ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’
Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7235
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Παπάγου, το 12ο Γυµνάσιο
Αθήνας, το Δηµοτικό Σχολείο Νέας Κίου Αργολίδος, το Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου Κορινθίας, το Γυµνάσιο Βασιλικού Ευβοίας και το Γυµνάσιο Μαλεσίνας Φθιώτιδας, σελ.
7241, 7252, 7260, 7529, 7543
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 7236, 7238, 7239, 7241,
7242, 7251, 7252, 7253, 7267, 7530, 7531, 7532, 7533, 7534,
7537, 7543
4. Αναφορά στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών και στην επίταξή τους, σελ. 7236, 7237, 7238, 7249, 7261,
7267, 7527
5. Αναφορά στις κινητοποιήσεις των αγροτών, σελ. 7236,
7237, 7249
6. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Νταβλούρου (δύο δικογραφίες),
Μ. Κασσή, Α. Νάκου και Κ. Κοντογεώργου, σελ. 7251 – 7253,
7256, 7260, 7268 - 7526
7. Αναφορά σε απειλές που φέρεται να δέχτηκε δηµοσιογράφος του περιοδικού UNFOLLOW, σελ. 7531, 7533, 7539,
7542, 7543
8. Αναφορά στην παράταση της διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών, σελ. 7531, 7533, 7535, 7539, 7540, 7541,
7542, 7543
9. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 7533, 7541, 7542
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 7 Φεβρουαρίου 2013, σελ. 7235
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής «Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου
αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου
και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς
την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)», σελ. 7236 – 7250, 7253 – 7268,
7527 - 7545
2. Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, σελ. 7253 - 7255
3. Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σελ. 7256 – 7260, 7261 - 7265
4. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, σελ. 7256 - 7259
5. Απόσυρση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 214 του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, σελ. 7266
6. Κατάθεση Εκθέσεων Διαρκών Επιτροπών:
α) Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης, καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-

πίνων Δικαιωµάτων «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», σελ. 7528
β) Η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων καταθέτει τις Εκθέσεις της στα σχέδια νόµου του
Υπουργείου Εξωτερικών:
i) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης του
Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση», σελ. 7530
ii) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη δηµιουργία
Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων
Αραβικών Εµιράτων», σελ. 7530
γ) Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων «Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών
Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ», σελ.
7530
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ. ,
σελ. 7529 - 7545
ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 7260 - 7529
ΝΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 7235 - 7244
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 7244 - 7260
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 7531, 7532
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ. ,
σελ. 7530, 7531, 7532, 7533,
7534, 7537, 7543
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 7534
ΚΟΛΛΙΑΣ Κ. ,
σελ. 7239
ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 7267
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 7531, 7532, 7533, 7534,
7537
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 7236, 7543
ΝΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 7236, 7239, 7241, 7242
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ Ε. ,
σελ. 7242
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ,
σελ. 7236, 7531
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 7241, 7242, 7532, 7534,
7537
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 7251, 7252, 7253
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 7238
Β. Επί της αναφοράς στις απεργιακές κινητοποιήσεις
των ναυτεργατών και στην επίταξή τους:
ΒΑΛΑΒΑΝΗ Ό. ,
σελ. 7261
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 7527
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 7237, 7238
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. , σελ. 7267
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 7237
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 7237
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 7236, 7237

ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Δ. ,
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,

σελ. 7236, 7238
σελ. 7249
σελ. 7238

Γ. Επί της αναφοράς στις κινητοποιήσεις των αγροτών:
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 7237
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 7236
ΠΕΤΡΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 7249
Δ. Επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης:
ΚΑΣΣΗΣ Μ. ,
σελ. 7252
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Κ. ,
σελ. 7253
ΝΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 7252
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ Α. ,
σελ. 7251, 7252
Ε. Επί της αναφοράς στις απειλές που φέρεται να δέχτηκε δηµοσιογράφο του περιοδικού UNFOLLOW:
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 7533, 7542
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 7531, 7539, 7543
ΣΤ. Επί της αναφοράς στην παράταση της διεξαγωγής
των αυτοδιοικητικών εκλογών:
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 7533, 7542
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 7535, 7540, 7542
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 7531, 7535, 7539, 7541,
7543
Ζ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ. ,
σελ. 7533
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 7542
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 7533
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 7541, 7542
Η. Επί του σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 7528
ΒΑΛΑΒΑΝΗ Ό. ,
σελ. 7260, 7261
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 7527
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. ,
σελ. 7247
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 7266, 7531, 7532, 7542
ΓΚΙΟΚΑΣ Ι. ,
σελ. 7246, 7247, 7538
ΔΑΒΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 7528
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. , σελ. 7247, 7267
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 7242, 7538
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Κ. ,
σελ. 7530
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 7266, 7267, 7534, 7535,
7540
ΚΟΛΛΙΑΣ Κ. ,
σελ. 7239, 7240, 7537
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 7537
ΜΑΚΡΗ Ρ. ,
σελ. 7243, 7538
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 7266, 7536, 7540, 7541
ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ Α. ,
σελ. 7529
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ Ε. ,
σελ. 7241, 7242
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
σελ. 7244
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ,
σελ. 7240, 7266, 7529, 7532,
7541
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 7240, 7266, 7267, 7531,
7535, 7539, 7540
ΠΕΤΡΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 7248, 7539
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 7249
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 7266, 7536, 7537
ΦΟΥΝΤΑ Ν. ,
σελ. 7245
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Β. ,
σελ. 7527

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’
Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 6 Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.17’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 5-2-2013
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΙΘ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 5
Φεβρουαρίου 2013, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολό του
σχεδίου νόµου: «Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων-Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις»)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 7 Φεβρουαρίου 2013.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 933/4-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς
τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Οικονοµικών, σχετικά µε τον σχεδιασµό νοµοθετικής πρωτοβουλίας για την αντιµετώπιση της καταχρηστικής αύξησης του περιθωρίου κέρδους spread από τα
πιστωτικά ιδρύµατα.
2. Η µε αριθµό 938/4-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ευβοίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου κ. Ευάγγελου Αποστόλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού χώρου.
3. Η µε αριθµό 948/4-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του πρώην
Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή Β’ Αθήνας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υπερφορολόγηση των ακινήτων.
4. Η µε αριθµό 931/4-2-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Β’ Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Σταυρούλας Ξουλίδου προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα των Πρότυπων
Πειραµατικών Σχολείων.
5. Η µε αριθµό 946/4-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθήνας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Γεωργίου Γερµενή προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε
την ανακίνηση του ενδεχοµένου κατασκευής µουσουλµανικού τεµένους στην Αθήνα.

6. Η µε αριθµό 943/4-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Τρικάλων της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Γεωργίου Κυρίτση
προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα της Κλειστής Φυλακής
Τρικάλων.
7. Η µε αριθµό 945/4-2-2013 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 των
εργαζοµένων σε ξενοδοχεία της Κέρκυρας.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 934/4-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Μαρίνου προς τους
Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονοµικών, σχετικά µε την αποκατάσταση των σεισµοπαθών της 8ης Ιουνίου του 2008 του Νοµού
Ηλείας.
2. Η µε αριθµό 939/4-2-2013 επίκαιρη ερώτηση 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 στη χορήγηση του επιδόµατος ανεργίας στους εποχικά εργαζόµενους.
3. Η µε αριθµό 936/4-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Έβρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Ντόλιου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την αξιοποίηση του ζεόλιθου στο
Νοµό Έβρου.
4. Η µε αριθµό 937/4-2-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Α’ Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Χρυσούλας –
Μαρίας Γιαταγάνα προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε
τις προκλήσεις των Σκοπίων.
5. Η µε αριθµό 947/4-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ευβοίας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Μίχου προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα στον
αγροτικό τοµέα.
6. Η µε αριθµό 944/4-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Αθήνας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Πανούση προς
τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά µε την υπαγωγή του ασφαλιστικού φορέα των Αστυνοµικών στο νέο τρόπο υπολογισµού του εφάπαξ, σύµφωνα µε την
απόφαση 30854/3809/31-12-2012.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων
πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου
προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)».
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν, όπως έχει αποφασισθεί, τα άρθρα και οι τροπολογίες ως µια ενότητα.
Ο κ. Χαλβατζής, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, ορίζει ειδικό αγορητή τον Βουλευτή
κ. Ιωάννη Γκιόκα.
Σήµερα έχουµε διπλή κάλπη, για να το ξεκαθαρίσουµε. Η ονοµαστική ψηφοφορία είναι δια ανατάσεως της χειρός. Θα διακόψουµε στις 12.00’ το µεσηµέρι, σύµφωνα µε απόφαση που
πήραµε χθες και θα ψηφίσουµε και για τις άρσεις ασυλίας που
γίνονται µε κάλπη –θα µοιραστούν έγκαιρα τα ψηφοδέλτια- και
δια ανατάσεως της χειρός, όπως γίνεται πάντα στην ονοµαστική
ψηφοφορία, επί της αρχής του σχεδίου νόµου, που κατέθεσε η
Χρυσή Αυγή.
Θα ξεκινήσει, λοιπόν, η συζήτηση και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως µας ειδοποίησε από χθες, θα καταθέσει αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας για τα άρθρα και προφανώς η ονοµαστική ψηφοφορία θα
γίνει αύριο, πιθανόν και το απόγευµα.
Όµως, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής:
Άκουσα στην τηλεόραση ότι η τροπολογία για το ΤΑΙΠΕΔ απεσύρθη. Τροποποιήθηκε ή απεσύρθη ή δεν έγινε τίποτα;
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Όπως είπα και χθες, κύριε
Πρόεδρε, γίνεται επαναδιατύπωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Τη µοιράσατε;
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θα µοιραστεί από τη Γραµµατεία της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μισό λεπτό, κύριε
Υπουργέ. Εδώ υπάρχει αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας για τη
συγκεκριµένη τροπολογία. Αν η τροπολογία έχει αλλάξει µε τέτοιον τρόπο που να ικανοποιεί το ΣΥΡΙΖΑ, µπορεί –µπορεί, λέωνα πει ότι συµφωνεί όπως εµφανίζεται µε την τελική µορφή της.
Δεν είναι δυνατόν, όµως, να υποβληθεί αυτό το αίτηµα χωρίς να
γνωρίζουν την τροποποίηση.
Εγώ άκουσα στο βραδινό δελτίο ειδήσεων ότι απεσύρθη. Μου
λέτε σήµερα ότι τροποποιήθηκε. Παράκληση να ειδοποιήσετε
άµεσα τους συνεργάτες σας, ώστε να µοιραστεί η τροποποιηµένη τροπολογία.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ναι, βεβαίως.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µια
παρέµβαση δυο λεπτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Παφίλη, θέλετε το
λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κύριε Παφίλη,
έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή τη στιγµή χιλιάδες εργαζόµενοι διαδηλώνουν στον Πειραιά κατά της κατάπτυστης απόφασης της Κυβέρνησης να επιστρατεύσει και τους ναυτεργάτες. Μιλάµε για έναν αυταρχικό
κατήφορο, αχαλίνωτο, χωρίς τελειωµό.
Η Κυβέρνηση µε ψέµατα, εκβιασµούς, τροµοκρατία, καταστολή –είχαµε επίθεση χθες και στους αγρότες µε χηµικά- θέλει
να επιβάλει στη συγκεκριµένη περίπτωση τα συµφέροντα και τις
αξιώσεις των εφοπλιστών και των µεγαλοεπιχειρηµατιών στον
κλάδο του τουρισµού.
Προς αυτή την κατεύθυνση επιχειρεί κυριολεκτικά να καταργήσει το δικαίωµα της απεργίας. Οι αποφάσεις αυτές στρέφονται
και κατά των ναυτεργατών και κατά των εργαζοµένων και κατά

των λαϊκών στρωµάτων που κατοικούν στα νησιά. Η θεωρία του
κοινωνικού αυτοµατισµού, που επιχειρεί η Κυβέρνηση να περάσει
και µέσα από τα Μαζικά Μέσα Ενηµέρωσης και κινητοποιώντας
διάφορους µηχανισµούς, δεν πρόκειται να περάσει, δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή.
Δεν είναι εδώ ο κύριος Υπουργός. Θέλω να του πω ότι έχει
θέσει τα ΜΑΤ –εκτός του να βαράνε και να ρίχνουν χηµικά- ως
υπαλλήλους στα αφεντικά. Ξεκινήσατε µε το Μάνεση, µε τη Χαλυβουργία, όπου διαθέσατε τα ΜΑΤ για να µπουν µέσα και να
σπάσουν την απεργία και να περιφρουρούν το εργοστάσιο και
καταλήξατε να τους κάνετε µαθήµατα πώς θα λύνουν τους κάβους για να φύγουν τα καράβια, µαταίως βέβαια. Απαράδεκτο,
προκλητικό! Αισχρή και απαράδεκτη στάση απέναντι στους εργαζόµενους. Ο ίδιος ο Λιµενάρχης το πρωί έλυνε τους κάβους
για να φύγουν τα καράβια. Μέχρι εκεί έχετε φτάσει ως Κυβέρνηση!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς τι θέλουµε να σηµειώσουµε απευθυνόµενοι κυρίως στο
λαό, γιατί δεν υπάρχει κανένα νόηµα να απευθυνθούµε στην Κυβέρνηση; Η Κυβέρνηση προσπαθεί µε τη θεωρία του νόµου και
της τάξης να υποτάξει ένα λαό, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση
απελπισίας κυριολεκτικά, γιατί δεν µπορεί να επιβιώσει.
Είµαστε βέβαιοι ότι αντιλαµβάνεται πως ο αγώνας των ναυτεργατών, ο αγώνας των αγροτών, είναι αγώνας όλης της εργατικής
τάξης, όλων των λαϊκών στρωµάτων και γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει ενιαία απάντηση στον κοινωνικό αυτοµατισµό, στη βία, στην
καταστολή και στο χακί, µε το οποίο θέλετε να ντύσετε τους εργαζόµενους.
Πού θα το πάτε δηλαδή; Όποιος κλάδος απεργεί, θα τον επιστρατεύετε; Φωνάξτε και τη Χρυσή Αυγή να σας βάλει εµβατήρια. Δεν τους ακούµε να έρθουν εδώ και να µιλήσουν. Είναι µε
τους εφοπλιστές. Αυτοί σας υποστηρίζουν -τέτοια στοιχεία µόνοσ’ αυτήν την τακτική του νόµου και της τάξης.
Απευθυνόµαστε, λοιπόν, στους εργαζόµενους συνολικά και
τους λέµε ότι πρέπει να απαντήσουν µε ενιαίο αγώνα, µε ενιαίο
µέτωπο κατά της πολιτικής της Κυβέρνησης και να δώσουν …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Παφίλη, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε.
…µεγάλη απάντηση στην απεργία στις 20 Φεβρουαρίου.
Δεν θα περάσει αυτός ο αυταρχισµός. Δεν θα περάσει η τροµοκρατία. Δεν θα περάσει η βία που ασκείτε στον κόσµο. Το εργατικό και το λαϊκό κίνηµα θα απαντήσει µε τον οργανωµένο,
µαζικό αγώνα του, µε όλες τις µορφές πάλης στο επόµενο διάστηµα για να σταµατήσει αυτήν την πολιτική της Κυβέρνησης
που συντρίβει τα λαϊκά στρώµατα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο κ. Παπαδηµούλης έχει
το λόγο για τρία λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω το λόγο µετά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Μαριά, ήµουν σίγουρος ότι θα θέλατε το λόγο. Συνεπώς, από τρία λεπτά έχουν
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι της Κυβέρνησης, µέσα σε δέκα µέρες η Κυβέρνηση Σαµαρά χρησιµοποιεί για δεύτερη φορά τον χουντικής πατέντας
νόµο περί πολιτικής επιστράτευσης. Όποιος αντιδρά, κινητοποιείται, τον ντύνετε στο χακί.
Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρωζώνη που να έχει τέτοιο νοµοθετικό εργαλείο. Όµως, ακόµη και το νόµο της Χούντας και
αυτόν τον παραβιάζετε, χρησιµοποιώντας τον, διότι ακόµα και
αυτός ο νόµος έχει περιορισµούς. Λέει ότι «πολιτική επιστράτευση γίνεται είτε σε περίπτωση πολέµου είτε σε περίπτωση θεοµηνίας είτε αν υπάρχει σοβαρός εθνικός κίνδυνος για τη
δηµόσια υγεία».
Σε ένα ρεσιτάλ αυταρχισµού, διγλωσσίας και υποκρισίας η Κυβέρνησή σας εφαρµόζει έναν άθλιο και αυταρχικό νόµο. Όταν η
Νέα Δηµοκρατία είναι αντιπολίτευση, καταγγέλλει τις πολιτικές
επιστρατεύσεις που κάνει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Όταν το
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ΠΑΣΟΚ είναι αντιπολίτευση, καταθέτει προτάσεις νόµου. Το 2006
ο κ. Βενιζέλος κατέθεσε πρόταση νόµου για την κατάργηση της
πολιτικής επιστράτευσης.
Επειδή εµείς δεν σκοπεύουµε να σας µοιάσουµε, δεσµευόµαστε ότι µια κυβέρνηση µε κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ, που αισιοδοξούµε
ότι θα προκύψει από τις επόµενες κάλπες, στις πρώτες της ενέργειες θα είναι η κατάργηση αυτού του νόµου «ντροπή» περί πολιτικής επιστράτευσης.
Θα πω και κάτι για τον τρίτο εταίρο της συγκυβέρνησης. Η
ΔΗΜΑΡ πριν δέκα µέρες έβγαλε µια ανακοίνωση χλιαρής διαµαρτυρίας για την πολιτική επιστράτευσης των εργαζοµένων στο
µετρό, έτσι, «για ξεκάρφωµα». Χτες δεν έβγαλε καν ανακοίνωση.
Τόσο ουρά της Κυβέρνησης Σαµαρά, πια;
Η κλίµακα του αυταρχισµού που εφαρµόζεται δεν είναι ένδειξη
δύναµης, είναι ένδειξη αδυναµίας, γιατί «τα έχετε κάνει µούσκεµα» µε την καταστροφική πολιτική του µνηµονίου. Η ανεργία
καλπάζει στο 30%, πληρώνουν µονόπλευρα τα βάρη µισθωτοίσυνταξιούχοι-αγρότες, φτωχοποιούνται οι µικροµεσαίοι και εσείς
επιµένετε φανατικά, µε το φανατισµό του νεοφώτιστου, στο
λάθος, ένα λάθος που οµολογούν και οι αρχιτέκτονες του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Έπρεπε να είναι εδώ ο κ. Μουσουρούλης και όχι να κάνει
βόλτα στα κανάλια. Έπρεπε εδώ να είναι ο κ. Στουρνάρας.
Έπρεπε εδώ να είναι ο κ. Δένδιας και να συζητούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Παπαδηµούλη,
δεν τελειώνουν αυτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί σέβοµαι το χρόνο.
Δυστυχώς, έχουµε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος χρησιµοποιεί
τις χουντικές πατέντες για µια κλιµάκωση αυταρχισµού και κρύβεται από το Κοινοβούλιο και οι βασικοί του Υπουργοί, αντί να
έρθουν εδώ για να αντιπαρατεθούµε πολιτικά, περιοδεύουν στα
κανάλια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο κ. Κεγκέρογλου έχει
το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από χθες τοποθετηθήκαµε ξεκάθαρα. Θα πρέπει όλοι να κάνουµε τα πάντα να λήξει αυτή η κατάσταση της ακραίας πόλωσης. Σε συνθήκες κρίσης δεν δικαιολογείται να ολιγωρούµε προς
αυτή την κατεύθυνση. Η πρόταση στην οποία αναφέρθηκε ο κ.
