καθένας µπορεί να τα
διαβάσει. Από τα Πρακτικά προκύπτει λοιπόν ότι αυτά τα οποία
ειπώθηκαν, ότι ο κ. Καµµένος τα πήρε πίσω κ.λπ., δεν ισχύουν.
Και µάλιστα το ακούσαµε και µε έναν τρόπο γλαφυρό, µια και κάποιος διάβασε –λέει- τα Πρακτικά, αλλά ο τρόπος που περιέγραφε…Φαντάζοµαι ότι δεν υπάρχει καµµία καινούργια τεχνολογία που να ακούγατε και τη φωνή που τα έλεγε. Γιατί υπάρχει µια
αναπαράσταση στη συγκεκριµένη περίπτωση. Προφανώς θα τα
διαβάσατε στη σύγχρονη τεχνολογία του «Star Trek», που θα γίνεται µετά από εκατό - διακόσια χρόνια.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είπαµε κάτι που δεν υπάρχει στα Πρακτικά;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Λέω για τον τρόπο µε
τον οποίο εκφράστηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Λέω λοιπόν, επειδή ειπώθηκαν και βαριές κουβέντες περί πολιτικού ανδρισµού του κ.
Καµµένου κ.λπ…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κυρία Πρόεδρε, να υπάρξει κάποια ησυχία, για να τοποθετηθώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ησυχία παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Σας απαντάει. Ακούστε τι σας απαντάει.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Πρώτα απ’ όλα ο κ. Καµµένος επισκέφθηκε ξανά τον κ. Πεπόνη και έδωσε καινούργια
στοιχεία για την υπόθεση τών CDSs.
Δεύτερον, επειδή ειπώθηκαν κουβέντες βαριές, οι οποίες προφανώς είναι καταγεγραµµένες στα Πρακτικά και εδώ, αλλά ενδεχοµένως και αλλού, σας λέω το πολύ απλό που µπορεί να πει
κανείς, ότι είναι προφανές ότι ο κ. Καµµένος επιφυλάσσεται των
δικαιωµάτων του σε επίπεδο αστικό και ποινικό, έναντι οποιουδήποτε θίγει την τιµή και την υπόληψή του. Αυτό µπορεί να πει
κανείς ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόµµατος.
Όµως πρέπει πλέον να δούµε τα θέµατα εδώ της ουσίας, τα
οποία έχουν πολλά επίπεδα, αφορούν και τα CDSs, αφορούν και
πολλές έρευνες.
Όλα αυτά λοιπόν θα αντιµετωπιστούν έτσι, όπως πρέπει. Αυτό
ήθελα να πω.

7124

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαριά.
Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε το λόγο. Σας φθάνουν δύο λεπτά;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν θα χρησιµοποιήσω όλο το χρόνο.
Έχω έξι λεπτά, αλλά θα τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Λέω µήπως
κερδίσουµε λίγο χρόνο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Απλώς, επειδή τέθηκαν ορισµένα
ερωτήµατα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να πω τα εξής.
Ρωτάει λοιπόν ο κ. Παπαδηµούλης: «Πείτε µου σε ποια χώρα
τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει η επιστράτευση ».
Δεν χρειάζεται. Είναι τα ελεύθερα συνδικάτα µε τα οποία συνεργάζονται, που παίζουν µια χαρά το ρόλο. Όταν ξεσηκώνεται
το εργατικό κίνηµα, ξεπουλάνε τους αγώνες, τα συµφωνούν στη
λογική των κοινωνικών εταίρων -συνεταίρων εννοώ- που έχουν
αµβλύνει τις ταξικές αντιθέσεις και έτσι δεν χρειάζεται επιστράτευση. Ό,τι ρόλο έπαιξαν και οι ηγεσίες τού συνδικαλιστικού κινήµατος στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια.
Δεύτερο µεγάλο ερώτηµα: Σε ποια χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καταργούνται οι συλλογικές συµβάσεις; Στην ίδια την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκθεση «ΣΕΡΚΑΣ» -γιατί το θυµάµαι απέξωτι λέει «Η µορφή των συλλογικών συµβάσεων που χρησιµοποιήθηκε όλα τα προηγούµενα χρόνια, δεν ανταποκρίνεται στο σηµερινό επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης και δεν υπηρετεί την
ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Υπέροχα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: «Γι’ αυτό πρέπει να περάσουµε σε
ατοµικές µορφές διαπραγµάτευσης, δηλαδή στις ατοµικές συµβάσεις». Τι άλλο θέλει κανένας για να αντιληφθεί τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τι άλλο θέλει;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Και κάτι ακόµα σε σχέση µε αυτό. Η
νοµοθεσία που έρχεται εδώ κατά 90% και πλέον, στην πραγµατικότητα είναι η υλοποίηση αυτών που αποφασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρα λοιπόν δεν µπορεί να είσαι και µε τον αστυφύλαξ και µε
το χωροφύλαξ. Δεν µπορείς να καταγγέλλεις –και καλά κάνειςτην Κυβέρνηση και να αθωώνεις την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν
µπορεί να λες ότι εγώ θα είµαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των µονοπωλίων, του κεφαλαίου που κάνει όλα αυτά και πολλά άλλα και
ταυτόχρονα να λες ότι θα ακολουθήσω διαφορετική πολιτική.
Γιατί φιλολαϊκή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µπορεί να
υπάρξει. Οικοδοµήθηκε, για να υπηρετήσει τα συµφέροντα τού
ευρωπαϊκού κεφαλαίου και την ανταγωνιστικότητά του, σε σχέση
µε άλλα ιµπεριαλιστικά κέντρα.
Αυτό το γνωρίζουν οι πάντες και επιβεβαιώνεται και από την
ίδια την πραγµατικότητα που διαµορφώνεται και στη χώρα µας
και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα µέτρα του µνηµονίου µπορεί να εφαρµόζονται γρήγορα, επειδή καθυστέρησαν
στη χώρα µας, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρµοστεί
εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Το αποτέλεσµα έχει σηµασία και αυτό ισχύει για όλους τους
θιασώτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτούς που ανοιχτά οµολογούν ότι «ναι, ο καπιταλισµός είναι το καλύτερο σύστηµα».
Το αποτέλεσµα είναι η εξαθλίωση, η αφαίρεση δικαιωµάτων,
η επιστροφή σε τριάντα και σαράντα χρόνια πίσω, όχι µόνο στην
Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι
η πραγµατικότητα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελειώνοντας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν τελειώσατε
ακόµα; Και χάρηκα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εδώ έχουµε και το εξής: Και µη εισενέγκης ηµάς εις πειρασµόν, λέει. ΔΝΤ ή Ευρωπαϊκή Ένωση; Ανάλογα το πώς εξελίσσονται. Πρόσφατα ανακαλύπτουν ορισµένοι
ότι το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο αναγνωρίζει τα λάθη του. Και
λοιπόν; Τι είναι το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο; Διεθνής ιµπεριαλιστικός οργανισµός. «Δεν τα θέλει το Διεθνές Νοµισµατικό Τα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µείο, τα θέλει η Μέρκελ». Αυτά είναι ψεύτικα και πλασµατικά.
Στην πραγµατικότητα ο λαός δεν µπορεί να διαλέξει τι σχοινί
θα είναι αυτό που θα τον κρεµάσουν, αν θα είναι µεταξωτό ή από
λινάρι, που λέγαµε παλιότερα. Αυτή είναι η ουσία.
Γι’ αυτό κι εµείς λέµε: Έξω και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, υπάρχουν όλες οι αντικειµενικές δυνατότητες σήµερα η κοινωνία να προχωρήσει µπροστά. Και θα προχωρήσει, κύριε Βορίδη και κύριε Γεωργιάδη,
όπως το ποτάµι που όταν βρίσκει εµπόδια, στρίβει καµµιά φορά,
αλλά πάει στη θάλασσα. Και ο εικοστός πρώτος αιώνας θα είναι
ο αιώνας του σοσιαλισµού είτε το θέλετε είτε όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε το λόγο
για ένα λεπτό, γιατί αν αρχίσουν οι τριτολογίες, δεν θα τελειώσουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Δεν θα ήθελα να παρέµβω σε καµµία περίπτωση, αλλά µετά την τοποθέτηση τού κ.
Γεωργιάδη εγώ περίµενα και από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξαρτή- των Ελλήνων και από την κ. Μακρή που
πήρε το λόγο, να υπάρχει µία απάντηση.
Μετά λύπης µου είδα σήµερα να συνεχίζεται η χθεσινή «κωλοτούµπα» τού κ. Καµµένου από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
κ. Μαριά. Και σαν να µην έφτανε αυτό, επιχειρήθηκε να χρησιµοποιηθεί για άλλη µία φορά, όχι από τον κ. Μαριά αλλά από
τον κ. Καµµένο, η δικαιοσύνη. Ενώ χθες τα πήρε όλα πίσω, έπεσαν όλοι οι µύθοι κι όλες οι συνωµοσίες, που σ’ αυτήν την Αίθουσα έστησε το κόµµα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων µε πρώτο
τον κ. Καµµένο, πάει στον Εισαγγελέα κ. Πεπόνη, να καταθέσει
συµπληρωµατικά στοιχεία. Είναι λυπηρό, είναι λάθος κόµµατα,
Αρχηγοί να χρησιµοποιούν τη δικαιοσύνη σ’ αυτήν την κρίσιµη
συγκυρία κατ’ αυτόν τον τρόπο για τη χώρα. Λυπάµαι πάρα πολύ.
Δεν έχω το χρόνο, αλλά όλο αυτό το πλαίσιο των µύθων, αγαπητέ συνάδελφε, όλο αυτό το πλαίσιο των συνωµοσιών που στήσατε τα δύο τελευταία χρόνια, πιστεύω ότι έχει πέσει και είναι
κρίµα. Επιτέλους, πρέπει όλοι να αναλάβουµε τις ευθύνες µας
σ’ αυτήν την Αίθουσα. Δεν µπορείτε να πετροβολάτε άλλο την
οικογένεια Παπανδρέου. Είναι κρίµα. Λυπάµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μαριά,
για ένα λεπτό παρακαλώ, για να προχωρήσουµε και να ολοκληρώσουµε τη συζήτησή µας. Έχετε το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αφού λοιπόν προκαλούµαι έτσι, να του απαντήσω.
Πρώτον, δεν στήσαµε καµµία συνωµοσία εµείς, διότι δεν συναντήθηκε κανείς από εµάς µε τον Στρος Καν, προκειµένου να
«µαγειρέψουν» την είσοδο τής χώρας στο ΔΝΤ.
Δεύτερον, το ζήτηµα της αγωγής, των µηνύσεων, θα κριθεί
από την ελληνική δικαιοσύνη.
Τρίτον, ο κ. Καµµένος δεν έκανε καµµία αλλαγή θέσης. Είναι
ξεκάθαρο αυτό και προκύπτει από τα Πρακτικά.
Τέταρτον, κάθε Έλληνας πολίτης, συµπεριλαµβανοµένου και
του Βουλευτή, έχει δικαίωµα, εφόσον διαθέτει στοιχεία για ενδεχόµενα ποινικά αδικήµατα, να καταθέσει στη δικαιοσύνη.
Πέµπτον, είχαµε και ζητήσαµε να ανοίξει η διαδικασία και σε
σχέση µε τον κ. Παπανδρέου στο µνηµόνιο και στην υπόθεση
Λαγκάρντ, προκειµένου να εξεταστούν αυτά τα οποία καταγγείλαµε.
Έκτον, βλέπω ότι έχετε µία αρραγή πλέον συνεργασία µε τη
Νέα Δηµοκρατία στα ζητήµατα αυτά.
Έβδοµον, να γνωρίζετε ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ούτε δηµιουργούν προβοκάτσιες ούτε στήνουν ιστορίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαριά. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του θέµατος αυτού.
Θα επανέλθουµε, όπως καταλαβαίνω.