Παπαδηµούλης ισχύει και µε το παραπάνω και ταυτόχρονα,
ισχύει η ανάγκη για τη θέσπιση ελάχιστου επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών, όταν οποιαδήποτε κατηγορία εργαζοµένων
ασκεί το δικαίωµα της απεργίας και ιδιαίτερα για το θέµα που
συζητάµε, για το θέµα το οποίο ετέθη µε την απεργία των ναυτεργατών.
Το ελάχιστο επίπεδο εξυπηρέτησης των νησιωτών είναι ένα ζήτηµα πάνω στο οποίο έχουµε τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Δεν νοείται
να υπάρχει προσωπικό ασφαλείας για την ασφάλεια του πλοίου
και να µην υπάρχει πλοίο ασφαλείας για την ασφάλεια των νησιωτών, για την επικοινωνία των νησιωτών.
Είµαστε κοντά στην άποψη που εξέφρασε χθες η µειοψηφία
της ΠΝΟ, να υπάρξει µια εκτόνωση. Να ανασταλεί για ένα εικοσιτετράωρο η απεργία, ήταν η χθεσινή της πρόταση, προκειµένου να συνεχιστεί και ο αγώνας, αλλά ταυτόχρονα να µη
ζηµιώνεται όχι οικονοµικά το κάθε νησί, αλλά κοινωνικά και ατοµικά ο κάθε νησιώτης.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι η προτροπή µας προς την Κυβέρνηση να
πάρει νοµοθετική πρωτοβουλία, ούτως ώστε να αλλάξει συνολικά το καθεστώς που έχει να κάνει µε τη διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος και την ελάχιστη εξυπηρέτηση που πρέπει να
θεσπιστεί για τους πολίτες, πρέπει να είναι προτροπή, όχι µόνο
από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και από όλες τις πτέρυγες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έχει ζητήσει το λόγο ο
κ. Επαµεινώνδας Μαριάς.
Ορίστε, κύριε Μαριά, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχαµε
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την ευκαιρία και χθες να τοποθετηθούµε αναλυτικά. Αυτό που
θέλουµε να επισηµάνουµε είναι το εξής. Υπάρχει µία δηµαγωγία
γύρω από το ζήτηµα του πώς διαµορφώνεται η κατάσταση σε
σχέση µε τον αποκλεισµό των νησιών. Εννοώ το εξής. Πυροδοτεί
η Κυβέρνηση αυτήν τη στιγµή µία ρήξη µε τους ναυτεργάτες,
ενώ επί της ουσίας αυτό που συµβαίνει είναι ότι µε το προωθούµενο νοµοσχέδιο δεν θα υπάρχει η υποχρέωση των πλοιοκτητών
να συνδέουν τα νησιά τουλάχιστον επί δέκα µήνες.
Έτσι, λοιπόν, το βασικό που αναδεικνύεται και πρέπει να αναδειχθεί είναι ότι θα πρέπει να διατηρηθεί αυτή η υποχρέωση. Δεν
µπορούν να µείνουν τα νησιά χωρίς συγκοινωνίες και κυρίως εννοούµε τα νησιά, τα οποία είναι τα πιο αποµακρυσµένα. Διότι
έχουν οι πλοιοκτήτες, οι εφοπλιστές τη δυνατότητα να εξυπηρετούν κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, όταν υπάρχει αυξηµένη
επιβατική κίνηση και βεβαίως κέρδη σηµαντικά και τώρα, µέσα
από το νοµοσχέδιο αυτό, προωθείται να µην έχουν την υποχρέωση να συνδέουν τα νησιά το χειµώνα.
Αυτό είναι καταστροφικό και για την οικονοµική ανάπτυξη των
νησιών και για την κοινωνική τους ανάπτυξη και για τη στήριξη
της προσπάθειας που θέλουµε να γίνει στα νησιά. Θα αφήσουν,
λοιπόν, τα µικρά νησιά στην ουσία χωρίς επαφή, µε στόχο να
ερηµωθούν. Αυτός είναι, αν θέλετε και ο στόχος της τρόικας.
Σας υπενθυµίζουµε ότι κάποιος υπάλληλος της τρόικας είχε
πει ότι τα νησιά τα οποία είναι µικρά και κάτω από εκατό κατοίκους δεν χρειάζεται καν να κατοικούνται και θα πρέπει να εγκαταλειφθούν. Είναι, λοιπόν, ένα συνολικότερο σχέδιο που έχει
σχέση µε την ερήµωση των νησιών, διότι τα νησιά, όσο έχουν οικονοµική ζωή, έχουν και υφαλοκρηπίδα, έχουν και ΑΟΖ. Εκεί είναι
το βασικό ζήτηµα. Τα κροκοδείλια δάκρυα τα οποία βλέπουµε
από την πλευρά των κοµµάτων της συγκυβέρνησης που αγωνιούν για τη σύνδεση των νησιών, δεν πείθουν κανέναν.
Καλούµε, λοιπόν, την Κυβέρνηση να αποσύρει το νοµοσχέδιο
και κάθε σκέψη που έχει σχέση µε τη µη εξυπηρέτηση των νησιών, όπως ίσχυε µέχρι τώρα. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο.
Το δεύτερο είναι ότι θεωρούµε πως ο αγώνας και των αγροτών
και των λιµενεργατών πρέπει να είναι αλληλέγγυος, προκειµένου
να αντιµετωπίσουµε την κοινωνική λαίλαπα η οποία έχει ξεσπάσει
µε αφορµή το µνηµόνιο. Οι κύριοι της συγκυβέρνησης έχουν
«σπείρει ανέµους και θερίζουν θύελλες», µε τη δική τους µνηµονιακή αντικοινωνική πολιτική και αυτό βρίσκουν απέναντί τους.
Γι’ αυτό χρησιµοποιούν τον αυταρχισµό, γι’ αυτό λοιπόν χρησιµοποιούν και τη λογική της επιστράτευσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Μαριά, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Καλούµε, λοιπόν, τον κ. Μουσουρούλη να αναθεωρήσει τις
σκέψεις του γύρω από την κατάσταση που θέλει να επιβάλει, δηλαδή, να πάψει αυτό που σχεδιάζεται. Τα νησιά πρέπει να έχουν
σύνδεση µε βάση την κείµενη νοµοθεσία και τις υποχρεώσεις
που έχουν αναλάβει οι εφοπλιστές, προκειµένου να µην ερηµωθούν. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο που πρέπει να δούµε σε αυτή
την Αίθουσα αυτή τη στιγµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαυρουδής Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε ένα θέµα, το οποίο βέβαια ετέθη και εχθές. Εποµένως, έχουµε θέσει ορισµένες βασικές αρχές στη συζήτηση, οι
οποίες όµως δεν έχουν διευκολύνει, διότι εδώ σκοπίµως δηµιουργείται µία σύγχυση στη θεµατολογία. Τι είναι αυτό το οποίο
θέλετε να συζητήσουµε; Θέλετε να συζητήσουµε την επιστράτευση ή γενικότερα ζητήµατα ναυτιλιακής πολιτικής, ζητήµατα
της ακτοπλοΐας, ζητήµατα του νοµοσχεδίου ή τα αιτήµατα ενδεχοµένως των ναυτεργατών;
Τι θέλετε από τα δύο; Και θα πω γιατί αυτά τα δύο είναι αποσυνδεδεµένα στην παρούσα συζήτηση. Η επιστράτευση δεν γίνεται, γιατί υπάρχει µία γενική διαφωνία µε το νοµοσχέδιο ή γιατί
υπάρχει διαφωνία µε τα ζητήµατα των ναυτεργατών.
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Κύριε Πρόεδρε, έγινε συζήτηση. Ο κύριος Υπουργός συζήτησε
µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, άκουσε απόψεις, δεσµεύτηκε
για ορισµένα πράγµατα, είπε ότι δροµολογούνται ορισµένα
πράγµατα, αλλά πράγµατι διαφώνησε και µε κάποια, όπως γίνεται, νοµίζω, σε κάθε συζήτηση. Εκτός αν η συζήτηση µε την Κυβέρνηση πρέπει να γίνεται υπό τη µορφή υπαγορεύσεως από τα
συνδικάτα! Θα υπαγορεύουν τα συνδικάτα και η Κυβέρνηση θα
έρχεται εν συνεχεία να επιφέρει κόστος στο κοινωνικό σύνολο
καθ’ υπαγόρευση των συνδικάτων!
Δεν έγινε έτσι. Έγινε η συζήτηση. Προφανώς δεν υπήρξε συµφωνία σε όλα. Όµως, αυτό συζητάµε; Τις συνέπειες από την
απεργία θέλετε να τις δείτε ή όχι; Διότι τώρα ακούω «τι θα γίνει
µε την ακτοπλοΐα» και αν είναι πυκνή ή δεν είναι πυκνή. Ναι, αλλά
τώρα δεν είναι καθόλου, κύριε Πρόεδρε. Εδώ και οκτώ µέρες δεν
υπάρχει καθόλου επικοινωνία. Μπορεί κανένας να εξηγήσει
στους ανθρώπους που έχουν τρεις χιλιάδες βοοειδή στην Καβάλα και περιµένουν, τι πρόκειται να κάνουν µε τα βοοειδή; Σ’
αυτούς που έχουν αυτή τη στιγµή διακόσιους τόνους γάλα που
πρόκειται να καταστραφεί ή οπωρολαχανικά που σαπίζουν, θα
εξηγήσετε τι θα γίνει; Διότι αυτό είναι ουσιαστικά το µεγάλο ζήτηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επ’ αυτών θα τοποθετηθείτε; Τι θα γίνει µε την επικοινωνία; Οι
νησιώτες αυτήν τη στιγµή δεν έχουν επικοινωνία. Δεν µπορούν
να πάνε και να έρθουν. Αυτά θα τα εξηγήσετε;
Άρα, λοιπόν, το ζήτηµα της επιστράτευσης θεραπεύει αυτά και
όχι τα άλλα. Όσον αφορά τα άλλα, ας έρθουν, να κάνουµε συζήτηση, να τα δούµε, να πείτε τις διαφωνίες σας, να έρθει το νοµοσχέδιο. Είναι ούτως ή άλλως σε διαβούλευση. Θα γίνει ευρύτερη
συζήτηση. Είναι άλλης τάξης θέµα.
Και αναφορικά µε τα όσα είπε ο κ. Κεγκέρογλου, ακούστε κάτι.
Η επιστράτευση ευχάριστη δεν είναι για κανέναν. Όµως, από εκεί
και πέρα, το ότι υπάρχει ένα θεσµικό πλαίσιο, το οποίο σήµερα
ουσιαστικά αφήνει τη νησιωτική Ελλάδα στην οµηρία συγκεκριµένων συνδικάτων, αυτό επίσης είναι ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα. Δύο λύσεις έχουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όταν είναι στην οµηρία των εφοπλιστών, δεν λέτε τίποτα!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πώς δεν λέµε; Δεν έχετε δίκιο, κύριε
Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έχουν φτωχύνει οι εφοπλιστές!
Έχουν βγει στη ζητιανιά! Γι’ αυτό δεν λέτε κουβέντα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Παφίλη, σας παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αφήστε τώρα. Με συγχωρείτε πολύ.
Δεν είναι έτσι, διότι τη νησιωτικότητα, επειδή είναι πολιτική την
οποία επιτάσσει το Σύνταγµα, έχει προβλέψει η πολιτεία και την
πληρώνει. Την πληρώνει. Άρα, δεν είναι ότι δεν υπάρχει µέριµνα
του κράτους. Βεβαίως και υπάρχει. Όµως, εσείς δεν µπορείτε να
έχετε δύο µέτρα και δύο σταθµά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ένα έχουµε!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το «ένα» ποιο είναι;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Το λαϊκό συµφέρον!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι! Αδιαφορείτε για τις νησιωτικές
κοινωνίες και σας ενδιαφέρει το τι λένε οι ναυτεργάτες!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εµείς αδιαφορούµε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αδιαφορείτε πλήρως!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εµείς αδιαφορούµε; Με 200% αύξηση
στα εισιτήρια; Ποιος τα λέει αυτά;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έµπρακτα αδιαφορείτε πλήρως!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Και για να τελειώνουµε, επειδή
άκουσα την κριτική σας για τον Υπουργό, ακούστε κάτι. Έχουµε
κουραστεί να ακούµε αυτήν την ισοπεδωτική κριτική για τους
Υπουργούς. Βγαίνουν οι Υπουργοί και κάνουν δηµόσιες τοποθετήσεις, εσείς ρωτάτε «γιατί βγαίνουν και κάνουν δηµόσιες τοποθετήσεις και δεν έρχονται στη Βουλή». Γιατί δεν προξενείτε
συζήτηση εσείς η Αντιπολίτευση γι’ αυτά τα θέµατα; Στο χέρι σας
είναι και επερωτήσεις να κάνετε και επίκαιρες ερωτήσεις να κά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νετε και έλεγχο να κάνετε. Στο χέρι σας είναι. Προξενήστε τη συζήτηση και φέρτε τον Υπουργό στη Βουλή να εξηγήσει για όλα
αυτά τα ζητήµατα. Όµως, τι περιµένουµε τώρα; Για να κάνουµε
εύκολες τοποθετήσεις, περιµένουµε ο Υπουργός να είναι στο
µυαλό του κ. Παπαδηµούλη ή του κ. Παφίλη, να ξέρει πότε θα
θέσει το θέµα εκτός διατάξεως και εκτός συζητήσεως η Αντιπολίτευση και να περιµένει από το πρωί ως το βράδυ εδώ …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα. Να
τοποθετηθείτε υπεύθυνα και σοβαρά στα µεγάλα ζητήµατα. Θα
αφήσετε τα νησιά χωρίς συγκοινωνία άλλες δέκα µέρες; Θα τα
αφήσετε χωρίς τρόφιµα άλλες δέκα µέρες; Αυτό λέτε να κάνουµε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εσείς το κάνετε. Εµείς το κάνουµε;
Αυτό είναι γκεµπελισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν το κάνουµε, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάµε µε ευθύνη τις νησιωτικές κοινωνίες και παίρνουµε τις αποφάσεις που διασφαλίζουν την τροφοδοσία τους και την
οικονοµία τους και προστατεύουµε τα συµφέροντά τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Με τον κ. Τσούκαλη, τελευταίο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, κλείνει ο κύκλος και εισερχόµαστε στο νοµοσχέδιο.
Ορίστε, κύριε Τσούκαλη, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αντιπαρερχόµενος
χαρακτηρισµούς και κορώνες σε σχέση µε τη στάση της Δηµοκρατικής Αριστεράς στα κρίσιµα αυτά ζητήµατα και τη διαχείριση
αυτών των οξυµένων κοινωνικών θεµάτων, θα ήθελα να επαναλάβω µε σαφήνεια ποια είναι η θέση µας σε όλα αυτά, τα οποία
συµβαίνουν το τελευταίο διάστηµα στη χώρα.
Η Δηµοκρατική Αριστερά απηύθυνε µία έκκληση προς όλους
να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια διαλόγου, προκειµένου να
υπάρχει συνεννόηση, µε τη βασική προϋπόθεση ότι οι µέθοδοι
και τα εργαλεία τα οποία µέχρι πρότινος γνωρίζαµε και τα µεταχειριζόµασταν και τα χρησιµοποιούσαµε απλόχερα προς όλες τις
κατευθύνσεις, δυστυχώς πρέπει να αναθεωρηθούν.
Κι όταν απευθύναµε έκκληση, κύριε Πρόεδρε, την απευθύναµε
προς όλες τις κατευθύνσεις, δηλαδή και προς την Κυβέρνηση
και προς τα συνδικάτα. Προσπαθήσαµε µέσα απ’ αυτά τα οξυµένα κοινωνικά προβλήµατα να βρούµε την ισορροπία βάσει της
αρχής της αναλογικότητας. Πρέπει να υπάρχει στάθµιση άσκησης δικαιωµάτων, στάθµιση συµφερόντων, ούτως ώστε να βρεθεί η χρυσή τοµή.
Σήµερα, άκουσα τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους της
ΠΝΟ ουσιαστικά να δηλώνουν και να λένε ότι πράγµατι έγινε διάλογος, ότι πράγµατι υπήρξαν κάποιες εξελίξεις και χρονοδιαγράµµατα, τα οποία ήταν θολά και ότι ουσιαστικά εµείς αυτή τη
στιγµή κυρίως αντιπαρατιθέµεθα για το νοµοσχέδιο, το οποίο
έχει δοθεί για διαβούλευση.
Η Δηµοκρατική Αριστερά δηλώνει τα εξής: Διαφωνίες για το
νοµοσχέδιο έχουµε πάρα πολύ σοβαρές. Αυτό το οποίο λέµε
είναι ότι όταν θα έρθει, θα το συζητήσουµε. Όµως, αλήθεια
εξαντλήθηκε η δυνατότητα διαλόγου, ακόµα και τώρα, για τους
ναυτεργάτες; Αυτό το οποίο λέµε από την πλευρά µας είναι ότι
οι διαπραγµατεύσεις πρέπει να συνεχιστούν. Για µας είναι κρίσιµο ζήτηµα να υπογραφεί νέα συλλογική σύµβαση και, βεβαίως,
όλοι να λειτουργήσουµε προς την κατεύθυνση της επίλυσης των
άµεσων προβληµάτων. Όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα θεσµικά,
νοµίζω ότι µε το να τα συζητήσουµε µέσα στο πλαίσιο µίας δήλωσης δεν προσφέρουµε και ιδιαίτερες υπηρεσίες. Η παθογένεια και το νοσηρό πλαίσιο το οποίο υπήρχε στη ναυσιπλοΐα,
στην ακτοπλοΐα και στη σύνδεση του νησιωτικού χώρου, είναι
γνωστά. Αυτά θα τα συζητήσουµε αναλυτικά, όταν θα έρθει το
νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο εισηγητής
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας για οκτώ λεπτά,
µε µικρή δίλεπτη ανοχή.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Δεν µου φθάνουν, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Όχι, σας το λέω, για να
µην παρεξηγηθούµε. Ο Κανονισµός λέει για οκτώ λεπτά. Μου
λέτε ότι δεν σας φθάνουν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Σας επισηµαίνω ότι είναι ένα σηµαντικότατο νοµοσχέδιο που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια
της χώρας, µε είκοσι οκτώ άρθρα και µε µία τροπολογία που περιµένουν αυτήν τη στιγµή χιλιάδες αγρότες και παρακαλώ να µου
δώσετε τουλάχιστον πέντε λεπτά ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εδώ µέσα, πολλές
φορές, έχω δει νοµοσχέδια µε τριακόσια άρθρα και όχι µε είκοσι
οκτώ.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στο νοµοσχέδιο που συζητούµε ενσωµατώνεται η Οδηγία
119/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση στρατηγικών αποθεµάτων πετρελαίου και των προϊόντων του. Στόχος,
όπως περιγράφεται στο άρθρο 1, είναι η διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών
µελών. Όπως ανέφερα και στην επί της αρχής εισήγησή µου, κάποια άρθρα ενσωµατώνονται σχεδόν αυτούσια, καθώς αυτό υπαγορεύεται από την οδηγία. Άλλα προσαρµόζονται στις ανάγκες
της χώρας και στην ελληνική νοµοθεσία.