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Αυτά τα οποία λέµε, τα εννοούµε και θα τα εφαρµόσουµε. Η
ανάλυσή µας είναι συγκεκριµένη και να ξέρετε ότι εφόσον θα
υπάρχουν παραβιάσεις τού Συντάγµατος και των νόµων, θα µας
βρίσκετε απέναντι. Ξεκάθαρες απαντήσεις, µια και βλέπω ότι θέλουν να προκαλέσουν ζήτηµα άλλο εκτός του νοµοσχεδίου
αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα υπάρξει ανταπάντηση.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αν έχει τοποθέτηση ο
συνάδελφος, κυρία Πρόεδρε, θα τοποθετηθώ κι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαριά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Απαντάτε όµως
και διαιωνίζεται αυτή η συζήτηση και συνεχίζεται…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Δεν θέλω να απαντήσω
στον κ. Μαριά. Θέλω να ρωτήσω εσάς, κυρία Πρόεδρε: Ο κ. Καµµένος θα έρθει να απαντήσει;
Σας ενοχλεί ο όρος µύθος ή συνωµοσία. Τη στήσατε τη συνωµοσία. Όµως θα περιµένουµε τον κ. Καµµένο να τοποθετηθεί.
Κρύβεται αυτήν τη στιγµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία, κύριε
συνάδελφε, ρωτήσατε. Θα δούµε τι θα κάνει ο κ. Καµµένος. Θα
απαντήσετε, κύριε Μαριά;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα παίξουµε
τώρα την κολοκυθιά.
Ορίστε, έχετε το λόγο για µισό λεπτό όµως. Δεν θα βάλω
χρόνο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Για να το ξεκαθαρίσουµε,…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Λίγη ησυχία παρακαλώ στη συγκυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μαριά,
µε µία φράση απαντήστε παρακαλώ και κλείστε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Όταν ο συνάδελφος
λέει «το στήσατε» και µιλάει στον πληθυντικό, να προσδιορίσει
συγκεκριµένα τι εννοεί. Διαφορετικά, επειδή απευθύνεται και σ’
εµένα προσωπικά, επιφυλάσσοµαι συγκεκριµένων δικαιωµάτων
µου στο προσωπικό επίπεδο. Και να γνωρίζει ότι τόσο οι Ανεξάρτητοι Έλληνες όσο κι ο Πάνος Καµµένος κι εγώ προσωπικά, δεν
ανεχόµαστε υπαινιγµούς σε συγκεκριµένα θέµατα. Αυτό να το
ξεκαθαρίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
ολοκληρώθηκε η συζήτηση.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεύτερον, η απάντηση
που έδωσα, είναι απάντηση στο πλαίσιο του Κανονισµού, όσο δικαιούται να δώσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος σε σχέση
µε τα ζητήµατα που αφορούν το κόµµα και τη λειτουργία τού επικεφαλής, του Αρχηγού του.
Τρίτον, εάν και εφόσον θα επιµείνει, του γνωστοποιώ ότι προφανώς ο κ. Καµµένος και στην Αίθουσα αυτή θα έρθει, διότι δεν
φυγοµαχεί ούτε είναι στο εξωτερικό…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ποιος ο κ. Καµµένος που
τον συνάντησα σε µία εκποµπή και εξαφανίστηκε σε είκοσι δευτερόλεπτα;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Έχετε πρόβληµα, κύριε
συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είστε µε τα καλά σας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
Γεωργιάδη, τα είπατε, τα ξαναείπατε,…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
Γεωργιάδη. Δεν είναι εδώ τηλεόραση όµως, εδώ είναι Βουλή.
Σας παρακαλώ!
Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θέλω να πείτε στον
κύριο συνάδελφο ότι εδώ είναι Βουλή και πρέπει να υπάρχει ένας
τρόπος, µε σεβασµό να µιλούµε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Του το έχω πει
ήδη.
Παρακαλώ, κλείστε, κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεύτερον, να του πω το
εξής: Ο κ. Καµµένος δεν γυρνάει την υφήλιο προκειµένου να διδάσκει και να µην είναι παρών. Είναι εδώ. Θα είναι λοιπόν εδώ
και θα πάρετε την απάντηση.
Επίσης σας επισηµαίνω, γιατί πλέον έχετε ξεπεράσει τα όρια,
ότι σίγουρα θα επιφυλαχθεί των δικαιωµάτων του για προσβολή
της προσωπικότητάς του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Θέλω το λόγο, γιατί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων θέτει
τώρα ζήτηµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, δεν µπορείτε να το κάνετε αυτό.
Ο κ. Βορίδης έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ:…διότι τέτοια ζητήµατα
είναι κρίσιµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν έχετε το
λόγο, κύριε Μωραΐτη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Αυτό που είπε ο Πρόεδρος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να µην το θέτατε κι εσείς από την αρχή. Βασικά, φταίει ο κ. Γεωργιάδης που
έθεσε το θέµα, για να εξηγούµαστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ φταίω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, εσείς
φταίτε.
Δεν θα καταγραφεί τίποτα, κύριε Μωραΐτη, µε συγχωρείτε.
Κύριε Βορίδη, έχετε το λόγο για έξι λεπτά, παρακαλώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μαριά,
όπως φαίνεται, θα επανέλθουµε, άρα θα υπάρξει συζήτηση ευρεία απ’ ό,τι φαίνεται.
Κύριε Βορίδη, έχετε το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κατ’ αρχάς, κυρία Πρόεδρε, εγώ
κρατώ τώρα απ’ όλο αυτό το περίπου σαφές, ότι δηλαδή ο κ.
Καµµένος µια κουβέντα είπε εδώ πέρα κι επειδή ελέγχθηκε στο
δικαστήριο και εν όψει της πολιτικής του καταδίκης, να υποχρεωθεί να αποζηµιώσει, κάνει µία προσπάθεια να αποφύγει αυτήν
την αποζηµίωση. Κατανοητό είναι.
Εκείνο που δεν είναι κατανοητό είναι το να αρχίζετε κι εσείς,
σε συνέχεια άλλων, να λέτε ότι «θα πάµε στη δικαιοσύνη και επιφυλασσόµαστε των δικαιωµάτων µας». Εδώ είναι Βουλή, υπάρχει
ελευθερία λόγου και µεταξύ των Βουλευτών αυτά είναι απολύτως, ας το πω, κατανοητά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Όλα είναι επιτρεπτά,
αλλά εντός ορίου.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Καλά, τώρα το όριο εσείς να µην το
επικαλείστε. Να µη θυµηθούµε τι έχει πει η δική σας πτέρυγα.
Αφήστε το όριο.
Το δεύτερο το οποίο θέλω να θέσω, είναι µία διευκρίνιση. Εγώ
θεωρώ –για να το τελειώσουµε- θετική τη διάταξη η οποία έρχεται για την Κερατέα. Είναι προϊόν διαβουλεύσεως µε την τοπική
κοινωνία έτσι, όπως εκφράζεται από το δηµοτικό συµβούλιο και
λειτουργεί σαφέστατα εκτονωτικά σε µια κατεύθυνση. Διατηρώ
τη θέση και θεωρώ ότι αυτό είναι από πολλές πλευρές ορθό.
Εσείς το ερµηνεύσατε στην κατεύθυνση τού να µην εφαρµοστεί ο περιφερειακός σχεδιασµός. Δεν είπα ποτέ αυτό. Είπα ότι
πρέπει να αξιολογηθεί ο περιφερειακός σχεδιασµός, να δούµε
ποια σηµεία του, τα οποία πρέπει να διατηρηθούν, δεν έχουν
εφαρµοστεί και να εφαρµοστούν. Παραδείγµατος χάριν, δεν
είναι δυνατόν η Πελοπόννησος ολόκληρη σήµερα –επιτρέψτε
µου- να µην έχει σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων ακόµα και
να λέµε τώρα τι θα αξιολογήσουµε και τι θα κάνουµε. Αυτό είναι
ένα από τα ζητήµατα τα οποία πρέπει κάπως να λύσουµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Πείτε για εµάς, ότι παραλάβατε καµένη γη από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα σας πω γι’ αυτό. Αν ακούγαµε
την πρότασή σας για το θέµα της διαχείρισης των απορριµµά-
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των, αυτήν την οποία καταθέσατε σήµερα, σας ξαναλέω ότι θα
καταλήγαµε να τα τρώµε τα σκουπίδια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αυτά είχαµε είκοσι χρόνια
τώρα, µία τροπολογία η οποία δεν κάνει τίποτα και δεν δίνει λύση
στο πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε! Τα είπατε κι εσείς, θα τα πει και ο κ. Βορίδης
έτσι, όπως θέλει να τα πει κι έτσι όπως κρίνει.
Δεν έχετε το λόγο και άδικα φέρνετε αναστάτωση.
Κύριε Βορίδη, παρακαλώ, συνεχίστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επαναλαµβάνω ότι η θέση µου είναι
υπέρ της αξιολογήσεως όλου του περιφερειακού σχεδιασµού,
προκειµένου να δούµε ποια κοµµάτια του έχουν σκαλώσει, ποια
κοµµάτια πρέπει να υλοποιηθούν, ποια κοµµάτια υλοποιήθηκαν
και αν υπάρχουν και κοµµάτια στα οποία ενδεχοµένως πλέον µε
µία σειρά από αλλαγές που έχουν γίνει και στον όγκο των σκουπιδιών και στις τεχνολογίες που µπορούν να επιλεγούν, µπορούν
να υπάρξουν αναδιαρθρώσεις. Αυτή είναι η πλήρης θέση µου,
για να είναι σαφές αυτό που συζητάµε.
Από την άλλη, δεν θεωρώ –και να το ξεκαθαρίσουµε αυτό- την
οποιαδήποτε νοµοθετική ρύθµιση έχουµε κάνει εδώ, ότι είναι η
Αγία Γραφή και ότι δεν µπορούµε να την ξαναδούµε. Όλες οι
ρυθµίσεις που έχουν γίνει µέσα στο Κοινοβούλιο, προφανώς
υπόκεινται σε αξιολόγηση, αναθεώρηση και επανασυζήτηση.
Εδώ µέσα, όµως. Όχι µέσω άλλης διαδικασίας.
Ο κ. Παφίλης έθεσε µια σειρά από πολύ σηµαντικά ερωτήµατα,
που τα τρία λεπτά δεν µου φθάνουν, για να τα αναπτύξω.
Θέσατε ζητήµατα φιλοσοφίας της ιστορίας για τη γραµµική
προσέγγιση που έχετε: «Εξελίσσεται η ιστορία προς τα εµπρός
και δεν θα πάµε πίσω». Αυτό είναι γραµµικό. Υπάρχουν πολλές
προσεγγίσεις για την ιστορία. Εγώ προτιµώ, αν θέλετε, τη σπειροειδή αντίληψη για την ιστορία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Η σπειροειδής αντίληψη…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ξέρω πολύ καλά τι λέτε και εσείς ξέρετε τι λέτε. Αλλά δεν θα µπω σ’ αυτήν τη συζήτηση για τη φιλοσοφία της ιστορίας και τον τρόπο που κινείται. Απλώς, καλό θα
ήταν να έχετε και µία επιφύλαξη. Μην έχετε βεβαιότητα για το
πώς θα πάνε τα πράγµατα. Μπορεί να πάνε και έτσι, µπορεί να
πάνε και αλλιώς ή εν πάση περιπτώσει ανάλογα µε την ιστορική
φάση.
Στο δεύτερο δεν µπορώ παρά να σας δώσω δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει συγκεκριµένη
ταυτότητα. Εποµένως, όσον αφορά αυτή την αντίληψη που είναι
κυρίαρχη σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτήν την αντίληψη
η οποία δοµεί σήµερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, κανείς πρέπει να
αποφασίσει εάν του αρέσει ή όχι. Αυτό είναι ένα κεντρικό σηµείο.