Έτσι, στο άρθρο 2, οι ορισµοί των εννοιών που χρησιµοποιούνται στο νοµοσχέδιο, µεταφέρονται σχεδόν αυτούσιες από την
οδηγία.
Στο άρθρο 3 τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 12
του ν. 3054/2002 και καθορίζεται εκ νέου το συνολικό επίπεδο
αποθεµάτων πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου που πρέπει
να τηρούνται.
Συγκεκριµένα, ορίζεται τήρηση αποθεµάτων που αντιστοιχούν
σε τουλάχιστον ενενήντα ηµέρες µέσων, ηµερήσιων καθαρών εισαγωγών, µε έτος αναφοράς το προηγούµενο από το τρέχον.
Καθορίζεται, επίσης, για ποια προϊόντα τηρούνται αποθέµατα,
ήτοι αυτά που αναφέρει το άρθρο 3 παράγραφος 1 του
ν.3054/2002, παρέχοντας παράλληλα στον Υπουργό Περιβάλλοντος τη δυνατότητα να τα αναπροσαρµόζει, ανάλογα µε τις ανάγκες.
Στο άρθρο 4 καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού των διατηρούµενων αποθεµάτων, παραπέµποντας στο Παράρτηµα 2 του
νοµοσχεδίου, όπως παρατίθενται αναλυτικά οι ποσότητες που
περιλαµβάνονται ή αποκλείονται από τον υπολογισµό.
Στο άρθρο 5 προβλέπονται οι όροι τήρησης, ο τρόπος, τα
µέσα και οι διαδικασίες διασφάλισης της διαθεσιµότητας και της
φυσικής προσβασιµότητας των αποθεµάτων, οι οποίοι θεσπίζονται στον Κανονισµό Τήρησης Αποθεµάτων Έκτακτης Ανάγκης και
στο Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης. Πολύ σηµαντικό είναι,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως διασφαλίζεται ότι τα αποθέµατα τηρούνται µε φυσική µορφή και ότι σε καµµία περίπτωση
δεν υπόκεινται σε οποιουδήποτε είδους διαδικασία αναγκαστικής
εκτέλεσης.
Στο άρθρο 6 θεσπίζεται η υποχρέωση τήρησης καταλόγων
αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης, µε πληροφορίες για τους ακριβείς χώρους αποθήκευσης, τις ποσότητες και το είδος, καθώς
και η υποχρέωση διαβίβασής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Με το άρθρο 7 συστήνεται Κεντρικός Φορέας Διατήρησης
Αποθεµάτων µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας µη κερδοσκοπικού σκοπού και µε στόχο την απόκτηση, διατήρηση και πώληση
αποθεµάτων πετρελαίου, πάντα βεβαίως µε γνώµονα τη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος. Επαναλαµβάνω εδώ τη διευκρίνιση που έχει δώσει το Υπουργείο στην εισηγητική έκθεση ότι
λόγω της παρούσας δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης, η σύσταση του φορέα παραπέµπεται σε µελλοντικό χρόνο.
Στο άρθρο 8 παρέχεται η δυνατότητα στους οικονοµικούς φορείς που υποχρεώνονται να τηρούν αποθέµατα έκτακτης ανάγκης, να µεταβιβάζουν µέρος των υποχρεώσεών τους. Για να είναι
απολύτως ξεκάθαρο και επειδή έγινε πολλή συζήτηση στην επιτροπή, επαναλαµβάνω ότι το νοµοσχέδιο θεσπίζει δυνατότητα
και όχι υποχρέωση. Επιτρέπει, δηλαδή, σε όποιον το επιλέξει, να
διατηρεί αποθέµατα σε άλλες χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
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σης.
Επιπλέον, για τις µεταβιβάσεις εκτός χώρας τίθεται ο περιορισµός του 30% ανά οικονοµικό φορέα, ενώ καθορίζονται και οι
λοιποί όροι που διέπουν τις µεταβιβάσεις.
Επειδή η Ελλάδα δεν προκρίνει την τήρηση ειδικών αποθεµάτων, το άρθρο 9 και µέρος του άρθρου 10 της οδηγίας, παραλείπονται. Το άρθρο 9 ενσωµατώνει το άρθρο 11 της οδηγίας,
όπου προβλέπεται ότι οι µεταβιβάσεις που προανέφερα δεν τροποποιούν τις υποχρεώσεις της χώρας.
Στο άρθρο 10, που αντιστοιχεί στο άρθρο 12 της οδηγίας, θεσπίζεται η υποχρέωση τήρησης και αποστολής στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στατιστικών δελτίων σχετικά µε τα αποθέµατα έκτακτης ανάγκης.
Στο άρθρο 11 θεσπίζεται αντίστοιχη µε την προαναφερθείσα
υποχρέωση τήρησης και αποστολής στατιστικών δελτίων για τα
ειδικά αποθέµατα άλλων κρατών-µελών που αποθηκεύονται στην
ελληνική επικράτεια.
Το άρθρο 12 ενσωµατώνει το άρθρο 14 της οδηγίας και προβλέπει τη διαβίβαση µηνιαίου στατιστικού δελτίου για τα εµπορικά αποθέµατα που διατηρούνται στην εθνική επικράτεια.
Το άρθρο 13 του σχεδίου νόµου ενσωµατώνει το άρθρο 16 της
οδηγίας και αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα βιοκαύσιµα περιλαµβάνονται στον υπολογισµό των αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης που υποχρεούται να διατηρεί η χώρα.
Στο άρθρο 14 του σχεδίου νόµου, που αντιστοιχεί στο άρθρο
18 της οδηγίας, παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας επισκοπήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τη συνδροµή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
προκειµένου να διακριβώνεται κάθε φορά η ετοιµότητα της
χώρας να ανταποκριθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Το άρθρο 15 –που είναι αντίστοιχο µε το άρθρο 19 της οδηγίας- διασφαλίζει την προστασία ευαίσθητων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Στο άρθρο 16 θεσπίζονται οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουν σε εθνικό επίπεδο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως
επιβάλλει το άρθρο 20 της οδηγίας.
Καθώς αυτές οι διαδικασίες είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε
κράτους-µέλους, προτείνεται από τα αρµόδια Υπουργεία η τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.3054/2002.
Αυτή η τροποποίηση αντικαθιστά τη σηµερινή Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων Εφοδιασµού Υγρών Καυσίµων µε την Επιτροπή
Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του εφοδιασµού σε υγρό πετρέλαιο ή και πετρελαιοειδή προϊόντα.
Σ’ αυτό το άρθρο, όπως επίσης και στο άρθρο 17, θεσπίζεται
ρητά -και είναι πολύ σηµαντική- η απαγόρευση υπαγωγής σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης οποιωνδήποτε αποθεµάτων
έκτακτης ανάγκης. Έγινε µεγάλη συζήτηση στην επιτροπή και
νοµίζω ότι στο παρόν σχέδιο νόµου προβλέπεται µε ρητό και
σαφή τρόπο.
Με το άρθρο 18, το οποίο αντιστοιχεί στο άρθρο 21 της οδηγίας, θεσπίζεται η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση
παράβασης των διατάξεων του σχεδίου νόµου ή οποιασδήποτε
άλλης κανονιστικής διάταξης που απορρέει από την εφαρµογή
του. Σ’ αυτό το άρθρο ο κύριος Υπουργός έχει καταθέσει και µια
τροπολογία, µε την οποία τίθεται ως ανώτατο όριο προστίµου το
10% του κύκλου εργασιών του προηγούµενου οικονοµικού
έτους.
Κύριε Υπουργέ, σ’ αυτό το σηµείο –και παρακαλώ την προσοχή σας- θα ήθελα να επαναλάβω µία ένσταση την οποία έκανα
και στην επιτροπή.
Κύριε Υπουργέ, ο κύκλος εργασιών µιας εταιρείας, όπως για
παράδειγµα των ΕΛΠΕ, ξεπερνά τα 9 δισεκατοµµύρια για το
2011. Ωστόσο, τα κέρδη δεν έφτασαν ούτε τα 150 εκατοµµύρια.
Σε περίπτωση που επιβάλετε πρόστιµο 10% στον κύκλο εργασιών –αν ερµηνεύω σωστά το σχετικό άρθρο- δηλαδή σχεδόν 1
δισεκατοµµύριο, θα οδηγήσετε την εταιρεία στο «λουκέτο». Πιστεύω και συµφωνούµε όλοι µας ότι ο σκοπός είναι να αποτρέψουµε την παραβίαση του νόµου και όχι να αφανίσουµε τον
παραβάτη.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ και αναµένω κάποια πρωτοβουλία
ή κάποια διευκρίνιση επ’ αυτού.
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ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Κόλλια, κάνατε
ερώτηση προς τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ζήτησα µια διευκρίνιση, κύριε
Πρόεδρε, γιατί είναι σχετική µε αυτά που έχω να πω στη συνέχεια. Αν απαντήσει ο κύριος Υπουργός, θα παραλείψω ένα σηµαντικό κοµµάτι της οµιλίας µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Είναι σηµαντικό το ζήτηµα
το οποίο είχε θέσει ο κ. Κόλλιας και στην επιτροπή. Ήδη έχω καταθέσει από χθες νοµοτεχνική βελτίωση επί του συγκεκριµένου
ζητήµατος, έχοντας πλέον την κατεύθυνση –εάν και εφόσον συµφωνεί το Σώµα- του 10% στο µέσο µηνιαίο κύκλο εργασιών
αυτών των εταιρειών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Κόλλια, αυτό έχει
κατατεθεί.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Αυτό λέω, κύριε Πρόεδρε,
ότι έχει κατατεθεί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Δεν το αντιλήφθηκα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν πειράζει, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα σας το εξηγήσω εγώ,
κύριε Κόλλια. Δεν είναι βελτίωση, αλλά χάρισµα. Έντεκα φορές
λιγότερο. Και το περνάτε ως βελτίωση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Μετά την τοποθέτηση του κυρίου
Υπουργού, θεωρώ ότι το σηµαντικότερο όλων είναι να γίνονται
τακτικοί και αυστηροί έλεγχοι. Διαφορετικά, κανείς δεν εγγυάται
ότι η χώρα θα περάσει οµαλά από µία επιφανή κρίση. Αν δεν
υπάρξουν έλεγχοι, δεν θα προκύψουν παραβάσεις και άρα, δεν
θα υπάρξουν ούτε ποινές ούτε συµµόρφωση.
Με το άρθρο 19 τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου
12 του ν. 3054, προκειµένου να αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την παράγραφο 5 του άρθρου 9 της οδηγίας.
Συγκεκριµένα, ορίζονται υπόχρεοι τήρησης αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης και το ύψος των αποθεµάτων που οφείλουν να τηρούν.
Τέλος, στην παράγραφο 4 θεσπίζεται η υποχρέωση των κατόχων αδειών διύλισης να διατηρούν τουλάχιστον το 1/3 των αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης µε τη µορφή των προϊόντων που
περιγράφονται στο άρθρο 3 του προς ψήφιση σχεδίου νόµου.
Πρόκειται για υποχρέωση που απορρέει από την επιλογή της
χώρας να µη διατηρεί ειδικά αποθέµατα και που σκοπό έχει την
εξασφάλιση της επάρκειας έτοιµων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης σε περίπτωση κρίσης.
Με το άρθρο 20 θεσπίζονται οι απαραίτητες εξουσιοδοτικές
διατάξεις για την εφαρµογή του σχεδίου νόµου.
Με το άρθρο 21 προβλέπεται η διατήρηση του υπάρχοντος
Κανονισµού τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας µέχρι την έκδοση
του νέου.
Τα επόµενα άρθρα του Κεφαλαίου Γ’ περιλαµβάνουν διατάξεις
ευεργετικές για ορισµένες κατηγορίες συµπολιτών µας. Όπως
ανέφερα και στην επί της αρχής εισήγησή µου, προσπαθούµε ως
Κυβέρνηση να απαλλάξουµε στο µέτρο του δυνατού τις ευπαθείς
κοινωνικές οµάδες από µέρος των βαρών της οικονοµικής κρίσης. Μπορεί αυτό να µην έχει γίνει στο βαθµό και στην έκταση
που επιθυµούµε, πλην όµως µε το προτεινόµενο σχεδίου νόµου
γίνονται θετικά βήµατα.
Με το άρθρο 22 θεσπίζεται η απαλλαγή των δικαιούχων Τιµολογίων Πολυτέκνων και Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου από τις
χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας µέσω των λογαριασµών της ΔΕΗ. Η διάταξη αφορά περίπου διακόσιες πενήντα χιλιάδες καταναλωτές έπειτα από τη διεύρυνση του κοινωνικού
τιµολογίου, οι οποίοι απαλλάσσονται από την επιπλέον χρέωση
αναδροµικά από τον Απρίλιο του 2012.
Στο άρθρο 23 προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρ-
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θρου 8 του ν.3423/2005, στο οποίο προβλέπεται η χορήγηση έγκρισης στους δικαιούχους για την άσκηση της δραστηριότητας
διάθεσης βιοκαυσίµων.
Στο άρθρο 24 θεσπίζονται τέσσερις ευνοϊκές διατάξεις για
όσους επέλεξαν να συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Σταθµών και ιδιαίτερα στους κατά κύριο
επάγγελµα αγρότες.
Όπως είχα επισηµάνει και στην αρχή της εισήγησής µου, οι
διατάξεις αυτές χρειάζονταν βελτιώσεις και θέλω να εκφράσω
την ικανοποίησή µου, διότι ο κύριος Υπουργός ανταποκρίθηκε
στις ανησυχίες που εξέφρασα –τόσο εγώ όσο και άλλοι συνάδελφοί µου- καταθέτοντας µια σηµαντικότατη τροπολογία. Σε
αυτή την τροπολογία βελτιώνεται η πρώτη παράγραφος του άρθρου 24, ώστε να διασφαλίζεται η εγγυηµένη τιµή πώλησης ρεύµατος στο ύψος που είχε συµφωνηθεί κατά το χρόνο σύναψης
της σύµβασης πώλησης και να προστατευθούν επενδυτές, οι
οποίοι δεν συνδέθηκαν εµπρόθεσµα µε το δίκτυο, όχι µε δική
τους υπαιτιότητα, αλλά µε υπαιτιότητα του διαχειριστή του δικτύου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Κόλλια, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επιπλέον, η τροπολογία προσθέτει και µια πέµπτη παράγραφο
στο άρθρο, την οποία θεωρώ και σηµαντικότερη. Σε αυτή την
πέµπτη παράγραφο διασφαλίζονται οι κατά κύριο επάγγελµα
αγρότες, οι οποίοι είχαν συνάψει σύµβαση πώλησης από 1-72011 έως την έναρξη ισχύος του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2013-2016. Εκατοντάδες από αυτούς,
κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, κινδύνευαν να χάσουν την συµπεφωνηµένη τιµή, επειδή δεν µπόρεσαν να ενεργοποιήσουν τη
σύνδεσή τους λόγω των καθυστερήσεων στη δανειοδότησή τους
εξαιτίας της συγχώνευσης της ΑΤΕ µε την Τράπεζα Πειραιώς.
Έτσι, γι’ αυτούς τους αγρότες δίνεται µια παράταση τριών µηνών
από την έναρξη ισχύος του νόµου, προκειµένου να προλάβουν
να ενεργοποιήσουν τη σύνδεσή τους µε την τιµή αναφοράς που
είχαν συµφωνήσει αρχικά.
Τέλος, στο νοµοσχέδιο ορίζεται ότι σχετικά µε τις εγγυητικές
επιστολές που κατατέθηκαν από αγρότες, οι οποίοι δεν µπόρεσαν να υλοποιήσουν την επένδυση, υπάρχει επιστροφή, εφόσον
το ζητήσουν µε υπεύθυνη δήλωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Κόλλια, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Άλλα δύο άρθρα και τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν είναι ανάγκη να τα
πείτε όλα τα άρθρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Με το άρθρο 25 περιορίζονται οι
αµοιβές των συµβολαιογράφων του Ταµείου Νοµικών και Δικηγόρων για τη σύνταξη συµβάσεων εκµίσθωσης δικαιωµάτων
έρευνας και διαχείρισης γεωθερµικού δυναµικού και δηµοσίων
µεταλλευτικών χώρων.
Με την προσθήκη του άρθρου 26 προτείνεται όριο ενός εκατοµµυρίου ευρώ αναθέσεις κατανάλωσης στην ετήσια επιβάρυνση του πελάτη από το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκποµπών
Αερίων Ρύπων.
Τέλος –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- µε την προσθήκη του άρθρου 27 προτείνεται η πλήρης απαλλαγή των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς συµπαραγωγής ηλεκτρισµού
και θερµικής ενέργειας.
Σε περίπτωση βεβαίως που γίνουν δεκτές οι δύο τροπολογίες,
το άρθρο 26 µετατρέπεται και αναριθµείται σε άρθρο 28.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την τροπολογία που κατατέθηκε και που φέρνει πέντε σηµαντικές προσθήκες-βελτιώσεις
έχουµε πλέον ένα ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο, το οποίο εγγυάται,
όχι µόνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, αλλά και την οικονοµική ασφάλεια εκατοντάδων αγροτών, που έχουν επενδύσει
στην καθαρή και αειφόρο ενεργειακή αυτάρκεια της Ελλάδος.
Προτείνουµε την υπερψήφιση όλων των άρθρων του σχεδίου
νόµου «Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού
πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις».
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µίλησε δεκαπεντέµισι λεπτά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το έχω υπ’ όψιν µου. Αν
θέλει και η κ. Ουζουνίδου να αναφέρει όλα τα άρθρα ένα-ένα, ας
τα αναφέρει και ας κάνει και αυτή δεκαεπτά λεπτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
«Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, δεκαεπτά µαθητές και µαθήτριες και µια εκπαιδευτικός από
το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Παπάγου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει και τους εύχεται «καλή πρόοδο».
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Ευγενία Ουζουνίδου.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν προχωρήσω στην τοποθέτησή µας επί των άρθρων, θα ήθελα να απαντήσω στις επικρίσεις
συναδέλφων της συγκυβέρνησης, των κοµµάτων της Κυβέρνησης, οι οποίοι κατηγόρησαν τον ΣΥΡΙΖΑ–Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο για ποιον λόγο καταψηφίζει επί της αρχής αυτό το νοµοσχέδιο.
Πρώτον, µας είπαν «αν τα αποθέµατα του πετρελαίου αποθηκεύονται στο εσωτερικό της χώρας, τότε ευνοούνται συγκεκριµένα ολιγοπώλια». Σας απαντούµε: Αυτοί που µέχρι τώρα
εξυπηρετούσαν τα ολιγοπώλια, τώρα «είδαν το φως το αληθινό»;
Μας προκαλούν αυτοί, οι οποίοι προχώρησαν στη µερική ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ και στις 29 Ιανουαρίου άνοιξαν το δρόµο για
το ολοκληρωτικό ξεπούληµά του;
Συγγνώµη, µπορούν να µιλούν αυτοί για ολιγοπώλια, αφού τα
δηµιούργησαν; Διότι η µερική ιδιωτικοποίηση δηµιούργησε το
καρτέλ. Είναι γνωστό ότι µέχρι το 2003 που έγινε η µερική ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ τα πρατήρια της ΕΚΟ ήταν πιο φτηνά και
συγκρατούσαν την τιµή πώλησης. Ενώ όλες οι υπόλοιπες ήθελαν
και είχαν τη δυνατότητα να έχουν µεγαλύτερη τιµή πώλησης, τα
ΕΛΠΕ εκείνη την περίοδο συγκρατούσαν την τιµή προς τα κάτω.