Δεν κάνει να κοροϊδεύουµε τους ανθρώπους, λέγοντας «ξέρετε,
θα µπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην πραγµατικότητα
θα κάνουν κοµµουνισµό». Ε, δεν θα κάνεις κοµµουνισµό µέσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό, γιατί είναι
διαφορετική η φιλοσοφία της και η αντίληψή της. Άρα είναι ξεκάθαρα τα πράγµατα και σ’ αυτό.
Έχω και µία ερώτηση που τη σκέφτηκα καθώς σας άκουγα,
κύριε Παφίλη. Στη Σοβιετική Ένωση είχαµε συλλογικές συµβάσεις; Νοµίζω ότι δεν είχαµε. Αν θυµάµαι καλά, δεν είχαµε. Νοµίζω
ότι σ’ αυτό το επίπεδο η προστασία ή µάλλον αυτή η αντίληψη
των δικαιωµάτων...
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είχαµε το πενθήµερο, το πεντάωρο...
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αν µου επιτρέπετε, αυτή η αντίληψη
των δικαιωµάτων είναι αστικό κεκτηµένο, είναι κεκτηµένο της
αστικής δηµοκρατίας. Και η βασική έννοια του δικαιώµατος είναι
κεκτηµένο της Γαλλικής Επανάστασης. Το δικαίωµα συγκροτείται µέσα στη Γαλλική Επανάσταση. Εποµένως, δεν έχει σχέση µε
άλλα.
Η αντίληψη τού κεντρικού σχεδιασµού του κράτους, του ολοκληρωτικού κράτους, δεν µπορεί να αναγνωρίσει δικαιώµατα και
ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί στην κοµµουνιστική αντίληψη υπάρχει
απόλυτη ταύτιση των λαϊκών συµφερόντων µε το πώς εκφράζεται από το κράτος της εργατικής τάξης. Άρα ποιο νόηµα έχουν
τα δικαιώµατα αυτά; Δεν µπορεί να υπάρχει δικαίωµα έξω από
το κράτος αυτό. Γι’ αυτό λέω ότι ο λόγος των δικαιωµάτων είναι
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λόγος της δυτικής δηµοκρατίας.
Κάνατε διάφορα ερωτήµατα. Πού είναι το δικαίωµα στη δουλειά; Πού είναι το δικαίωµα να έχεις εσύ το κέρδος απ’ αυτό το
οποίο παράγεις; Πού είναι το δικαίωµα στην υπεραξία που παράγεις; Θα σας πω ότι εδώ χρησιµοποιείτε ένα λόγο, ο οποίος
πάλι µας βάζει σε ένα τρίτο φιλοσοφικό ζήτηµα που έχετε θέσει
και είναι το περίφηµο -που σας είπα στην αρχή- υπερδικαιικό. Δικαιώµατα τέτοια δεν υπάρχουν σαν αυτά που επικαλείστε µε την
έννοια του δικαιώµατος στην έννοµη τάξη. Εσείς τα ονοµάζετε
αυτά δικαιώµατα, δίνοντάς τους ηθικό χαρακτήρα. Να συµφωνήσουµε όµως σε κάτι. Μέχρι να ανατραπεί µία έννοµη τάξη –
άλλο φιλοσοφικό ζήτηµα και νοµικός θετικισµός λέγεται αυτόαυτή εφαρµόζεται.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτό συνέβη στη Γαλλική Επανάσταση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν διαφωνούµε σ’ αυτό. Η ανάλυση
είναι κοινή. Μέχρι να ανατραπεί, αυτή εφαρµόζεται. Όταν ανατρέπεται, εφαρµόζεται αυτή που επικράτησε. Μέχρι εκείνη την
ώρα λοιπόν δική µας δουλειά είναι να εφαρµόζουµε την έννοµη
τάξη, αυτά που προβλέπονται. Εκεί κρίνεται η επιτυχία τής κάθε
κυβέρνησης. Εσείς θέλετε να την ανατρέψετε. Θα κάνετε τη δουλειά σας. Εκεί εγώ εκτιµώ ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος
δεν έχει κλαψιάρικη στάση. Δεν γίνεται και τούτο και εκείνο.
Όταν σας εφαρµόσω εγώ το νόµο, γιατί εσείς αποφασίσατε να
τον παραβιάσετε, µην αρχίσετε να λέτε «γιατί εφαρµόζετε το
νόµο;». Παραβιάζετε το νόµο και θα υποστείτε τις συνέπειες της
παραβιάσεως. Εµείς εφαρµόζουµε το νόµο. Αν θέλετε να ανατρέψετε την έννοµη τάξη, θα υποστούµε εµείς τις συνέπειες της
ανατροπής. Αλλά µέχρι τότε τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα.
Είπε κάτι ο κ. Παπαδηµούλης, ότι η πολιτική επιστράτευση
είναι παραβίαση δικαιωµάτων, όπως και η κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων είναι παραβίαση δικαιωµάτων. Ανέφερε κάτι
και για την ακίνητη περιουσία.
Η πολιτική επιστράτευση είναι νόµος του κράτους. Αν κρίνετε
ότι παραβιάζει κάποια άλλη αρχή, ενδεχοµένως συνταγµατική ή
όχι, τα νόµιµα. Εγώ κρίνω ότι δεν παραβιάζει τίποτα και εποµένως καλώς εφαρµόζεται, ως εφαρµόζεται.
Για την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων πήρατε την
απάντηση που έδωσα στον κ. Παφίλη. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει κανένα ιδιαίτερο ζήτηµα. Δεν χρειάζεται να επανέλθω. Κρατώ όµως
την κριτική που ασκήθηκε σήµερα για το ζήτηµα της επιβάρυνσης στην ακίνητη περιουσία. Είναι εντυπωσιακό που προέρχεται
από ένα κόµµα της Αριστεράς, που δεν έχει τροµερές σχέσεις
υποτίθεται µε την προστασία της ατοµικής περιουσίας. Αλλά το
ακούω ως θετική κριτική.