Σήµερα, όµως, τα ΕΛΠΕ είναι τα πιο ακριβά.
Δεύτερον, δεν µπορούν, λοιπόν, να µας εγκαλούν, εµάς που
αγωνιστήκαµε και αγωνιζόµαστε για να µην ιδιωτικοποιηθούν τα
ΕΛΠΕ, γιατί θεωρούµε ότι η ενέργεια είναι δηµόσιο αγαθό και ως
εκ τούτου πρέπει να βρίσκεται υπό δηµόσιο έλεγχο και δηµόσια
ιδιοκτησία.
Τρίτον, είναι γνωστά τα δηµοσιεύµατα, τα οποία ανέφεραν ότι
η τρόικα πιέζει τα αποθέµατα να πάνε σε εξήντα ηµέρες και ότι
ο βασικός λόγος που η «SHELL» έφυγε, ήταν αυτός, ότι δηλαδή
η νοµοθεσία επιβάλλει την τήρηση των αποθεµάτων για ενενήντα
ηµέρες.
Δεύτερο ερώτηµα: Αναρωτήθηκαν γιατί είµαστε αντίθετοι µε
τον κεντρικό φορέα. Και εµείς απαντώντας τους υπενθυµίζουµε
ότι πρώτα-πρώτα και η ίδια η ευρωπαϊκή οδηγία στο άρθρο 2
αναφέρει ότι µπορεί να είναι υπηρεσία.
Εµείς προτείνουµε η υπηρεσία αυτή, πέρα από την εποπτεία
του Υπουργείου, να εποπτεύεται και από µια ειδική επιτροπή, κοινοβουλευτική επιτροπή, για λόγους διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας. Συνεπώς η δική µας η πρόταση εξασφαλίζει ότι η
τήρηση των αποθεµάτων θα είναι πραγµατική και όχι εικονική ή
κατά δήλωση των εταιρειών, όπως γίνεται τώρα.
Τρίτον, εµείς δεν θέλουµε να τις διευκολύνουµε και να τις
απαλλάξουµε από την υποχρέωσή τους να έχουν αποθηκευτικούς χώρους, για να τηρούν τα αποθέµατα και να τα φορτώνουµε όλα αυτά στον ελληνικό λαό. Εάν δε ο φορέας είναι ιδιωτικός, δεν θέλουµε ιδιώτες που είναι ελεγχόµενοι, να είναι και
ελέγχοντες, όπως θα προκύψει από την πρότασή σας.
Τώρα, ειδικότερα για τα άρθρα έχω αναφερθεί στην πρωτολογία στα άρθρα 3, 4, 5 αναλυτικά. Για λόγους χρόνου θέλω να σας
πω µόνο ότι εµείς τα άρθρα από 1 έως 20 τα καταψηφίζουµε και
τα αναλύσαµε στο νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Θα αναφερθώ σε ορισµένα άλλα άρθρα του νοµοσχεδίου, τα
οποία δεν είχα συµπεριλάβει στη χθεσινή οµιλία µου.
Για το άρθρο 22 που είναι η απαλλαγή από υποχρέωση ΥΚΩ
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και Τιµολογίων Πολύτεκνων και το κοινωνικό οικιακό τιµολόγιο.
Όπως τονίσαµε και στην επιτροπή, σοκ και δέος έχουν προκαλέσει στον ελληνικό λαό, σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές
και κυρίως στους πιο φτωχούς αλλά και στους αγρότες, οι τροµακτικές αυξήσεις που επιβλήθηκαν από την Κυβέρνηση στο ηλεκτρικό ρεύµα.
Για τις καταναλώσεις από 800 µέχρι και τις 1600 kwh οι αυξήσεις κινούνται από 18,5% µέχρι και 25,2% στην περίοδο από 1-12012 έως την 1-1-2013. Στη δε διετία από 1-1-2011 έως 1-1-2013
οι αυξήσεις είναι από 29,55% έως 36,55%. Στους δε αγρότες, οι
οποίοι βρίσκονται σήµερα στο δρόµο και αγωνίζονται για την επιβίωσή τους, επιβάλλετε αύξηση 21% µεταξύ 2012 και 2013.
Η Κυβέρνηση επιβάλλει αυτές τις τροµακτικές αυξήσεις τη
στιγµή που γνωρίζει πολύ καλά ότι στο διάστηµα από τις 30-012011 έως τις 30-09-2012 οι άνεργοι ήταν πολύ λιγότεροι από
τους 1.350.000, που είναι σήµερα και ούτε υπήρχαν οι πεντακόσιες χιλιάδες οικογένειες χωρίς ούτε έναν εργαζόµενο. Και όµως,
στο διάστηµα αυτό υπήρξε αύξηση των διακοπών συνδέσεων
ηλεκτρικού ρεύµατος κατά εκατόν εβδοµήντα πέντε χιλιάδες.
Σκεφτείτε τι θα γίνει σήµερα.
Συνεπώς είναι στοιχειώδης υποχρέωσή σας η απαλλαγή από
χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Οφέλειας των τιµολογίων των πολυτέκνων και του κοινωνικού οικιακού τιµολογίου, δηλαδή των πιο
φτωχών και αδύνατων οικογενειών. Θέλουµε, όµως, να τονίσουµε ότι και στο κοινωνικό οικιακό τιµολόγιο στις 800KWh
υπάρχει αύξηση. Αυτή είναι 13,5%, κυρίως λόγω του πάγιου. Στις
1.200KWh βέβαια υπάρχει ελάφρυνση. Και αυτό, γιατί το 2012 η
χρέωση για πάνω από 800KWh έφτανε στις κανονικές χρεώσεις.
Δηλαδή, από 0,033 πήγαινε στο 0,47 περίπου για τις πρώτες
800KWh και στα 0,7 για τις υπόλοιπες 400KWh. Σας καλούµε,
λοιπόν, για µια ακόµα φορά να ανακαλέσετε τις αυξήσεις που
επιβάλλετε, γιατί δεν υπάρχει καµµιά δικαιολογία για αυτές.
Όπως καταλαβαίνετε, το συγκεκριµένο άρθρο, εµείς θα το ψηφίσουµε. Ψίχουλο, αλλά θα το ψηφίσουµε.
Έρχοµαι στο άρθρο 24 που αφορά τις ρυθµίσεις για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς. Όπως τονίσαµε και στην επιτροπή, το
άρθρο αυτό κινείται σε θετική κατεύθυνση, διότι ανακουφίζει
τους αγρότες, οι οποίοι πίστεψαν στην παρότρυνση της κυβέρνησης Παπανδρέου και προχώρησαν σε φωτοβολταϊκά για να
ενισχύσουν το εισόδηµά τους. Μετά, όµως, το ξεπούληµα της
ΑΤΕ και την ένταξη της ΑΤΕ Leasing στην κακή τράπεζα, αδυνατούσαν να προχωρήσουν στην υλοποίηση της επένδυσής τους.
Σας θυµίζουµε ότι στις 20 Αυγούστου µε ερώτησή µας προς
τους Υπουργούς ΥΠΕΚΑ και Οικονοµικών ζητούσαµε να αντιµετωπίσει η Κυβέρνηση, µε βάση τα νέα δεδοµένα, το ζήτηµα της
υλοποίησης των επενδύσεων των αγροτών στα φωτοβολταϊκά.
Τονίζουµε, όµως, ότι δεν καλύψατε όλο το φάσµα τραπεζών. Βεβαίως, οι αγρότες δεν δανειοδοτήθηκαν µόνο από την Αγροτική
Τράπεζα. Επίσης, αφήσατε έξω τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
που και αυτές επέλεξαν την Αγροτική Τράπεζα.
Κύριε Υπουργέ, σας ρωτάµε τι θα γίνει και µε αυτούς.
Την ίδια ώρα ο κόσµος της αγροτιάς στενάζει, κύριοι συνάδελφοι. Βρίσκεται απεγνωσµένος στους εθνικούς δρόµους, ενώ παράλληλα δέχεται συνεχείς και στοχευµένες επιθέσεις από την
Κυβέρνηση και από τα κυρίαρχα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Και
µε την ευκαιρία αυτή θέλουµε να επαναλάβουµε ότι στηρίζουµε
τον αγώνα των αγροτών.
Επίσης, πρέπει να ληφθεί µέριµνα και για τις συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν συναφθεί ή έχει υποβληθεί αίτηση µε πλήρη φάκελο για σύναψη συµβάσεως πώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκούς σταθµούς από κατά
κύριο επάγγελµα αγρότες, οι οποίες έληξαν στις 29 Ιανουαρίου
2013, καθώς και αυτές που θα λήξουν µεταξύ του Φεβρουαρίου
και του Μαρτίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ακόµα δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Βεβαίως. Σας το είπα
από την αρχή. Θα έχετε την ίδια ανοχή µε τον κ. Κόλλια, ο οποίος
αναγκαστικά µας «έσυρε» εκεί.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ.
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Με το άρθρο 25, για τον καθορισµό των δικαιωµάτων των συµβολαιογράφων, ουσιαστικά έρχεστε και καταργείτε τις αµοιβές
των δικηγόρων. Η ενέργειά σας αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια ουσιαστικά των πολυεθνικών και των πάσης φύσεως µεγαλοεπενδυτών να ελαχιστοποιήσουν το κόστος ξεπουλήµατος της
δηµόσιας περιουσίας. Συρρικνώνετε τις αµοιβές σε εξευτελιστικό επίπεδο, παρεµβαίνοντας και επιβάλλοντας, αντί αναλογικής αµοιβής, πλαφόν στις αµοιβές των συµβολαιογράφων και
δικηγόρων. Επίσης, παρεµβαίνετε άµεσα στη µείωση των πόρων
των ασφαλιστικών τους ταµείων. Η Κυβέρνησή σας δεν διστάζει
να ελαχιστοποιήσει έως να εξαφανίσει τους πόρους των ασφαλιστικών ταµείων, ικανοποιώντας πάγιο αίτηµα των µεγάλων ελληνικών εταιρειών, καθώς και των πολυεθνικών.
Να αναφερθώ στην τροπολογία µε αριθµό 213, που πήραµε
τώρα ξαφνικά. Για µία ακόµα φορά εισάγετε µία άσχετη τροπολογία σε άσχετο νοµοσχέδιο, παραβιάζοντας το άρθρο 74, παράγραφος 5, εδάφιο γ’, του Συντάγµατος και το άρθρο 88,
παράγραφος 3, του Κανονισµού της Βουλής. Δεν κατανοούµε το
επείγον αυτού του θέµατος και την τόση βιασύνη από το Υπουργείο, τη στιγµή µάλιστα που αυτό το µήνα συζητιούνται νοµοσχέδια του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι η συγκεκριµένη διάταξη
είχε επιχειρηθεί να εισαχθεί στο πολυνοµοσχέδιο που ψηφίστηκε
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος στις 14 Ιανουαρίου 2013 και
τελικά αποσύρθηκε µετά τις αντιδράσεις των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, µε τον κ. Σταϊκούρα µάλιστα να δηλώνει ότι αποσύρονται οι διατάξεις που δεν αποτελούν προαπαιτούµενες
δράσεις και δεν σχετίζονται µε το νοµοσχέδιο. Και έρχεστε τώρα
παρατύπως να εισάγετε τη διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης
ως τροπολογία σε νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ.
Η διάταξη αυτή αποτελεί παράπλευρη συνέπεια των καταργήσεων και συγχωνεύσεων των ειρηνοδικείων της χώρας, για τις
οποίες σας έχουµε εκφράσει επανειληµµένως την αντίθεσή µας.
Με την παρούσα τροπολογία καταργείτε και τις µεταβατικές
έδρες των πρωτοδικείων που λειτουργούσαν στα κατά τόπους
ειρηνοδικεία, τα οποία συγχωνεύθηκαν ή καταργήθηκαν µε το
π.δ. 110/10-10-2012, αποµακρύνοντας έτσι ακόµη περισσότερο
τον πολίτη από την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στο φυσικό του
δικαστή.
Ήθελα να αναφερθώ και στην τροπολογία µε αριθµό 214.
Μέχρι τώρα που συζητάµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία συνάδελφε, για
την τροπολογία 214 αναζητείται η υπογραφή του κυρίου Υπουργού. Είναι έτοιµη, αλλά πρέπει να έχει πλήρη σειρά υπογραφών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Η άλλη, αυτή που µας έχει
µοιραστεί, έχει αποσυρθεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Τροποποιείται. Η τροποποίηση έρχεται σε λίγο.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ως προς τι θα είναι η τροποποίηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν το ξέρω. Δεν την
κάνω εγώ.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Σε αυτήν την τροποποίηση ουσιαστικά προστίθεται ακόµα κάτι: το απόρρητο και τα τεχνικά στοιχεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εννοείτε την τροποποίηση της τροπολογίας. Την ξέρετε την τροποποίηση της τροπολογίας;
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Όχι, δεν τη γνωρίζουµε. Και αυτό
ακριβώς διερωτώµαστε, κύριε Πρόεδρε: Πώς µπορούµε να τοποθετηθούµε, όταν δεν µπορούµε να ξέρουµε αυτήν την τροποποίηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα υπάρξει δευτερολογία σε αυτήν την τροπολογία και ονοµαστική ψηφοφορία, εάν
επιµένετε, όπως έχετε πει. Το Προεδρείο το έχει υπ’ όψιν του
αυτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Επίσης, κύριοι συνάδελφοι, σας καλούµε να στηρίξετε την τροπολογία που έχουµε καταθέσει για
τους εργαζόµενους του ΙΓΜΕ. Θεωρούµε ότι όλες οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες τη στηρίζουν. Και είναι άδικο να θεωρείται εκπρόθεσµη. Να τη βάλουµε στη διαδικασία, γιατί έχει σχέση και
µε το αντικείµενο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριοι συνάδελφοι, θα
ήθελα να σας ενηµερώσω –χωρίς να γίνω πιο συγκεκριµένος- ότι,
σύµφωνα µε το άρθρο 65, ο Βουλευτής που θέλει να πάρει το
λόγο ζητεί αυτοπροσώπως –επαναλαµβάνω το «αυτοπροσώπως»- από τον Πρόεδρο της Βουλής την εγγραφή του στον κατάλογο των οµιλητών. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής
η εγγραφή µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό σύστηµα. Το ηλεκτρονικό σύστηµα εγγραφής προσδιορίζει τον τρόπο που γίνεται, δεν αίρει όµως την απαίτηση του «αυτοπροσώπως». Για να
συνεννοούµαστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Γιατί το λέτε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έχω λόγο που το λέω.
Δύο συνάδελφοι, που αυτοπροσώπως ενεγράφησαν και είναι
υπέρµαχοι –η µία ιδίως- του Κανονισµού, ενεγράφησαν µε αυτόν
τον τρόπο. Αυτό δεν γίνεται δεκτό και δεν θα οµιλήσουν. Θα µιλήσουν, αν θέλουν, µε προτασσόµενη δευτερολογία, όπως ορίζει
ο Κανονισµός.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Ιωάννης Δριβελέγκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα χρειαστώ τόσο πολύ χρόνο. Άλλωστε, έγινε εξαντλητική συζήτηση χθες για όλο το νοµοσχέδιο και κατ’ επέκταση είπαµε πάρα πολλά για τα άρθρα.
Όπως όλοι γνωρίζουµε, τα πρώτα επτά άρθρα είναι ακριβής
µεταφορά της οδηγίας, που καλούµαστε εδώ να κυρώσουµε.
Εδώ ειλικρινά µου δηµιουργείται –και δεν το λέω µε καµµία διάθεση αντιπολιτευτική- η απορία πώς είναι δυνατόν για άρθρα, τα
οποία είναι αυτούσια εναρµόνιση της οδηγίας, την οποία ψηφίσατε στο Ευρωκοινοβούλιο, να έρχεστε εδώ και να λέτε ότι από
το 1 έως το 20 τα καταψηφίζουµε. Αυτήν την απορία δεν µου τη
λύσατε.
Εµείς, κύριε Πρόεδρε, ψηφίζουµε τα άρθρα αυτά και κυρίως
τα άρθρα, στα οποία έγινε πολύ µεγάλη συζήτηση. Και βεβαίως
ψηφίζουµε το άρθρο που αναφέρεται στη µεταφορά του 30%
των αποθεµάτων σε αποθηκευτικούς χώρους του εξωτερικού,
όχι σε τρίτες χώρες, αλλά σε χώρες –επαναλαµβάνω- της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ψηφίζουµε και µάλιστα το θεωρούµε πάρα
πολύ σωστό.
Επίσης, περίµενα να µου δοθεί µία εξήγηση εδώ γιατί επιµένει
η Αντιπολίτευση να γίνεται µόνο στη χώρα µας, µόνο σε αποθηκευτικούς χώρους της Ελλάδας. Φαίνεται είχαν την υποψία ότι
κατηγορήθηκαν πως στηρίζουν συγκεκριµένες εταιρείες, τα δύο
διυλιστήρια –και κάποιοι χαµογελούν- αλλά δεν µας λένε γιατί
αφού δεν τη στηρίζουν, δεν αφήνουν να πάνε σε αποθηκευτικούς
χώρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης -και είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης- ούτως ώστε να ενισχύσουν τον ανταγωνισµό.
Επειδή µε προκαλέσατε κάποιοι µε το γέλιο, να σας δώσω και
το παράδειγµα για να ξέρετε. Η ΔΕΗ ξέρετε πού αποθηκεύει, κύριοι της Αντιπολίτευσης; Στο εξωτερικό αποθηκεύει τα αποθέµατά της. Γιατί αποθηκεύει στο εξωτερικό; Γιατί είναι πιο φτηνά.
Δηλαδή τι θέλουµε εδώ, να ευνοήσουµε τις δύο µεγάλες εταιρείες; Αυτό θέλουµε; Πιστεύω ότι αυτό δεν το θέλει κανένας.
Άρα ή θα απαντάµε ότι το κάνουµε και θέλουµε έξω να υπάρχει ανταγωνισµός, να υπάρχει έλεγχος, να υπάρχουν χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι τρίτες χώρες ή θα ερχόµαστε εδώ
και θα λέµε άλλα λόγια για τα ΕΛΠΕ που ιδιωτικοποιήθηκαν, για
τα βενζινάδικα που είχαν µεγαλύτερη ή µικρότερη τιµή κ.λπ..
Επίσης, θέλω να σας πω ότι κάποια πράγµατα επιτέλους πρέπει να τα ξεκαθαρίζουµε. Δεν µπορεί να ψηφίζουµε στο εξωτερικό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο «ΝΑΙ» κι
εδώ να λέµε «ΟΧΙ». Θέλετε να επιβεβαιώσετε µόνοι σας αυτό που
κυκλοφορεί τελευταία ότι είστε ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικού και εξωτερικού;
Έχουµε κι άλλα θέµατα, κύριε Υπουργέ, να συζητήσουµε και
για τα δύο σηµαντικά άρθρα. Δεν θα πω για τα άλλα, τα έχουµε
εξαντλήσει. Είναι δύο σηµαντικά άρθρα, το άρθρο 22 και το
άρθρο 24.
Το άρθρο 22 είναι σε πάρα πολύ σωστή κατεύθυνση για το κοινωνικό τιµολόγιο κ.λπ.. Λόγω του ότι υπάρχουν οι αγροτικές κι-
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νητοποιήσεις, όλοι άδραξαν την ευκαιρία να µιλήσουν για το κόστος της ενέργειας κ.λπ. κι όλοι να υπερθεµατίσουν υπέρ του δικαίου αιτήµατος των αγροτών. Βεβαίως, το έχουµε πει αυτό. Και
σήµερα ο Πρόεδρός µας ο Βαγγέλης Βενιζέλος και ο Φώτης
Κουβέλης έχουν τριµερή συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό να θέσουν αυτά τα θέµατα.
Εµείς ως ΠΑΣΟΚ κι εγώ προσωπικά όταν ήµουν Υφυπουργός
είχα έτοιµο το θέµα επίλυσης του πετρελαίου µε την ηλεκτρονική
κάρτα. Επιτέλους, η Κυβέρνηση αυτό πρέπει να το προχωρήσει,
διότι δεν ανακαλύψαµε την Αµερική ή κάναµε κάτι άλλο δικό µας.
Αυτό ισχύει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η
Ισπανία, η Ιταλία κ.λπ. και δεν επιβαρύνει δηµοσιονοµικά. Όφελος θα έχει. Αλλά, ξέρετε, εδώ αυτή η ιστορία να δίνουµε, λέει,
από τον προϋπολογισµό λεφτά για το πετρέλαιο κίνησης των
αγροτών λες και είναι χάρισµα, σε τέτοιες καταστάσεις οδηγεί.
Επίσης, είπα στην επιτροπή ότι υπάρχει θέµα και µπορεί να
λυθεί. Είναι το θέµα της ΔΕΗ, το τιµολόγιο δηλαδή του ηλεκτρικού ρεύµατος για τους αγρότες. Μπορούµε να τους εντάξουµε
–κι αυτές είναι προτάσεις κι όχι απλά να λέµε διάφορα- στο νυχτερινό τιµολόγιο.
Κύριε Πρόεδρε, αφού είστε κι εσείς από καθαρά αγροτική περιοχή κι όλα τα χρόνια ξέρω το ενδιαφέρον σας -είχαµε άλλωστε
ιδιαίτερες συνεργασίες για τα αγροτικά θέµατα της περιφέρειάς
σας- θέλω να σας πω ότι µε το νυχτερινό τιµολόγιο, εάν προσαρµόσουµε τις ώρες –να µην τις κάνουµε απάνθρωπες- θα έχουν
όφελος οι αγρότες πάρα πολύ.
Προσέξτε τώρα, δεν έχουν όφελος µόνο οι αγρότες. Έχει όφελος κυρίως η ΔΕΗ, διότι παρακαλάει η ΔΕΗ –δεν είµαι ειδικός,
αλλά απ’ ότι έχω µιλήσει- να γίνεται κατανάλωση το βράδυ, για
να έχει λειτουργία.
Η τρίτη ωφέλεια κοινωνική και συνολική είναι ότι το βράδυ ξοδεύεις λιγότερο νερό. Αυτά τα αυτονόητα και τα απλά οφείλει η
Κυβέρνηση, σε σχέση µε το θέµα της ενέργειας και τα αγροτικά,
να τα προχωρήσει άµεσα διότι δεν προκαλούν δηµοσιονοµικό κόστος.
Δεν είναι η ώρα, αλλά πιστεύω ότι θα κάνουµε µία κουβέντα
για το αγροτικό θέµα. Εγώ δεν είµαι απ’ αυτούς που χαϊδεύουν.
Θέλω να σας πω ότι εάν οι ίδιοι οι αγρότες δεν πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, κάθε χρόνο αυτά θα έχουµε. Ένα στοιχείο
να σας δώσω, κύριοι, για να µην πηγαίνουµε όλοι και χειροκροτούµε και λέµε «δίκιο, δίκιο» -που πράγµατι µπορεί να έχουν- και
«µπράβο» νοµίζοντας ότι κάναµε το χρέος µας.
Τι θέλω να σας πω, δηλαδή; Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει είκοσι
πέντε χιλιάδες συνεταιρισµούς. Η Ελλάδα µόνη της είχε έξι χιλιάδες συνεταιρισµούς. Με το νόµο που κάναµε την προηγούµενη φορά, προσπαθήσαµε να τους µειώσουµε στους χίλιους.
Δεν έχει σηµασία τόσο ο αριθµός. Σηµασία έχει η δουλειά που
κάνουµε.
Προσέξτε τώρα το στοιχείο: Το 50%, κύριοι συνάδελφοι, του
τζίρου των αγροτικών προϊόντων γίνεται µέσα από τους συνεταιρισµούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ γίνεται κάτω από το 10%.
Τι σηµαίνει αυτό; Πρέπει, λοιπόν, και οι ίδιοι οι αγρότες, επειδή
το θεσµικό πλαίσιο πλέον είναι ξεκάθαρο, να πάρουν την υπόθεση της οργάνωσης στα χέρια τους, µε τη βοήθεια βεβαίως της
πολιτείας. Έτσι θα έχουν αύξηση του εισοδήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, επειδή είπα ότι δεν θα καταχραστώ το χρόνο,
σταµατάω εδώ λέγοντας µόνο µία κουβέντα για την τροπολογία
214, την οποία πρώτος έθεσα ως θέµα ως εισηγητής του ΠΑΣΟΚ.
Εµείς τι είπαµε; Αναφέραµε δυο πράγµατα: ό,τι έχει σχέση µε το
απόρρητο κι αν τυχόν χρειαστεί, να υπάρξουν και ποινές. Πιστεύω αυτά να έχουν ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν. Θα τοποθετηθούµε, όταν κατατεθεί και διαµοιραστεί η τροπολογία.
Βεβαίως και υπερψηφίζουµε όλα τα άρθρα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το ζήτηµα των αποθεµάτων πετρελαίου είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Τα αποθέµατα αυτά τηρούνται για την εξασφάλιση ότι η

7243

χώρα θα µπορεί να λειτουργήσει σε περίπτωση ανάγκης.
Πιο συγκεκριµένα, τα γενικά αποθέµατα πετρελαίου διασφαλίζουν τη βενζίνη στα πρατήρια, τη θέρµανση στα νοσοκοµεία
και σχολεία και κάθε άλλη βασική ανάγκη εάν διαταραχθεί η
απρόσκοπτη προµήθεια πετρελαίου. Τα αποθέµατα έκτακτης
ανάγκης χρησιµοποιούνται, για παράδειγµα, σε περιπτώσεις σεισµού, όταν οι ανάγκες σε καύσιµα είναι ιδιαίτερα αυξηµένες και
τα διυλιστήρια µπορεί να έχουν υποστεί βλάβη.
Παρατηρήσαµε την επιµονή του Υπουργού στη χθεσινή συζήτηση στη διαβεβαίωση ότι σε περίπτωση –για παράδειγµα- πολέµου, οι Ένοπλες Δυνάµεις θα επιτάξουν όλες τις ποσότητες
πετρελαίου. Κατανοούµε τη ροπή της συγκυβέρνησης προς την
επίταξη και επιστράτευση. Δυστυχώς, αποτελεί τη µόνιµη απάντηση σε όλα.
Δεν µας απαντήσατε, όµως, τι θα συµβεί εάν ένας νέος σεισµός καταστρέψει ολόκληρα τα διυλιστήρια ή µέρος αυτών. Θα
περιµένουµε να βρείτε το πλοίο στην Ολλανδία, για να πραγµατοποιήσει τη µεταφορά και να λειτουργήσει η χώρα µετά από µία
εβδοµάδα; Εκτός της στρατιωτικής, υπάρχει και η πολιτική έκτακτη ανάγκη όπου οι επιτάξεις και οι επιστρατεύσεις όχι µόνο ανασύρουν µνήµες σκοτεινών στιγµών της ιστορίας µας, αλλά είναι
τελείως αναποτελεσµατικές και ανούσιες.
Η εναρµόνιση που επιχειρείτε µε το παρόν νοµοσχέδιο δείχνει
ότι δεν έχετε κατανοήσει την αναγκαιότητα τήρησης αποθεµάτων και της ανάγκης της οποίας τα αποθέµατα θα καλύψουν.
Στην πραγµατικότητα, η εναρµόνισή σας είναι τόσο κακή, που
ακόµη κι όσοι προσπάθησαν να την υπερασπιστούν στερούνται
ουσιαστικών επιχειρηµάτων.
Ακούσαµε, για παράδειγµα, ότι επειδή το άρθρο 1 στον τίτλο
του αναφέρεται στο άρθρο 1 της οδηγίας, η εναρµόνιση έχει επιτευχθεί.
Έχουµε να παρατηρήσουµε ότι η ενσωµάτωση του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Ελληνικό Δίκαιο, είναι µια πολύ σοβαρή διαδικασία και σε καµµία περίπτωση δεν µοιάζει µε το «µικρό σπίτι στο
λιβάδι», όπου εάν δεις τον τίτλο συµπεραίνεις τα δρώµενα στο
επεισόδιο.
Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, η εναρµόνιση απαιτεί
να αξιοποιούνται τα περιθώρια που προσφέρει σύµφωνα µε τις
ανάγκες του κράτους-µέλους χωρίς να τα παραβιάζει. Εσείς κάνετε όµως ακριβώς το αντίθετο. Χαρακτηριστικά θα αναφερθούµε στο άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση ι’. Εκεί περιλαµβάνεται ο ορισµός των αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης, που έχετε
αντιγράψει από την οδηγία και σύµφωνα µε την οποία τα αποθέµατα έκτακτης ανάγκης πρέπει να διατηρούνται στη χώρα.
Σε ευθεία αντίθεση µε την προαναφερθείσα διάταξη η παράγραφος 2 του άρθρου 5 παρερµηνεύει την οδηγία και ανοίγει την
κερκόπορτα για τη διατήρηση των αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης εκτός της χώρας.
Σας καλούµε να διαγράψετε την παράγραφο 2 του άρθρου 5.
Βρίσκεται εκτός των ορίων της οδηγίας, η οποία επιτάσσει τη
διασφάλιση της διαθεσιµότητας και δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις για τη διατήρηση
των σχετικών αποθεµάτων στη χώρα.
Στην οδηγία θεωρείται δεδοµένο, βάσει του ορισµού του άρθρου 2, ότι τα αποθέµατα αυτά διατηρούνται στο κράτος-µέλος
και το µόνο που επιτρέπει είναι η θέσπιση πρόσθετων όρων και
προϋποθέσεων.
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 αναφέρεται ότι οποιαδήποτε
αποθέµατα µπορούν να περιλαµβάνονται στον υπολογισµό των
αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης αρκεί να πληρούν τον απαιτούµενο τύπο. Τι ακριβώς εννοείτε; Ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται; Ελπίζουµε, βέβαια, πως δεν έχετε φτάσει σε σηµείο να
εννοείτε ότι θα συµπεριλαµβάνονται στα αποθέµατα έκτακτης
ανάγκης και οι ποσότητες πετρελαίου που βρίσκονται σε καθεστώς διαµετακόµισης, δηλαδή transit. Δεν πιστεύουµε, δηλαδή,
ότι θα περιλαµβάνεται στα αποθέµατα εκτάκτου ανάγκης το πετρέλαιο που σύµφωνα µε το παράρτηµα της οδηγίας, απαγορεύεται να συνυπολογιστεί στα γενικά αποθέµατα.
Το άρθρο 6 µετατρέπει τους ελληνικούς ελεγκτικούς µηχανισµούς σε απλούς διαβιβαστές εγγράφων. Και φυσικά, αφού οι
έλεγχοι γίνονται επί των παραστατικών, οι κυρώσεις του άρθρου
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18 στερούνται ουσιαστικής βάσης.
Σας έχουµε επιστήσει την προσοχή στον κίνδυνο απουσίας
ελέγχου σε συνδυασµό µε την πρόβλεψη του άρθρου 8 για
άµεση δυνατότητα διατήρησης του εξωτερικού ποσοστού 30%
των συνολικών αποθεµάτων. Η χώρα όταν θα αναζητά πετρέλαιο
για να καλύψει έκτακτες και πιεστικές ανάγκες, το µόνο που θα
βρίσκει θα είναι χαρτιά.
Αξιοποιείστε την πρόταση που σας καταθέσαµε χθες για τη
συµµόρφωση µε τους όρους incoterms 2010 για τα πετρέλαια
και την ποιοτική και ποσοτική διασφάλιση από πιστοποιηµένο
φορέα FGS Report. Έτσι, σε συνδυασµό µε αυστηρά και λεπτοµερή tank report θα εξασφαλίσετε τη βασική τουλάχιστον προστασία του δηµοσίου συµφέροντος.
Για τον Κεντρικό Φορέα Διατήρησης Αποθεµάτων του άρθρου
7 σας έχουµε προτείνει ήδη δύο εναλλακτικές λύσεις. Είναι απαράδεκτη η αναβολή µέσω παραποµπής σε µελλοντική ρύθµιση,
χωρίς όµως όρους και προϋποθέσεις, γεγονός που αποδεικνύει
ότι νοµοθετείτε χωρίς στρατηγική και σχέδιο και πέρα πάσης ορθολογικής σκέψης.
Όσον αφορά το άρθρο 16, δεν θα επεκταθώ σε ανάλυση προκειµένου να καταδείξω την απουσία σοβαρότητας και υπευθυνότητας, που αποδίδεται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιµο και ευαίσθητο
ζήτηµα. Θα αναφέρω µόνο ένα παράδειγµα.
Στην παράγραφο 7 περιγράφεται η διαδικασία διάθεσης αποθεµάτων εάν δεν υπάρχει διεθνής απόφαση, εάν δηλαδή, µόνο η
Ελλάδα αντιµετωπίζει πρόβληµα εφοδιασµού. Σ’ αυτήν την περίπτωση πρέπει να κάνουµε αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να
ζητήσουµε να διαβουλευτεί, να συνεδριάσει για να µας εγκρίνει
πιθανόν µόνο ένα µέρος από τις ποσότητες που ζητάµε. Έλεος!
Είναι δυνατόν να συναινέσουµε σε µια τέτοια διαδικασία; Σε λίγο
αυτοί τους οποίους έχετε καλέσει για διαρθρωτικές τοµές και διοικητική µεταρρύθµιση -το ένα µέρος της τρόικας που ήρθε κατ’
εσάς να µας νοικοκυρέψει- θα στέλνουν τον Υπουργό στο περίπτερο για να πάρει χαρτόσηµο των 0,50 ευρώ για την αίτησή του
προκειµένου να αντιµετωπίσουµε ως χώρα την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τι να σας πω περισσότερο; Αποδεικνύεται ότι δεν
έχετε κατανοήσει την έννοια της έκτακτης ανάγκης.
Επί των λοιπών διατάξεων του Κεφαλαίου Γ’ και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 210 και ειδικό 16, έχουµε να παρατηρήσουµε τα ακόλουθα:
Η τροποποίηση του άρθρου 18 του προς ψήφιση σχεδίου
νόµου το µόνο που αλλάζει είναι το ανώτατο όριο του προστίµου
που δύναται να επιβληθεί. Η αλλαγή του άρθρου κρίνεται ότι στερείται ουσιαστικής βάσης. Γιατί όταν δεν υφίσταται δυνατότητα
ελέγχου των αποθεµάτων στο εξωτερικό, ποιες κυρώσεις θα επιβάλουµε, µε ποια αρµοδιότητα και σε ποιον;
Για την προτεινόµενη τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 19, φαίνεται να αναγνωρίζετε έστω και καθυστερηµένα, ότι
βασική υποχρέωσή σας αποτελεί η διασφάλιση της διαθεσιµότητας και της φυσικής προσβασιµότητας των αποθεµάτων.
Αφού, λοιπόν, έστω και σ’ αυτό το χρονικό σηµείο, αντιλαµβάνεστε –ή θέλουµε να πιστεύουµε ότι αντιλαµβάνεστε- αυτήν την
αναγκαιότητα, σας καλούµε να αποσύρετε το νοµοσχέδιο, να το
επεξεργαστείτε µε υπευθυνότητα και να καταθέσετε µια σοβαρή
εναρµόνιση, που και το κείµενο της οδηγίας θα σέβεται αλλά θα
ενσωµατώνει και τα ειδικά γεωπολιτικά χαρακτηριστικά ενεργειακής προσβασιµότητας της χώρας µε γνώµονα το εθνικό συµφέρον.
Σχετικά µε το άρθρο 22 για απαλλαγή από τη χρέωση «Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας» των δικαιούχων των τιµολογίων πολυτέκνων και κοινωνικού οικιακού τιµολογίου, πιστεύουµε ότι
αποτελεί µια παροχή εντυπωσιασµού και γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους. Σας έχουµε προτείνει από τη συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή, να τροποποιήσετε το συγκεκριµένο άρθρο προκειµένου οι δικαιούχοι των τιµολογίων αυτών να εξαιρεθούν και
από οποιαδήποτε αύξηση των τιµολογίων της ΔΕΗ για µια περίοδο πενταετίας.
Παρ’όλα αυτά και διαισθανόµενοι ότι δεν είστε διατεθειµένοι
να προσφέρετε τίποτα περισσότερο από κοινωνική ελεηµοσύνη
και ουσιαστικά µέτρα που θα ελαφρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισµό των ασθενέστερα οικονοµικά συµπολιτών µας, µπο-
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ρούµε να υποστηρίξουµε τη ρύθµιση αυτή.
Το άρθρο 23 αποτελεί άλλη µια αποσπασµατική ρύθµιση που
καταδεικνύει την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού και ολοκληρωµένης πολιτικής στον τοµέα των υγρών καυσίµων και ειδικότερα στα βιοκαύσιµα.
Σταµατήστε να νοµοθετείτε κατά παρέκκλιση των διατάξεων.
Μη ρυθµίζετε εξαιρετικά σοβαρά θέµατα σε άσχετα νοµοσχέδια.
Εισάγετε για συζήτηση ένα νόµο- πλαίσιο για την ενέργεια ολοκληρωµένο και σοβαρό. Αλλιώς θα εγείρονται ερωτήµατα για το
ποιους εξυπηρετείτε µε τις συγκεκριµένες διατάξεις.
Σχετικά µε το άρθρο 24 κατανοούµε την ανησυχία σας για τις
αγροτικές κινητοποιήσεις. Αλλά τα προβλήµατα του αγροτικού
κόσµου είναι τέτοια που δεν θα υποχωρήσουν µε δήθεν χαριστικές ρυθµίσεις. Το συγκεκριµένο άρθρο παραβιάζει την αρχή της
ισότητας των πολιτών έναντι του νόµου.
Οφείλετε να δώσετε τη δυνατότητα σε όλους όσους επένδυσαν σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς, να απολαµβάνουν την ίδια
πρόνοια και προστασία από το νόµο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Πιστεύετε ότι εάν πετάξετε το καρότο, θα κρύψετε το µαστίγιο
από τους αγρότες; Μην υποτιµάτε τόσο τη νοηµοσύνη όλων µας.