Λέω λοιπόν ότι εδώ κανείς πρέπει να είναι προσεκτικός. Οι παρεµβάσεις που θα γίνουν στα ακίνητα από εδώ και πέρα, θα πρέπει να είναι παρεµβάσεις στις οποίες, ναι, οι ιδιοκτήτες ακινήτων
θα συνεισφέρουν στη δηµοσιονοµική προσπάθεια της χώρας,
αλλά ξεκάθαρα αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει ένα µέτρο. Δεν
µπορεί, δηλαδή να περιµένουµε ότι τη δηµοσιονοµική προσαρµογή θα φέρουν πέραν ενός ορίου τα ακίνητα και µάλιστα εκείνα
που δεν έχουν εισόδηµα. Θεωρώ ότι αυτό είναι κακή πολιτική,
θεωρώ ότι είναι λάθος πολιτική, θεωρώ ότι είναι άδικη πολιτική
και θεωρώ ότι είναι πολιτική που δεν θα αποφέρει τελικά και
έσοδα.
Θέλω να µην ξεχνάµε ότι, όταν δεν υπάρχουν έσοδα και αναζητάµε πόρους από κάτι το οποίο δεν δηµιουργεί έσοδα, στην
πραγµατικότητα απαξιώνουµε την αγορά ακινήτων και δηµιουργείται και αδυναµία καταβολής αυτού του φόρου. Υποθέτω ότι
αυτή η συζήτηση εν όψει της συζήτησης για το νέο φόρο των
ακινήτων θα ανοίξει. Πρέπει όµως να διευκρινίσουµε ότι εκεί το
Υπουργείο Οικονοµικών πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικό.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
κ. Παπαδηµούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αυτά που ρώτησα και προκάλεσα τους εκπροσώπους της κυβερνητικής Πλειοψηφίας να
απαντήσουν, είναι άλλα και όχι αυτά που προσπάθησε να απαντήσει ο κ. Βορίδης.
Υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρωζώνη που να έχει το νοµοθετικό
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εργαλείο που λέγεται πολιτική επιστράτευση, που είναι χουντικής
κοπής και το οποίο µε την εφαρµογή του αναιρούνται και οι περιοριστικοί όροι που προβλέπει; Και αυτοί οι όροι αναφέρουν ότι
πρέπει να υπάρχει ή αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Την έχετε κάνει λάστιχο. Δεν υπάρχει.
Υπάρχει χώρα στην ευρωζώνη που να καταργεί µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου συλλογικές συµβάσεις;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Με νόµο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και µε νόµους και µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Υπάρχει κοινοβούλιο στην Ευρωζώνη που να έχει ψηφίσει µέσα σε έξι µήνες καµµιά εικοσαριά πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου; Διότι εδώ υπάρχει και κοινοβουλευτικός αυταρχισµός και
έλλειµµα δηµοκρατίας.
Αυτό που σας λέω και κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, είναι ότι
εφαρµόζετε µία τόσο αντιλαϊκή πολιτική µε διαδικασίες fast track
που οδηγείστε και στον περιορισµό και στον εκφυλισµό της δηµοκρατίας, όχι µόνο µε κατάχρηση του κρατικού αυταρχισµού,
αλλά και µε περιστολή και εξευτελισµό και του ίδιου του Κοινοβουλίου.
Όσον αφορά τη δικαιοσύνη, που αποφύγατε να απαντήσετε,
καταφεύγοντας σε φιλοσοφικές ενατενίσεις, στην Ελλάδα υπάρχει µια δικαιοσύνη που βγάζει παράνοµες τις απεργίες σε λίγες
ώρες, που έξι χρόνια τώρα δεν έχει ζητήσει εδώλιο για το σκάνδαλο της «SIEMENS», να φανούν οι συµµέτοχοι –γιατί είναι
µπλεγµένοι και δικοί σας και Πασόκοι- και που κάνει δώδεκα χρόνια, για να τελεσιδικήσει µία φορολογική υπόθεση όπου προσφεύγουν διάφοροι µεγαλόσχηµοι πολιτικοί σας φίλοι.
Όσον αφορά το θέµα της περιουσίας, έχετε µείνει σε στερεότυπα αντιαριστερά από τα νιάτα σας. Όταν έχουµε µία ακίνητη
περιουσία στην Ελλάδα, που κατέχουν πεντέµισι εκατοµµύρια
νοικοκυριά και τα τέσσερα εκατοµµύρια απ’ αυτά έχουν, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Κυβέρνησης, µια ακίνητη περιουσία έως 100 χιλιάδες ευρώ, αυτοί τι είναι; Είναι φτωχοί, µικροί,
µεσαίοι. Και λέµε σε αυτήν τη στιγµή, που µε την πολιτική του
µνηµονίου τούς έχετε ρηµάξει και τούς έχετε καταστρέψει την
περιουσία –έχει χάσει το 50% της αξίας της- τούς έχετε γδάρει
σε µισθούς και συντάξεις, τούς υπερφορολογείτε κιόλας, παίρνοντας το 2% του ΑΕΠ απ’ αυτούς, ότι αυτό το πράγµα είναι εξωφρενικό, είναι άδικο, είναι αναποτελεσµατικό και δεν θα δουλέψει.
Και µη µου λέτε «να το δούµε», για να είστε εσείς ο καλός που
παίρνει αποστάσεις, διότι και εσείς και όλο σας το κόµµα και όλο
το ΠΑΣΟΚ και όλη η ΔΗΜΑΡ ψήφισε στον προϋπολογισµό ότι θα
αρµέξετε από την υπερφορολόγηση αυτής της ακίνητης περιουσίας 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και τώρα σας λέει ο Στουρνάρας:
«Πρέπει να αρχίσω να φορολογώ από το πρώτο ευρώ, διότι αλλιώς δεν βγαίνει, κύριοι».