Για το άρθρο 26, όπως αυτό προστέθηκε µε την τροπολογία
µε γενικό αριθµό 210, θέτετε πλαφόν 1 εκατοµµύριο ευρώ για το
ειδικό τέλος µείωσης εκποµπής αέριων ρύπων. Με τον τρόπο
αυτό διευκολύνετε τους µεγάλους πελάτες ενώ παράλληλα στερείτε τους απαραίτητους πόρους στο ταµείο του ΛΑΓΗΕ. Δεν
είναι δυνατόν να επιβάλλετε εξοντωτικές εισφορές ύψους 30%
επί του τζίρου των µικρών παραγωγών ενέργειας µέσω φωτοβολταϊκών και παράλληλα να υιοθετείτε παρόµοια πλαφόν.
Το ίδιο ισχύει για το άρθρο 27, µε το οποίο απαλλάσσονται
από την έκτακτη εισφορά του 10% που τους επιβλήθηκε µε το ν.
4093/2012 οι µεγαλοπαραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από σιτηρά. Δεν µπορείτε να επιφέρετε έλλειµµα στο ΛΑΓΗΕ το οποίο
ήδη καθυστερεί να πληρώσει τους µικροπαραγωγούς ενέργειας
από φωτοβολταϊκά. Τα θέµατα αυτά έχουν τεθεί από το Σύλλογο
Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά του
Νοµού Σερρών. Έχετε λάβει την µε αριθµό πρωτοκόλλου 38/291-2013 επιστολή τους.
Φυσικά δεν είναι µόνο οι µικροπαραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας του Νοµού Σερρών. Δεχόµαστε από όλη την Ελλάδα, από
τον Έβρο µέχρι την Κρήτη, το ίδιο µήνυµα: να είναι δίκαιες προς
όλους οι ρυθµίσεις των άρθρων 24, 26 και 27. Ειδικά στην Κρήτη
η οργή των µικροεπενδυτών ξεχειλίζει. Οργή που δεν πρέπει να
ερµηνευτεί ως απειλή αλλά ως έκκληση για ισονοµία όλων των
πολιτών που έχουν κάνει µια επένδυση έναντι των ρυθµίσεων
αυτών.
Απαντήστε σ’ αυτούς τους ανθρώπους που πίστεψαν ότι µε
χρήµατα από το υστέρηµά τους θα µπορούσαν να πραγµατοποιήσουν µια επένδυση. Διαψεύστηκαν ή όχι, κύριε Υπουργέ, από
τη συγκυβέρνηση που υποτίθεται ότι κόπτεται για τις επενδύσεις
και την ανάπτυξη;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ηλίας Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χθες στη συζήτηση επί της αρχής θέσαµε την άποψή µας για
το νοµοσχέδιο και αργότερα ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος κ. Παππάς ανέλυσε τα άρθρα.
Στα άρθρα 3 και 4 όσον αφορά τον υπολογισµό των υποχρεώσεων των αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης που τηρούνται στην ελληνική επικράτεια και είναι προς όφελος της χώρας, έχουµε µια
εντελώς διαφορετική άποψη.
Τα αποθέµατα θα πρέπει να υπολογίζονται βάσει των αναγκών
της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και όχι βάσει εισαγωγών του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους, το οποίο µπορεί να είναι ένα έτος στο οποίο δεν έχει συµβεί απολύτως τίποτα.
Και όπως λέει ο σοφός λαός µας «πριν πεινάσει µαγειρεύει κάποιος» και όχι την τελευταία στιγµή να ψάχνουµε να βρούµε πετρέλαιο όταν θα είµαστε σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Και
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αυτό δεν είναι απίθανο µε όλα όσα συµβαίνουν στην πατρίδα µας
τα τελευταία χρόνια.
Δεν συµφωνούµε µε το άρθρο 7 ο Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεµάτων να είναι ανώνυµη εταιρεία µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα.
Προτείνουµε τη δηµιουργία µιας διεύθυνσης όπου θα υπάγεται απευθείας στο ΥΠΕΚΑ, µε ένα πολύ σύγχρονο µηχανογραφηµένο σύστηµα το οποίο θα ενηµερώνεται κάθε µήνα αλλά και
µε κάθε σηµαντική µεταβολή του.
Στο άρθρο 8 οι οικονοµικοί φορείς θα µπορούν να µεταβιβάζουν τουλάχιστον εν µέρει τις υποχρεώσεις αυτές και κατά επιλογή µόνο στον Κεντρικό Φορέα Διατήρησης Αποθεµάτων της
χώρας, σε έναν ή περισσότερους κεντρικούς φορείς άλλων κρατών-µελών.
Φυσικά και είµαστε αντίθετοι, γιατί ο φορέας χάνει το δηµόσιο
χαρακτήρα του.
Στο άρθρο 16 στο σχέδιο µέτρων έκτακτης ανάγκης προτείνετε τη σύσταση µιας επιτροπής διαχείρισης σοβαρών διαταραχών του εφοδιασµού. Εµείς προτείνουµε να συµπεριλάβετε και
την υπηρεσία πολιτικής προστασίας η οποία θα λαµβάνει γνώση
και θα εκφέρει άποψη, ως η πλέον κατάλληλη γι’ αυτές τις περιπτώσεις.
Πολύ σηµαντικό είναι ότι στο άρθρο 19 στις υποχρεώσεις τήρησης αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης το αλγεβρικό άθροισµα
που προτείνετε στο σχέδιο νόµου θα µειώσει αισθητά τα αποθέµατα σε µεγάλο βαθµό. Πιστεύουµε ότι ο τρόπος υπολογισµού
είναι σε εντελώς λάθος κατεύθυνση και σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης τα καύσιµα δεν θα επαρκούν.
Χθες στη συζήτηση επί της αρχής σας είχαµε προτείνει και µια
αλλαγή στον τρόπο υπολογισµού του όγκου της δεξαµενής και
στον τρόπο ελέγχου µε πολλή σαφήνεια και ακρίβεια. Επίσης, η
δυνατότητα που θα έχουν οι εταιρείες για τη µεταφορά στο εξωτερικό έως 30% των αποθεµάτων τους δεν εξυπηρετεί την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Κι όπως είπαµε και χθες, το παράδειγµα της Κύπρου που είχε αναφερθεί στην αρµόδια επιτροπή
ήταν ατυχέστατο γιατί η Κύπρος ως ελληνικό έθνος πάντοτε είχε
τα αποθέµατά της και εντός της ελληνικής επικράτειας. Είµαστε
ένα ανεξάρτητο κράτος και θα πρέπει να ορίζουµε εµείς τα ενεργειακά µας αποθέµατα προς όφελος του ελληνικού λαού και όχι
βάσει κοινοτικών οδηγιών οι οποίες έχουν σταλεί από τα κεντρικά
των Βρυξελλών και του Στρασβούργου και κανείς δεν ξέρει τι
υπάρχει από πίσω. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα το ζήτηµα των
αποθεµάτων του πετρελαίου και θα πρέπει ως χώρα να είµαστε
απολύτως ανεξάρτητοι και αυτάρκεις στο εν λόγω ζήτηµα.
Θα υπερψηφίσουµε µόνο το άρθρο 22 και το άρθρο 24. Το
άρθρο 22 έχει να κάνει µε τη µείωση σε κάποιες συγκεκριµένες
ευπαθείς οµάδες και το άρθρο 24 έχει κάποιες ρυθµίσεις για
τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς. Γιατί ειδικά οι αγρότες στους
οποίους είχατε υποσχεθεί πάρα πολλά πριν µερικά χρόνια και
έβαλαν το κεφάλι τους στο τουρβά και δανείστηκαν για να κάνουν κάποιες επενδύσεις πάνω σε ζητήµατα φωτοβολταϊκών και
στην πορεία, τους τα αλλάξατε µε τα νέα µέτρα που ήρθαν και
έρχονται. Ελπίζουµε ότι θα επέλθει µια ισορροπία και µια τάξη
στο συγκεκριµένο ζήτηµα ώστε όλοι αυτοί οι οποίοι υποχρεώθηκαν, δανείστηκαν, καταχρεώθηκαν, να µπορέσουν να έχουν µία
επένδυση η οποία έχει και διπλό όφελος –είναι και µία πράσινη
ενέργεια, µια εναλλακτική µορφή και ένα εισόδηµα το οποίο θα
µπορούν να έχουν- και όχι να τους καταστρέψουµε επιβάλλοντας
τους νέα χαράτσια, φόρους και τρόπους µε τους οποίους θα
πρέπει να πληρώνουν τις επενδύσεις τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Φούντα.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Καληµέρα, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Έγινε εκτενής συζήτηση χθες επί της αρχής κυρίως, αλλά και επί των άρθρων αυτού του νοµοσχεδίου. Να συµπληρώσουµε ορισµένα πράγµατα και κυρίως να επαναλάβουµε
κάποια.
Η συγκεκριµένη οδηγία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της
ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό
αποτυπώνεται στο Πράσινο Βιβλίο ή αλλιώς στην Πράσινη Βίβλο
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«Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή
ενέργεια». Αυτή η διάταξη βάζει τρεις βασικούς στόχους: τη βιωσιµότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια εφοδιασµού.
Ασφάλεια, λοιπόν. Αυτό το νοµοσχέδιο εντάσσεται σε αυτήν
την τρίτη κατηγορία και θεωρούµε ότι όποιο κόµµα µέσα σ’
αυτήν την Αίθουσα θεωρεί ότι έχει ευρωπαϊκό προσανατολισµό,
τουλάχιστον επί της αρχής έπρεπε να έχει ψηφίσει αυτό το νοµοσχέδιο και επί των άρθρων να διατυπώσει κάποιες ενστάσεις.
Το τρίπτυχο, λοιπόν, βιωσιµότητα-ανταγωνιστικότητα-ασφάλεια
για εµάς δεν είναι κάτι που µπορεί να τεθεί υπό αµφισβήτηση.
Στα άρθρα 1 έως 6 του νοµοσχεδίου δεν έχουµε να κάνουµε
κάποια παρατήρηση γιατί ουσιαστικά είναι αυτούσια άρθρα και
υποχρεωτικά άρθρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Να ξεκινήσουµε από το άρθρο 7 που µιλά για τον κεντρικό
φορέα διαχείρισης αποθεµάτων. Είχαµε πει και χθες ότι η ένσταση µας είναι ότι θα θέλαµε να µην είναι ένας κεντρικός φορέας ο οποίος θα δηµιουργηθεί ως ανώνυµη εταιρεία µη κερδοσκοπικού σκοπού που λειτουργεί βάσει του δηµοσίου συµφέροντος υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος µε σκοπό
την απόκτηση, διατήρηση και πώληση αποθεµάτων. Αυτή η
ίδρυση του φορέα παραπέµφθηκε κιόλας στο µέλλον για οικονοµικούς λόγους και θα θέλαµε να δοθούν όλες αυτές οι δικλίδες
ασφαλείας και όλος αυτός ο έλεγχος από το Υπουργείο ο οποίος
απαιτείται για να µπορέσουµε να έχουµε επαρκείς διασφαλίσεις
γι’ αυτό το ποσοστό αποθεµάτων το οποίο θα δοθεί σε χώρες
του εξωτερικού από τη χώρα µας.
Όσον αφορά το άρθρο 8 για τους οικονοµικούς φορείς, στην
παράγραφο 2 γίνεται αναφορά στο ποσοστό διατήρησης το
οποίο µπορεί να φτάσει µέχρι το 30%. Να πούµε ότι στο άρθρο
7 που αναφέρεται η σύσταση του φορέα είχαµε ζητήσει και είχαµε προτείνει να προβλέπεται ρητώς συγκεκριµένος ελεγκτικός
µηχανισµός για τη διαρκή εποπτεία του συστήµατος προκειµένου να διασφαλίζεται τόσο η ανατροφοδοτήση και η διαθεσιµότητα των απαραίτητων αποθεµάτων όσο και η αποφυγή κερδοσκοπικών φαινοµένων. Επίσης, θα µπορούσε να υπάρξει σύµφωνα µε πρότασή µας άµεση, οριζόντια διασύνδεση της εν λόγω
υπηρεσίας µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων µε δηµιουργία αρχείου πλατφόρµας ECMS (Excite Control
Management System) για την ηλεκτρονική παρακολούθηση ενός
µεγάλου µέρους της διαδικασίας ανατροφοδότησης του συστήµατος µέσω ηλεκτρονικών τιµολογίων, τα AID. Όσο για τους αυτούς τους οικονοµικούς φορείς που θα ελέγχουν και αυτό το
ποσοστό που είπαµε, προτείνουµε να διασφαλιστεί στην αρχή
αυτής της διαδικασίας ως τη θέσπιση του φορέα το ποσοστό να
είναι 10%. Μετά τη σύσταση του φορέα και έως τις 31-12-2017
όπως προβλέπεται από την οδηγία, να είµαστε πλήρως ενταγµένοι και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας στο Ευρωπαϊκό
Δίκαιο.
Όσον αφορά το άρθρο 19 για τις υποχρεώσεις τήρησης αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης της τροποποίησης του άρθρου 12
του ν. 3054/2002, στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 ο κανονισµός τήρησης αποθεµάτων ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
µετά από σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ. Επειδή, όµως, το περιεχόµενο του συγκεκριµένου κανονισµού είναι κοµβικής σηµασίας,
είχαµε προτείνει στην επιτροπή και θεωρούµε ότι θα έπρεπε να
εγκρίνεται και από Υπουργικό Συµβούλιο όπως ακριβώς ορίζεται
και στην περίπτωση της έγκρισης του ΣΜΕΑ στην παράγραφο 2
του άρθρου 16.
Έρχοµαι τώρα στο άρθρο 20 για τις εξουσιοδοτήσεις. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 αναφέρεται ότι ο Υπουργός µπορεί να
καθορίζει τις κατηγορίες των προϊόντων στα οποία τηρούνται τα
αποθέµατα πετρελαίου. Αυτό όµως έρχεται σε αντίθεση µε τη
σχετική πρόβλεψη της οδηγίας 119 του 2009 η οποία προσδιορίζει ρητά τις κατηγορίες προϊόντων στις οποίες µπορεί να εξαντλείται η τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας της χώρας. Για να
αποφευχθεί αυτή η ασυνέπεια ως προς την οδηγία, θα µπορούσε
να προβλεφθεί ένα γενικό πλαίσιο τήρησης των αποθεµάτων ανά
κατηγορίες πετρελαιοειδών προϊόντων και σύµφωνα µε τις καταγεγραµµένες ανάγκες της χώρας ανά συγκεκριµένη κατηγορία.
Για το άρθρο 23 νοµίζω δεν έχουµε να πούµε πολλά. Εντάσσονται οι πολύτεκνοι στο κοινωνικό τιµολόγιο. Φαντάζοµαι ότι
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πρέπει να είναι ένα άρθρο το οποίο θα στηρίξουµε όλοι.
Το άρθρο 24 για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς. Χαιρετούµε
την πρωτοβουλία µετά από την εισήγηση που κάναµε και εµείς
για τη διατήρηση της τιµής πώλησης και της σύµβασης πώλησης
καθ’ ολοκλήρου και την τρίµηνη παράταση που ζητήσαµε και πήραµε. Καταθέσαµε βελτίωση αυτής της τροπολογίας και ζητάµε
σε αυτά τα ευνοϊκά µέτρα να προστεθούν και όλοι εκείνοι οι µικροεπενδυτές ως 100 kwh οι οποίοι έχουν κάνει τα χαρτιά τους
και για λόγους που ήταν πέραν των δυνατοτήτων και της δικής
τους ευθύνης -που έχουν να κάνουν µε τράπεζες, ανακεφαλοποιήσεις και διάφορα άλλα προβλήµατα- δεν µπορούσαν να
πραγµατοποιήσουν τις εγκαταστάσεις αυτών των σταθµών. Κύριε Υπουργέ, σας ζητάµε για τελευταία φορά να αναθεωρήσετε.
Να πούµε δυο πράγµατα και για τις τροπολογίες και να κλείσουµε.
Η τροπολογία του ΤΑΙΠΕΔ. Χθες και ο κ. Τσούκαλης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, τάχθηκε υπέρ του να υπάρχει πλήρης
αναδιατύπωση της τροπολογίας για το ΤΑΙΠΕΔ. Για την τροπολογία απαιτούνται πάρα πολλές εξηγήσεις από τον κ. Στουρνάρα
και τον κ. Καλαφάτη οι οποίοι την διατύπωσαν.
Περιµένουµε να δούµε τη νέα αναδιατύπωση για να µην υπάρχει ούτε µία αιχµή, ούτε µία αµφιβολία ότι διασφαλίζεται πλήρως
το δηµόσιο συµφέρον και, πιστέψτε µε, η Δηµοκρατική Αριστερά
είναι εδώ για να προσπαθήσει να κάνει ότι καλύτερο µπορεί προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι τονίσαµε και χθες πως κάθε ευρωπαϊκή οδηγία πρέπει να γίνεται σεβαστή σε αυτήν την Αίθουσα, για να µπορούµε να ανακαλούµε και να επικαλούµαστε
το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, όταν πρόκειται για θέµατα δηµοσίου συµφέροντος και εθνικού συµφέροντος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πλευρά της Δηµοκρατικής Αριστεράς)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ιωάννης Γκιόκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως τονίσαµε και στη συζήτηση
κατά τη διάρκεια των επιτροπών και στη χθεσινή συζήτηση, το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που συζητάµε και ενσωµατώνει δίκαιο
και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί κατά τη
γνώµη µας ένα ακόµα κρίκο στην αλυσίδα της απελευθέρωσης,
που δροµολογείται στο χώρο της ενέργειας.
Αν δεν συνοδευόταν µε τις τραγικές συνέπειες για το λαό,
πραγµατικά θα µπορούσαν να εκληφθούν ως αστεία τα επιχειρήµατα που ακούστηκαν από εκπροσώπους της Κυβέρνησης και
της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ότι µέσα από το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο, µέσα από τη συνολικότερη πολιτική που υπάρχει
στο χώρο της ενέργειας, µέσα από την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισµού, όπως λέγεται, θα ωφεληθεί ο καταναλωτής. Τα ίδια
ακριβώς επιχειρήµατα, µε τις ίδιες ακριβώς λέξεις, ακούγονταν
κάθε φορά που προωθούνταν οι ιδιωτικοποιήσεις σε διάφορους
τοµείς, που προωθούνταν η πολιτική της απελευθέρωσης και των
κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα µειωθούν οι τιµές, ότι θα ωφεληθεί ο καταναλωτής και άλλα τέτοια.
Ποια είναι, όµως, η κατάσταση σήµερα; Η κατάσταση σήµερα
είναι τεράστια ακρίβεια για τα λαϊκά νοικοκυριά, το ηλεκτρικό
ρεύµα και τα καύσιµα έχουν γίνει στην κυριολεξία είδος πολυτελείας, επανέρχονται τρόποι θέρµανσης για τα λαϊκά νοικοκυριά
που υπήρχαν σε προηγούµενες δεκαετίες, υπάρχει πλήρης αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων σε αυτούς τους τοµείς,
υπάρχει µονοπώληση, συγκέντρωση και συγκεντροποίηση της
αγοράς σε αυτούς τους κλάδους. Τα ίδια συµβαίνουν και στις
µεταφορές, τα ίδια συµβαίνουν και στις τηλεπικοινωνίες. Όπου
προχώρησε η πολιτική της απελευθέρωσης και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο όνοµα του υγιούς ανταγωνισµού, µέσα σε λίγο χρονικό διάστηµα, είχαµε αυτά ακριβώς τα
αποτελέσµατα.