Εµείς λέµε να φορολογηθεί η ακίνητη περιουσία, αλλά να
υπάρχει ένα αφορολόγητο, να αντικατασταθεί µε ένα νόµο όλος
αυτός ο κυκεώνας των δεκάδων φόρων και να εισπραχθούν
έσοδα λογικά, λιγότερα δηλαδή από αυτά που είναι ο ευρωπαϊκός µέσος όρος και να πληρώσουν µε µεγαλύτερο συντελεστή
αυτοί που δεν πληρώνουν φόρο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε τριάντα δευτερόλεπτα τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Έχουµε είκοσι µία χιλιάδες offshore εταιρείες στην Ελλάδα,
που κατέχουν ακίνητα δεκάδων δισεκατοµµυρίων. Σύµφωνα µε
το νόµο, έπρεπε όλοι στο τέλος της χρονιάς να υποβάλουν δήλωση για την ακίνητη περιουσία που κατέχουν. Πόσοι είχαν υποβάλει; Επίσηµα στοιχεία της Κυβέρνησης: εννιακόσιοι σαράντα
πέντε. Ούτε το 5%. Πόσα έχει εισπράξει το δηµόσιο µέχρι το Νοέµβριο του 2012; Έχει εισπράξει 345.000 ευρώ. Τρίχες. Πόσα
έχετε εισπράξει από τη λίστα Λαγκάρντ; Μηδέν ευρώ. Πόσα
έχετε εισπράξει από τις πενήντα τέσσερις χιλιάδες αυτών σε
λίστα της Τράπεζας της Ελλάδος, που έβγαλαν λεφτά στο εξωτερικό µέχρι και το 2011; Μηδέν ευρώ. Κάθε εβδοµάδα λοιπόν,
επειδή αυτή η αδικία «έχει χτυπήσει ταβάνι», να πληρώνει µόνο
ο φτωχός, ο µεσαίος, ο άνεργος, ο αγρότης και ο πλούσιος και
ο φοροφυγάς και ο µεγαλόσχηµος να µην πληρώνουν, θα σας
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ζητάµε το φύλλο αγώνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
κ. Μαριάς για τρία λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ευτυχώς που υπάρχει
και η τριτολογία, για να µπορέσουµε να µιλήσουµε επί του νοµοσχεδίου, γιατί πλέον µερικοί συνάδελφοι νοµίζουν ότι θα συζητάµε εκεί στο γήπεδο, που θέλουν να πετάνε την µπάλα έξω.
Λοιπόν, ακούστε. Τα θέµατα είναι σοβαρά σε σχέση µε τα ακίνητα. Η φορολογία αυτήν τη στιγµή επί των ακινήτων είναι σε
υψηλότατα επίπεδα. Μας λέει «Μην ανησυχείτε. Θα ενοποιηθεί
και το χαράτσι και όλοι οι άλλοι φόροι σε ένα φόρο». Μα, κυρία
Πρόεδρε, το χαράτσι, υποτίθεται, δεν ήταν προσωρινό; Δεν ήταν
για ένα-δύο χρόνια; Λέει ότι δεν θα αυξηθεί. Αλλά αφού θα ενσωµατωθεί και αυτός ο προσωρινός φόρος, αυτό δεν είναι επιβάρυνση επί των ακινήτων; Για τις µικροϊδιοκτησίες ενδιαφερόµαστε. Προφανώς η µεγάλη ιδιοκτησία πρέπει να φορολογηθεί
και δυστυχώς δεν φορολογείται. Όµως αυτήν τη στιγµή η επιβάρυνση που γίνεται στα ακίνητα µε το φορολογικό νοµοσχέδιο και
επιπλέον και µε το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, οδηγεί
τους µικροϊδιοκτήτες σε απόγνωση.
Κάποιος έχει µία σύνταξη την οποία έχει πετσοκόψει η Κυβέρνηση και έχει και ένα µικρό ακίνητο να το ενοικιάζει. Επιβάρυνση
και εκεί. Γίνεται επίθεση στις ιδιωτικές περιουσίες των Ελλήνων
αυτήν τη στιγµή. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο το οποίο πρέπει
να λάβουµε σοβαρά υπ’ όψιν.
Δεύτερον, επειδή µερικοί επικαλούνται την κοινοβουλευτική
δηµοκρατία που πρέπει να δουλέψει, εγώ ρωτάω: Σε αυτήν εδώ
την Αίθουσα µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, µε τη διαδικασία που έχει εγκαινιαστεί, µε το κατεπείγον, µε το ότι έρχονται νοµοσχέδια που είναι διακόσιες-τριακόσιες σελίδες και
πρέπει σε αυτά να ανταποκριθούµε µέσα σε λιγότερο από σαράντα οκτώ ώρες, λειτουργεί η κοινοβουλευτική δηµοκρατία;
Ποια είναι η βάση της ίδιας της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας
µε 30% ανεργία; Πώς µπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστηµα;
Άρα λοιπόν πρέπει να µιλούµε επί πραγµατικών δεδοµένων.
Τη στιγµή που ξέρουµε ότι έχει επιβληθεί η µνηµονιακή πολιτική,
τη στιγµή που ξέρουµε ότι ο κ. Τόµσεν, η τρόικα, οι υπόλοιποι
είναι παρόντες, πρέπει να µιλάµε επί συγκεκριµένου επιπέδου.
Και ένα επιπλέον ζήτηµα στο τρίλεπτο. Επειδή τέθηκε παρατήρηση από το συνάδελφο κ. Βορίδη που έθεσε ορισµένα ζητήµατα, να εξηγηθώ όσον αφορά εµάς. Δεν έχουµε θίξει, και ιδίως
εγώ προσωπικά, την τιµή και την υπόληψη κανενός. Αντίθετα,
έχω δεχθεί προσωπικούς χαρακτηρισµούς που περνούν τα όρια.
Και εξηγούµαι προς τους συναδέλφους για να µην παρεξηγούµαι. Η πολιτική συζήτηση θα γίνεται. Ο διάλογος θα γίνεται αλλά
απ’ εκεί και πέρα στο βαθµό που χαρακτηρισµοί υπερβαίνουν τα
όρια, θίγουν την τιµή και την υπόληψη τη δική µου –γιατί µιλώ
αυτήν τη στιγµή για εµένα- να είναι βέβαιοι ότι θα υπερασπιστώ
την τιµή και την υπόληψή µου µε όποιον νόµιµο τρόπο µπορώ.