Άρα, λοιπόν, όποτε η Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση µιλάνε για απελευθέρωση, για ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισµού,
ο λαός θα πρέπει να ανασκουµπώνεται και να περιµένει νέα
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βάρη.
Σήµερα έρχεστε µε τη συγκεκριµένη οδηγία και δίνετε τη δυνατότητα επί της ουσίας, στις πετρελαϊκές εταιρείες, στους εισαγωγείς, να διατηρούν µέρος των αποθεµάτων τους για
έκτακτες ανάγκες, όχι στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό, σε
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι, κατά τη
γνώµη µας, η πιο σηµαντική διάταξη του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου και της οδηγίας.
Ποιο θα είναι το αποτέλεσµα αυτής της ρύθµισης; Θα είναι η
αποσύνδεση της υποχρέωσης διατήρησης αποθεµάτων από την
ύπαρξη του φυσικού αντικειµένου στην ίδια τη χώρα. Τα αποθέµατα, δηλαδή, για έκτακτες ανάγκες θα είναι λογιστικά, θα είναι
εικονικά και δεν θα είναι πραγµατικά. Θα εµφανίζεται, δηλαδή, η
Ελλάδα ότι έχει αποθέµατα, όµως, αυτά στην πραγµατικότητα
θα υπάρχουν σε αποθήκες-διυλιστήρια άλλων χωρών, µε αποτέλεσµα την ακόµη µεγαλύτερη ενεργειακή εξάρτηση της χώρας,
που ήδη υπάρχει και µε τις σηµερινές συνθήκες, αφού η αγορά
ελέγχεται από τους επιχειρηµατικούς οµίλους και βέβαια είναι
εξαιρετικά αµφίβολο κατά πόσον θα υπάρχει σε περίπτωση ανάγκης, έκτακτης ανάγκης, κρίσης, γρήγορη πρόσβαση σε αυτά τα
αποθέµατα, τα οποία θα φυλάσσονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς δεν θα υπάρχει καµµία ωφέλεια για
τη λαϊκή κατανάλωση µέσα από τις συγκεκριµένες διατάξεις.
Για µας, ως ΚΚΕ, είναι φανερό ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο κάνετε µία γενναία κρατική και ευρωενωσιακή ρύθµιση προς όφελος των πετρελαϊκών εταιρειών, απαλλάσσοντάς τους από ένα
επιπλέον βάρος. Αυτό το αποδεικνύει και η ρύθµιση για τη διατήρηση των αποθεµάτων και µια σειρά άλλες πλευρές του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Δίνετε, λοιπόν, τη δυνατότητα στους
επιχειρηµατικούς οµίλους που δραστηριοποιούνται στον τοµέα
της εισαγωγής και της εµπορίας πετρελαιοειδών να απαλλαγούν
από ένα πρόσθετο χρέος.
Και βεβαίως να πω κάτι το οποίο το επισηµάναµε και χθες. Όλα
αυτά λαµβάνουν χώρα σε µια περίοδο που οξύνονται ακόµη περισσότεροι οι ανταγωνισµοί και οι αντιθέσεις και στην ευρύτερη
περιοχή, αλλά και γενικότερα, για τον έλεγχο των κοιτασµάτων
πετρελαίου και φυσικού αερίου και των δρόµων της µεταφοράς
τους. Είναι αντιθέσεις που οξύνονται, που δηµιουργούν πολλαπλούς κινδύνους για την ασφάλεια στην περιοχή, κινδύνους νέων
επεµβάσεων και πολεµικών συγκρούσεων. Είναι περίοδος που
έχουν βγει στην κυριολεξία τα µεγάλα µαχαίρια στο πλαίσιο της
απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας.
Το περαιτέρω άνοιγµα αυτής της αγοράς µέσα από την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και της ΔΕΣΦΑ, µέσα από την ιδιωτικοποίηση και του υπόλοιπου κοµµατιού που παραµένει κάτω από το
δηµόσιο έλεγχο των ελληνικών πετρελαίων, γίνεται σε µια περίοδο που πραγµατικά όλη αυτή η συζήτηση για να ενεργειακά
αποθέµατα που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα και µόνο
στόχο: Να µπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει επάρκεια, να έχει
ασφάλεια και την ίδια στιγµή να εκβιάζει, να απειλεί άλλες χώρες,
άλλους λαούς, να συµµετέχει µε καλύτερους όρους στον ανταγωνισµό για τον έλεγχο της αγοράς, των ενεργειακών πηγών και
των ενεργειακών δρόµων. Αυτό είναι το περιβάλλον, το πλαίσιο,
µέσα στο οποίο διεξάγεται και η συζήτηση του σηµερινού νοµοσχεδίου.
Κλείνοντας το όλο θέµα σε σχέση µε την οδηγία, το ζήτηµα
για το ΚΚΕ είναι από ποιον και σε όφελος ποιου αξιοποιούνται οι
ενεργειακές δυνατότητες της χώρας. Εµείς θεωρούµε ότι η Ελλάδα θα µπορούσε να έχει ενεργειακή επάρκεια. Οι πολιτικές,
όµως, των επιχειρηµατικών οµίλων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
της Κυβέρνησης είναι να βαθύνει η ενεργειακή εξάρτηση της
χώρας και να εντάσσεται στα συνολικότερα σχέδια των ανταγωνισµών στην ευρύτερη περιοχή και συνολικότερα.
Η χώρα µας έχει τεράστιες ενεργειακές δυνατότητες, όσο,
όµως, ο έλεγχος των πηγών ενέργειας είναι στα χέρια µιας χούφτας κεφαλαιοκρατών, τότε τα προβλήµατα και για το λαό θα
αυξάνονται ακόµη περισσότερο. Για µας η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό, γι’ αυτό θα πρέπει να είναι κρατική, κοινωνική ιδιοκτησία.
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, εµείς δηλώνουµε την αντίθεσή
µας στο παρόν νοµοσχέδιο και στις διατάξεις που ενσωµατώνουν
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την κοινοτική οδηγία µε εξαίρεση το άρθρο 22 που αφορά τους
πολυτέκνους. Βεβαίως το θεωρούµε κοροϊδία και εµπαιγµό. Από
τη µια πλευρά, δηλαδή απαλλάσσετε τους πολυτέκνους και τους
δικαιούχους κοινωνικού ενεργειακού τιµολογίου από την υποχρέωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ενώ την ίδια στιγµή επιβαρύνετε συνολικά τα λαϊκά νοικοκυριά µε πρόσθετες δαπάνες
ηλεκτροδότησης και µέσα από τις ανατιµήσεις που γίνονται στο
ηλεκτρικό ρεύµα αυτήν την περίοδο, αλλά και µέσα από όλες τις
αυξήσεις που έχουν γίνει όλο το προηγούµενο διάστηµα σε µια
σειρά τελών και φόρων, όπως τα τέλη για τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, που φουσκώνουν τους λογαριασµούς τής ΔΕΗ.
Μια κουβέντα θα πω για τα φωτοβολταϊκά που αναφέρονται
στο άρθρο 24. Η όλη πολιτική που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια, σε σχέση µε τα φωτοβολταϊκά, είναι στην κυριολεξία µια πολιτική εκµετάλλευσης και εµπαιγµού των αγροτών, εξωραϊσµού
της αντιαγροτικής πολιτικής, που σήµερα οδηγεί στο ξεκλήρισµα
χιλιάδες µικροµεσαίους αγρότες, που δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν στο αυξηµένο κόστος παραγωγής, δεν µπορούν να επιβιώσουν, δεν µπορούν να ανταποκριθούν και στην πληµµύρα των
εισαγωγών και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική τής Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ουσιαστικά οι αγρότες εξωθούνται µε τις ευλογίες της Κυβέρνησης και των µεγαλοαγροτών να αλλάξουν χρήση γης. Αντί να
χρησιµοποιήσουν τη γη τους και την πείρα τους για παραγωγή
αγροτικών προϊόντων προς κάλυψη των διατροφικών αναγκών
του λαού, τους προτρέπουν να βάλουν φωτοβολταϊκά ακόµη και
σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, γνωρίζοντας ότι οι
αποδόσεις αυτών των συστηµάτων µετά από µια πενταετία µειώνονται, συνεπώς θα µειωθούν και τα έσοδα και επί της ουσίας
και στον τοµέα αυτό θα προχωρήσει η συγκέντρωσή τους σε
λίγα χέρια.
Καταψηφίζουµε εποµένως το νόµο. Καταψηφίζουµε την τροπολογία για το ΤΑΙΠΕΔ. Βεβαίως περιµένουµε να δούµε και την
τελική µορφή, µε βάση τις τροποποιήσεις που λέει ότι θα κάνει
η Κυβέρνηση, όµως η συγκεκριµένη τροπολογία είναι καθαρή,
διευκολύνει ακόµη περισσότερο τους επενδυτές, δίνοντάς τους
ακόµη και απόρρητες πληροφορίες για την κατάσταση συγκεκριµένων επιχειρήσεων. Είναι µία ρύθµιση, κατά τη γνώµη µας,
προκλητική. Είναι µία ρύθµιση κυνική. Είναι µία ρύθµιση απόλυτα
ενταγµένη στη συνολικότερη πολιτική της Κυβέρνησης, στην
εξυπηρέτηση των επιχειρηµατικών οµίλων, των ιδιωτικοποιήσεων
και της απελευθέρωσης.
Βεβαίως εδώ διαµορφώνονται µε βάση αυτήν την τροπολογία,
πολύ σοβαρά ζητήµατα και εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις,
αφού κάθε υποψήφιος επενδυτής θα µπορεί να έχει πρόσβαση
σε πληροφορίες, οι οποίες έχουν να κάνουν µε κυριαρχικά δικαιώµατα, µε την άµυνα της χώρας, µε τα ενεργειακά αποθέµατα, και οι οποίες δεν είναι σε γνώση ούτε καν της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως της οµιλίας του
κ. Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Για παράδειγµα, ένας υποψήφιος επενδυτής στη ΔΕΗ θα µπορεί να έχει γνώση και πρόσβαση σε λιγνιτικά πεδία, σε χάρτες,
που αφορούν την ενεργειακή διασφάλιση της χώρας. Μιλάµε
εποµένως για πολύ επικίνδυνες καταστάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τελείωσε ο χρόνος σας,
κύριε συνάδελφε. Περιµένουν και αρκετοί εγγεγραµµένοι για να
µιλήσουν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Να επισηµάνω µόνο την ανάγκη να υιοθετηθεί η τροπολογία που έχει κατατεθεί και από το ΚΚΕ για τους
εργαζοµένους του ΙΓΜΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Βλαχογιάννης.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρητικά το
σηµερινό σχέδιο νόµου θα έπρεπε να ψηφιστεί οµόφωνα χωρίς
πολλές διαδικαστικές πρακτικές, καθώς είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρέπει να γίνει εσωτερικός νόµος. Εφόσον είµαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µπορεί να τη θέλουµε
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«α λά καρτ». Εφόσον συναποφασίζουµε στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκδοση αυτής της οδηγίας, θα ήταν
άτοπο για τη χώρα µας να µην την ενσωµατώσει στο εσωτερικό
της Δίκαιο.
Αυτά που ακούγονται ότι µε αυτό το σχέδιο νόµου ξεπουλιούνται τα συµφέροντα της χώρας, δίνουµε τα αποθέµατα σε τρίτες
χώρες και ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί χωρίς καύσιµα σε
µία στιγµή κρίσης, προφανώς δεν ευσταθούν. Μάλλον το αντίθετο συµβαίνει.
Σε στιγµές κρίσης αναζητούµε φίλους και συµµάχους. Μία
στιγµή κρίσης προφανώς θα δυσκολέψει τη χώρα µας στην προµήθεια καυσίµων. Τι πιο φυσικό να έχουµε εξασφαλίσει από τώρα
κάποιες φίλιες χώρες -που τώρα είναι και εταίροι- οι οποίες θα
έχουν δεσµευµένες ποσότητες για εµάς, βάσει Κοινοτικού Δικαίου; Είναι µια επιπρόσθετη εξασφάλιση για τη χώρα µας, σε
περίπτωση κρίσης, η ψήφιση αυτού του νόµου.
Οι φωνές που ακούστηκαν κάθε άλλο παρά βοηθούν να αντιµετωπίσουµε νηφάλια τέτοιες καταστάσεις, τις οποίες απευχόµαστε, αλλά κανείς ποτέ δεν ξέρει αν και πότε θα έρθουν. Θα
είναι αποτέλεσµα κάποιας σύγκρουσης της χώρας µας ή φυσικής καταστροφής;
Σε κάθε περίπτωση η χώρα µας πρέπει να είναι προετοιµασµένη, να εξασφαλίσει πηγές ανεφοδιασµού για τις Ένοπλες Δυνάµεις. Όταν εξασφαλίζει αποθηκευτικούς χώρους σε φίλιες
χώρες τι πιο φυσικό, τι πιο θετικό αυτήν ακριβώς την προσπάθεια
να την αγκαλιάσουµε, να τη στηρίξουµε και να την ψηφίσουµε;
Επιτέλους, ας πούµε µια φορά ναι σε αυτήν την Αίθουσα, στα
πιο βασικά τουλάχιστον. Δεν µπορεί να λέµε συνέχεια ναι εκτός
Αιθούσης στα αιτήµατα που στρέφονται εναντίον της Κυβέρνησης από διάφορες κοινωνικές οµάδες, επειδή είµαστε στην Αντιπολίτευση και να µη λέµε ποτέ ναι σε αυτήν την Αίθουσα στην
οποία µας έστειλε ο ελληνικός λαός, για να συνθέτουµε, τουλάχιστον, αυτά τα οποία είναι καταφανώς εθνικά ωφέλιµα.
Εδώ θα ανοίξω µία παρένθεση. Είµαι βέβαιος ότι εάν αύριο κατέβαιναν σε απεργία οι εφοπλιστές, κάποιοι Βουλευτές από κάποιες πτέρυγες στα αριστερά αυτής της Αίθουσας, προφανώς
θα πήγαιναν για συµπαράσταση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα τους επιστρατεύσετε;
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ: Μπορεί να το βλέπετε ως αστείο,
αλλά εδώ που καταντήσαµε, ότι καθένας που διεκδικεί έχει δίκιο,
τότε, γιατί να µην έχουν δίκιο και οι εφοπλιστές και, αν κατεβούν
σε απεργία, θα τους στηρίξετε;
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Εσείς θα τους στηρίξετε;
Εµείς…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς θα τους επιστρατεύσετε;
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ: Εµείς θα εφαρµόσουµε τους νόµους
που ψηφίζουµε. Εσείς όµως θα πάτε για συµπαράσταση; Πείτε
το.
Είναι πολύ θετικό κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που µε το
άρθρο 15 προστατεύονται τα προσωπικά δεδοµένα από το να
περιέλθουν σε χρήση προσώπων, που θα κάνουν κακή χρήση
αυτών. Είναι µια πολύ θετική διάταξη την οποία πρέπει να ψηφίσουµε.
Αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουµε όµως, κύριε Υπουργέ,
είναι τα εντός και εκτός εισαγωγικών «λαµόγια», που πάντα σε
περιόδους κρίσεων βρίσκουν τρόπους να πλουτίζουν σε βάρος
του τόπου και των πολλών. Μην εκµεταλλευτούν κάποιοι, όταν
θα υπάρχει τεχνητή έλλειψη καυσίµων στη χώρα µας, χωρίς να
είναι συνέπεια κάποιας κρίσης ή όταν οι τιµές θα είναι πολύ υψηλές, διαθέτοντας ποσότητες από αυτά, για να θησαυρίζουν. Αυτό
θα πρέπει να το προσέξετε, γιατί στην Ελλάδα ζούµε και ξέρουµε
τι έχει συµβεί στο παρελθόν.
Εποµένως θα πρέπει οι ασφαλιστικές δικλίδες να είναι τέτοιες,
που να αποτρέπουν επίδοξους κερδοσκόπους από το να εκµεταλλευτούν στιγµές κρίσης πραγµατικής ή τεχνητής.
Επίσης µε βρίσκει αντίθετο, κύριε Υπουργέ, η ρύθµιση του άρθρου 7 για σύσταση ανωνύµου εταιρείας που θα ελέγχει την διατήρηση των αποθεµάτων. Προς θεού όχι άλλες ΔΕΚΟ. Πάµε να
κάνουµε ακόµα µια ΔΕΚΟ. Γιατί; Δεν µπορούν να το κάνουν οι
υπηρεσίες του Υπουργείου αυτό; Γιατί θα πρέπει να ιδρύσουµε
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µελλοντικά µια εταιρεία, η οποία θα εποπτεύει και θα είναι µια
εταιρεία πάλι που θα ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα;
Έλεος µε τις ΔΕΚΟ. Είδαµε που κατάντησε η χώρα από τις οργανωµένες συντεχνίες. Ακόµη µία θα δηµιουργήσουµε µε αυτό
το νοµοσχέδιο;
Η τροπολογία είναι πολύ θετική και πιστεύω ότι δεν πρέπει να
έχει κανένας αντίρρηση να την υπερψηφίσουµε, γιατί ποιος επενδυτής θα επενδύσει, όταν εµείς του αποκρύπτουµε στοιχεία από
τα περιουσιακά στοιχεία που έχει η εταιρεία, αν έχει δουλειές,
αν έχει υποθήκες, αν χρωστάει; Δεν πρέπει ο µελλοντικός επενδυτής να έχει πλήρη γνώση των δεδοµένων µιας εταιρείας; Θα
αποκρύψουµε στοιχεία; Είναι δυνατόν; Είµαστε ένα σοβαρό κράτος, όταν αυτή την τροπολογία δεν την ψηφίσουµε; Προφανώς
αν κάνει κακή χρήση και αυτά τα προσωπικά δεδοµένα, αυτά τα
δεδοµένα που θα λάβει για το συγκεκριµένο σκοπό, τα κάνει
χρήση ή τα δώσει αλλού, είναι αυτονόητο ότι ο πέλεκυς θα πέσει
βαρύς. Αλλά να υπάρχουν στη διάθεσή του τα στοιχεία που αφορούν αυτό το οποίο θα αγοράσει, πιστεύω ότι δεν πρέπει κανείς
σοβαρός σε αυτήν την Αίθουσα να έχει αντίρρηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επικρατεί πολλή βία στην κοινωνία. Θα πρέπει όλοι να χαµηλώσουµε τους τόνους. Θα πρέπει
να καταλάβουµε ότι είµαστε στη µέση µιας κρίσιµης µάχης που
δίνει η χώρα. Δεν αντέχει άλλες αντιπαραθέσεις. Ας συµφωνήσουµε να χαµηλώσουµε τους τόνους. Υπάρχουν τρόποι να στηρίξουµε δίκαια αιτήµατα κοινωνικών οµάδων χωρίς κατ’ ανάγκη
να υπερβάλλουµε. Η υπερβολή τιτρώσκει τη δηµοκρατία. Τιτρώσκει το δηµοκρατικό πολίτευµα.
Πρέπει να είµαστε πιο προσεκτικοί, γιατί εµείς είµαστε οι
ταγοί. Εµείς µε το παράδειγµά µας κάνουµε τους µελλοντικούς
πολίτες καλύτερους ή χειρότερους. Ας είµαστε πραγµατικά ένα
παράδειγµα για τους πολίτες και να µην είµαστε µπροστάρηδες
σε αιτήµατα τα οποία προφανώς, ξέρουµε ότι δεν µπορούν να
ικανοποιηθούν, απλά το κάνουµε για να κερδίσουµε ψήφους.