Εξηγούµαι, για να µπορούµε να µιλάµε συγκεκριµένα. Δεν έχω
θίξει προσωπικά κανέναν και δεν δέχοµαι να τεθούν τα ζητήµατα
αυτά. Γι’ αυτό και η τοποθέτησή µου ήταν ξεκάθαρη για να µην
υπάρχει παρατήρηση για την επόµενη φορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
Υπουργός κ. Καλαφάτης για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους,
και εσάς και όσους συµµετείχαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης
στις επιτροπές, για τη συνεισφορά τους στην προώθηση και την
τελική συζήτηση στην Ολοµέλεια για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ξέρετε, υπάρχουν κάποια πεδία που µπορούν να αποτελέσουν
ευκαιρία για το πολιτικό δυναµικό, για όλους εµάς, για να κάνουµε ενδεχοµένως και µία υπέρβαση και να δείξουµε και στην
κοινωνία ότι υπάρχουν ζητήµατα που µπορούν να αγκαλιαστούν
από όλους µας µε την ίδια ζέση και το ίδιο ενδιαφέρον. Το πεδίο
του περιβάλλοντος είναι ένα από αυτά. Και ιδιαίτερα αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων,
συνυφασµένο µε την εξοικονόµηση ενέργειας, µε στοχεύσεις
που έχουν να κάνουν µε το να φτάσουµε στον επιθυµητό στόχο,
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να έχουµε κτήρια σχεδόν µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης,
θα µπορούσε να ήταν ένα πεδίο όπου θα βρίσκαµε έναν κοινό
τόπο.
Εγώ σέβοµαι όλες τις απόψεις όλων των συναδέλφων και όλων
των κοµµάτων, όλες τις προσεγγίσεις. Πιστεύω όµως ότι υπάρχει
περιθώριο ειδικά όταν έρχονται τέτοιου είδους νοµοσχέδια, που
ενσωµατώνουν κοινοτικές οδηγίες για τέτοια σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν θέµατα τα οποία από όποια πλευρά κι αν τα
πιάσεις, µονάχα θετικά συµπεράσµατα θα µπορούσες να αποκοµίσεις. Όσον αφορά ένα τέτοιο νοµοσχέδιο, παραδείγµατος
χάριν, είτε το προσεγγίσεις σύµφωνα µε την περιβαλλοντική του
διάσταση είτε το προσεγγίσεις µε την οικονοµική του διάσταση
και στα δύο σκέλη και στην οικονοµική καθηµερινότητα του πολίτη και στην αναπτυξιακή του διάσταση, είτε µε την κοινωνική
του διάσταση, θα µπορούσε να δει κανείς ότι πραγµατικά υπάρχουν πάρα πολλά θετικά αποτελέσµατα.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα για ακόµα µια φορά να εντοπίσω το πόσο συµβάλλουν όλοι οι Βουλευτές σε αυτήν τη διαδικασία, σε αυτήν τη συζήτηση. Να πω ότι από την πλευρά της
Κυβέρνησης, θα ασκηθεί µε κάθε τρόπο µία πολιτική φιλική προς
το περιβάλλον και µία πολιτική η οποία θα δηµιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες, για να διαµορφώσουµε µια καλύτερη πραγµατικότητα όχι µονάχα για το σήµερα, αλλά κυρίως για το αύριο.
Γιατί το µεγαλύτερο µέληµα που πρέπει να έχουµε σε αυτήν την
κρίσιµη καµπή, σε αυτό το γύρισµα της σελίδας, που επιχειρείται
από την Κυβέρνηση µε τις θυσίες των πολιτών και τη συµβολή
όλων των κοµµάτων, ανεξαρτήτως των τοποθετήσεων –και βεβαίως και αντίθετων τοποθετήσεων- είναι το περιβάλλον, µε νοµοθετικές ρυθµίσεις, που αφορούν κυρίως το ενεργειακό, που
είναι πολύ σηµαντικό ζήτηµα για τη βελτίωση τής ευηµερίας και
του αύριο µας, θέµατα τα οποία µπορούµε να τα αντιµετωπίσουµε, ως µία παρακαταθήκη που θα αφήσουµε στις επόµενες
γενιές.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων-Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά
πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς, το
άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: «ΠΑΡΩΝ».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: «ΠΑΡΩΝ».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: «ΠΑΡΩΝ».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: «ΠΑΡΩΝ».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: «ΠΑΡΩΝ».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: «ΠΑΡΩΝ».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: «ΠΑΡΩΝ».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: «ΠΑΡΩΝ».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: «ΠΑΡΩΝ».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: «ΠΑΡΩΝ».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: «ΠΑΡΩΝ».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: «ΠΑΡΩΝ».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 13 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: «ΠΑΡΩΝ».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς
άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: «ΠΑΡΩΝ».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς
άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: «ΠΑΡΩΝ».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς
άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς
άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς
άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: «ΠΑΡΩΝ».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς
άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: «ΠΑΡΩΝ».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς
άρθρο 20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: «ΠΑΡΩΝ».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς
άρθρο 21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς
άρθρο 22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: «ΠΑΡΩΝ».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: «ΠΑΡΩΝ».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 26 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 208 και ειδικό αριθµό 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 208 και ειδικό αριθµό 14 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 209 και ειδικό αριθµό 15 όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 209 και ειδικό αριθµό 15 έγινε δεκτή
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις» έγινε
δεκτό σε µόνη συζήτηση επί της αρχής και επί των άρθρων κατά
πλειοψηφία.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά
της Παρασκευής 21ης Δεκεµβρίου 2012 και της Δευτέρας 7ης
Ιανουαρίου 2013 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς τα
Πρακτικά της Παρασκευής 21ης Δεκεµβρίου 2012 και της Δευτέρας 7ης Ιανουαρίου 2013 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19.39’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου 2013 και
ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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