Αυτό είναι ευκαιριακό πολιτικό όφελος, που µακροπρόθεσµα
βλάπτει και τον ίδιο τον πολιτικό και τα ίδια τα κόµµατα τα οποία
εφαρµόζουν αυτές τις πολιτικές και στο παρελθόν ζήσαµε τέτοιες πρακτικές και είδατε πως η τιµωρία από το λαό ήταν
σκληρή γι’ αυτά τα κόµµατα που εφήρµοσαν τέτοιες πρακτικές.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Πετράκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έχουν ολοκληρωθεί οι εισηγήσεις επί των άρθρων των εισηγητών
όλων των κοµµάτων, έχουµε περάσει στη συζήτηση µε τους Βουλευτές και ακόµα η Κυβέρνηση ψάχνεται για την τροποποίηση
της τροποποίησης της κατάπτυστης τροπολογίας την οποία κατέθεσε, µε την οποία παραχωρούνται ακόµα και απόρρητα έγγραφα στο ΤΑΙΠΕΔ.
Αυτό είναι ένδειξη του πανικού της Κυβέρνησης –κατά τη
γνώµη µας- η οποία φαίνεται µπροστά στην ευθεία αµφισβήτηση
από όλα τα υπόλοιπα κόµµατα, αλλά και από τους Βουλευτές
τους ίδιους της Νέας Δηµοκρατίας ότι θα καταψηφιζόταν η συγκεκριµένη τροπολογία και ψάχνει να βρει τον τρόπο πώς περίτεχνα θα διατυπώσει την ουσία έτσι, ώστε να ανοίξει το έδαφος για
την πλήρη εκποίηση των δηµοσίων επιχειρήσεων.
Εµείς τους προειδοποιούµε –το είπαµε και επί της αρχής- να
µην προχωρήσουν στην εκποίηση των δηµοσίων επιχειρήσεων
κοινής ωφελείας, να µην προχωρήσουν στην εκποίηση των δηµοσίων επιχειρήσεων στρατηγικής σηµασίας.
Μάλιστα σε ό,τι αφορά τα ΕΛΠΕ, όταν βρίσκεται –θα το επαναλάβω για δεκάτη φορά- δικαστική έρευνα, είστε έκθετοι, αν
συνεχίσετε αυτήν την ιστορία, όπως είστε και έκθετοι αν µε οποιονδήποτε περίτεχνο τρόπο, φέρνετε αλλαγή τής κατάπτυστης
τροπολογίας, δίνετε εµπορικά µυστικά της εκποιούµενης εταιρείας στον οποιονδήποτε ο οποίος θα δηλώνει αγοραστής.
Περιµένουµε βέβαια –και στη δευτερολογία θα τοποθετηθούµε αναλυτικά- αλλά επαναλαµβάνω ότι αυτό που γίνεται
αυτήν τη στιγµή είναι ένδειξη τού πανικού της συγκυβέρνησης,
γιατί βλέπει τροµοκρατηµένη την τρόικα, που της λέει «ξεπούλα
γρήγορα» και ψάχνει να βρει τον τρόπο πώς γρήγορα θα ξεπου-
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λήσει τις δηµόσιες επιχειρήσεις. Έφθασε και στο σηµείο ακόµα,
να φέρνει την τροπολογία που δίνει απόρρητα µυστικά και των
ελληνικών αµυντικών βιοµηχανιών τής χώρας, να παραχωρεί τέτοια µυστικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -επειδή πολλά είπα- εµείς µε τη
θέση µας υπερασπιζόµαστε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας
και την τήρηση των αποθεµάτων µε ασφάλεια, για να µπορούν
να χρησιµοποιηθούν και να παρθούν όταν θα έχει ανάγκη η χώρα. Γι’ αυτό είµαστε ριζικά αντίθετοι µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Γι’ αυτό ήµασταν αντίθετοι, επειδή υπερασπιζόµασταν
την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.
Ήµασταν αντίθετοι και µε το εµπάργκο στο Ιράν, το οποίο αποδεχθήκατε χωρίς να ψελλίσετε καµµία κουβέντα και το οποίο δηµιούργησε τόσο σοβαρά προβλήµατα στη χώρα, γιατί ήταν η
µόνη χώρα τότε, που δεν µας υποχρέωνε να πληρώνουµε cash
και δηµιουργήθηκαν σοβαρά προβλήµατα.
Είµαστε λοιπόν αντίθετοι µε αυτό, αλλά είµαστε υπέρ τού να
είναι όλα τα αποθέµατα της χώρας στο εσωτερικό, για να µπορεί
η Βουλή να ελέγχει την αυστηρή τήρηση των αποθεµάτων. Γι’
αυτό προτείνουµε ειδική κοινοβουλευτική διακοµµατική επιτροπή.
Εσείς πρέπει να µας εξηγήσετε πώς αλλάξατε τη θέση σας, σε
σχέση µε αυτά που λέγατε το 2003 ή το 2005.
Εµείς είµαστε υπέρ τού να ανακτηθούν τα ΕΛΠΕ από το δηµόσιο και αγωνιζόµαστε, για να µην προχωρήσετε αυτό που έγινε
στις 29 Ιανουαρίου, στην πλήρη ιδιωτικοποίησή τους.
Πρέπει να έχει κάποιος µεγάλο θράσος, κύριοι συνάδελφοι,
για να εγκαλεί τον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή λέει ότι πρέπει να αποθηκεύονται τα αποθέµατα στο εσωτερικό ή επειδή ευνοεί τα ολιγοπώλια.
Ποιοι; Εσείς που παραδώσατε τα ΕΛΠΕ στο Λάτση να κάνει κουµάντο; Εσείς που εκποιείτε όλες τις δηµόσιες επιχειρήσεις; Εσείς
που έχετε δηµιουργήσει καρτέλ σε όλους τους τοµείς τής οικονοµικής δραστηριότητας; Εσείς που ευνοείτε τα ολιγοπώλια σε
κάθε φάση; Εσείς που θέλετε να διαλύσετε τη δηµόσια περιουσία, µάς λέτε ότι εµείς στηρίζουµε τα ολιγοπώλια;
Επειδή όµως τα παραµύθια έχουν κοντά ποδάρια, θα σας διαβάσω ότι η τρόικα η ίδια είπε –και µάλιστα το δηµοσίευσε το
«TERN»- «ο λόγος της αποχώρησης τής «SHELL» από την ελληνική αγορά ήταν η υποχρέωσή της να τηρεί αποθέµατα ασφαλείας», δηλαδή δεν θέλετε να τηρούνται αποθέµατα ασφαλείας.
Εσείς ευνοείτε τις µεγαλοεπιχειρήσεις, όχι εµείς. Γι’ αυτό φέρνετε αυτήν την τροπολογία. Μη µας τρελαίνετε ότι είµαστε αντίθετοι µε την τήρηση των αποθεµάτων.
Τι νόηµα έχει η τήρηση αποθεµάτων εκτός Ελλάδας, από τη
στιγµή που σε περίπτωση ανάγκης από φυσική καταστροφή ή
οποιαδήποτε άλλη ή οικονοµική κρίση ή οποιαδήποτε άλλη κρίση
πολεµικού επεισοδίου ή σύγκρουσης οικονοµικών συµφερόντων
των διαφόρων κρατών δεν θα είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν
έγκαιρα τα αποθέµατα στη χώρα;
Η συγκεκριµένη παρέµβαση αυξάνει την ενεργειακή εξάρτηση
της χώρας και ευνοεί αεριτζήδες εισαγωγείς σε βάρος των συµφερόντων της ελληνικής οικονοµίας.
Επίσης δεν ξέρετε –σας το είπε και η κ. Ουζουνίδου, η εισηγήτριά µας- ότι η «ΕΚΟ» ήταν η πιο φθηνή εταιρεία µέχρι να την
πάρει ο Όµιλος Λάτση; Εµείς ευνοούµε τα ολιγοπώλια; Εµείς δυσκολεύουµε τον καταναλωτή;
Όσον αφορά τον κεντρικό φορέα, το κύριο και ουσιώδες για
εµάς είναι να υπάρχει υπηρεσία, η οποία σίγουρα θα ελέγχει την
υποχρέωση των εταιρειών να τηρούν αποθέµατα. Και γι’ αυτό η
πρότασή µας είναι ειδική κοινοβουλευτική διακοµµατική επιτροπή.
Όµως, όπως σας είπαµε -αλλά το είπε και συνάδελφος από το
ΠΑΣΟΚ και κατά τα άλλα µάς εγκαλούν- αν ο κρατικός φορέας
είναι δηµόσιος, τότε -τι κάνετε ουσιαστικά;- εσείς ευνοείτε τις
εταιρείες, γιατί τις απαλλάσσετε από το κόστος να τηρούν στρατηγικά αποθέµατα. Άρα λοιπόν τις απαλλάσσετε από το κόστος
και θα τα φορτώσετε στο φορολογούµενο πολίτη. Αν είναι νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ΑΕ ή οτιδήποτε άλλο, τι κάνετε; Βάζετε τους ελεγχόµενους να είναι στο φορέα και να ελέγχουν τον
εαυτό τους.
Η πρότασή µας όµως για ειδική κοινοβουλευτική διακοµµατική
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επιτροπή –επαναλαµβάνω- είναι αυτή η οποία λύνει πολύ καλά
το πρόβληµα της ασφαλείας και της ενεργειακής επάρκειας, της
χώρας.
Όσον αφορά το ότι άλλα ψηφίζουµε εδώ και άλλα στο Ευρωκοινοβούλιο, ο ίδιος ο συνάδελφος που µας εγκαλεί, παραδέχθηκε στην επιτροπή ότι το νοµοσχέδιο είναι κατά ένα µέρος
ενσωµάτωση της οδηγίας και κατά το άλλο µέρος προχωράει
πέραν της οδηγίας.
Δεύτερον, η οδηγία είναι δυνητική για το αν θα είναι εκτός
χώρας, είναι δυνητική για το αν θα έχεις ειδικό φορέα ή θα είναι
δηµόσια υπηρεσία.
Άρα λοιπόν εσείς κάνετε µία συγκεκριµένη πολιτική επιλογή,
για να ευνοήσετε αεριτζήδες, ολιγοπώλια και αυτούς που θα
θέλει να σας επιβάλει η τρόικα και εγκαλείτε εµάς από εκεί και
πέρα;
Βέβαια χύσατε και µεγάλα δάκρυα το πρωί κατά τη συζήτηση
των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και για τους αγρότες. Χύσατε πολλά δάκρυα για τους αγρότες, οι οποίοι οι καηµένοι –µας
έλεγε ο κ. Βορίδης- δεν µπορούν να φέρουν τα προϊόντα τους
στην Αθήνα. Εσείς τους «πλακώσατε στο µατσούκι» χθες τους
αγρότες στον κόµβο της Νίκαιας! Τους χτυπήσατε µε δακρυγόνα
στον κόµβο της Νίκαιας! Είναι καλοί οι αγρότες όταν δεν διεκδικούν τίποτα. Όταν διεκδικούν οι αγρότες, τους «πλακώνετε» και
αυτούς «στο µατσούκι».
Έτσι λοιπόν υπερασπίζεστε τους αγρότες; Αυτή είναι η υπεράσπιση στους αγρότες, όταν διεκδικούν ή είναι υπεράσπιση
στους αγρότες, όταν τους πήρατε από την τσέπη τους 2 δισεκατοµµύρια µε την πολιτική σας φέτος; Γιατί 2 δισεκατοµµύρια
τούς πήρατε, την ώρα που είναι οι πιο φτωχοί αγρότες σε όλη
την Ευρώπη, την ώρα που το εισόδηµά τους έχει µειωθεί κατά
25% τα τελευταία επτά χρόνια, την ώρα που θα µειωθεί το 2013
κατά 12% µε την πολιτική σας, την ώρα που αυξήσατε το κόστος
της ηλεκτρικής ενέργειας και στους αγρότες, την ώρα που έχετε
αυξήσει το κόστος της ενέργειας όχι µόνο σε αυτούς αλλά και
στις επιχειρήσεις.
Φωνάζουν ακόµα και οι βιοτεχνίες και οι βιοµηχανίες ότι µε την
πολιτική σας για την ενέργεια έχετε διαλύσει τη χώρα, έχετε διαλύσει τον κόσµο που δεν µπορεί να ζεσταθεί, έχετε διαλύσει τον
κόσµο που του κόβετε το ρεύµα, δεν έχει καν ρεύµα να µαγειρέψει και να έχει φως. Έχετε διαλύσει τους αγρότες, έχετε διαλύσει τις βιοτεχνίες. Δεν έχετε αφήσει όρθιο τίποτα. Μόνο µε την
τρόικα και µε τους δανειστές τα έχετε καλά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τελειώσατε, ολοκληρώσατε, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Ο κ. Στρατούλης έχει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το παρόν νοµοσχέδιο είδα ότι αναφέρει κάπου ότι σε περίπτωση εκτάκτων
αναγκών και πολέµου επιτάσσονται τα αποθέµατα πετρελαίου.
Το παράξενο, το εξοργιστικό, το απαράδεκτο, το ανήθικο πολιτικά είναι, ότι χθες για δεύτερη φορά µέσα σε δέκα µέρες η
Κυβέρνηση επέταξε και επιστράτευσε πολιτικά και δεύτερο
κλάδο εργαζοµένων, ντύνοντάς τους στην κυριολεξία στο χακί
και επιβάλλοντάς τους στρατιωτικό νόµο, για να τσακίσει το δίκαιο αγώνα τους, διότι διεκδικούν τα δεδουλευµένα τους από
εφοπλιστές που τους χρωστούν µισθούς έξι µηνών και διότι διεκδικούν να αποσυρθεί ένα νοµοσχέδιο για το ναυτικό κόσµο, µε
το οποίο µειώνεται η οργανική σύνθεση τών πλοίων και τους οδηγεί σε ανεργία και µε το οποίο καταργούνται και σε αυτόν τον
κλάδο οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας, ειδικά στα ποντοπόρα
πλοία, γιατί –λέει- οι σχέσεις εργασίας και οι µισθοί θα καθορίζονται σ’ αυτά µε ατοµικές συµβάσεις εργασίας.
Είναι απαράδεκτη αυτή η ενέργεια της Κυβέρνησης. Θυµίζει
παλιές ανώµαλες εποχές, ενάντια σ’ ένα κόσµο που σκυλοπνίγεται, ενάντια στους ναυτικούς που δίνουν µάχες µε τα κύµατα,
ενάντια σε έναν αγώνα που αποβλέπει να µη µετατραπούν οι συνθήκες εργασίας τους σε συνθήκες «γαλέρας».
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Την ίδια στιγµή που γίνεται αυτό, κύριε Πρόεδρε, µε το νοµοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή εξυπηρετούνται όλες οι άνοµες
επιδιώξεις και τα αιτήµατα τού εφοπλιστικού κόσµου, που δεν
του φτάνουν τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα µε τις πενήντα
οκτώ φορολογικές, αλλά δίνει και συγχαρητήρια εγγράφως στην
Κυβέρνηση και στον Υπουργό Ναυτιλίας, γιατί µ’ αυτό το νοµοσχέδιο δεν υπολογίζει τα δίκαια αιτήµατα των εργαζοµένων ούτε
το κοινωνικό κόστος, αφού µετατρέπει τους ναυτεργάτες σε σύγχρονους σκλάβους ή σε ανέργους.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ απαιτεί από την Κυβέρνηση να αρθεί τώρα η
πολιτική επιστράτευση των ναυτικών.
Τι ήθελε δηλαδή ο κ. Σαµαράς; Ζήλεψε τη δόξα του κ. Καραµανλή, του κ. Σηµίτη, του κ. Παπανδρέου και των κυβερνήσεών
τους, που την τελευταία δεκαετία, από το 2002 µέχρι το 2012,
έχουν επιστρατεύσει πολιτικά άλλες τρεις φορές τους ναυτεργάτες; Αυτή η πολιτική επιστράτευση, όµως, θα αρθεί έτσι και
αλλιώς από τον αγώνα των ναυτεργατών, όπως άρθηκαν στην
πράξη και οι τρεις προηγούµενες πολιτικές επιστρατεύσεις του
κλάδου τους.
Το δεύτερο που θέλω να πω, αφορά την κατάπτυστη και εθνικά
επιζήµια τροπολογία που έχει καταθέσει ο Υπουργός σ’ αυτό το
νοµοσχέδιο. Αφορά την υποχρέωση των δηµοσίων επιχειρήσεων
και οργανισµών, που βαίνουν προς ιδιωτικοποίηση, να παρέχουν
στο ΤΑΙΠΕΔ ή σε υποψηφίους –εντός ή εκτός εισαγωγικών- επενδυτές ή όπως αλλιώς λέγονται –να µην τους χαρακτηρίσω στην
Αίθουσα της Βουλής- ακόµη και απόρρητα στοιχεία αυτών των
επιχειρήσεων που έχουν σχέση µε την εθνική άµυνα της χώρας.
Είναι απαράδεκτο!
Το γνωρίζει, κύριε Πρόεδρε, ο Υπουργός -που φέρνει αυτήν
την τροπολογία- ότι µέσα στις υπό ιδιωτικοποίηση δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς είναι και επιχειρήσεις αµυντικής βιοµηχανίας, ότι είναι τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα κυρίως και
δευτερευόντως η Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων; Γνωρίζει ο κύριος Υπουργός -και συνάδελφοι Βουλευτές- ότι οι δύο αυτές
αµυντικές βιοµηχανίες διατηρούν στο αρχείο τους απόρρητες
πληροφορίες, που σχετίζονται µε πυροµαχικά, µε οπλισµό, µε το
σύστηµα αεράµυνας, µε διάφορους τύπους οχηµάτων των Ενόπλων Δυνάµεων;
Επίσης είναι γνωστό ότι για την εφαρµογή του Εθνικού Κανονισµού Ασφαλείας είναι αρµόδιος ο Υπουργός Άµυνας. Γιατί δεν
υπογράφει αυτήν την τροπολογία; Όχι ότι θα τη δεχόµασταν, βέβαια. Γιατί εδώ παρατηρείται το φαινόµενο ότι η Κυβέρνηση προχωράει ένα πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων, ένα πρόγραµµα
ξεπουλήµατος του δηµοσίου πλούτου της χώρας, που θα έχει
σοβαρές συνέπειες στους πολίτες, γιατί εκχωρούνται σε ιδιώτες
κοινωνικά αγαθά που µόνο το δηµόσιο µπορεί να παρέχει ισότιµα
και µε χαµηλές τιµές σε όλο το λαό -ακόµα και στην ακροτάτη,
την πιο ορεινή και νησιωτική περιφέρεια της χώρας- ενώ οι ιδιώτες θα µπουν µε κίνητρο το κέρδος και θα υπάρχουν σοβαρές
κοινωνικές επιπτώσεις.
Δεν φτάνει που εκχωρεί και ξεπουλά σε ιδιωτικά συµφέροντα
αναπτυξιακά εργαλεία, όπως οι ΔΕΚΟ και οι αρµοδιότητές τους,
απαραίτητα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας,
αλλά τούς εκχωρεί και κρίσιµα στοιχεία για την εθνική άµυνα και
την εθνική κυριαρχία της χώρας. Είναι απαράδεκτο. Όπως είπα,
είναι κατάπτυστη αυτή η τροπολογία και πρέπει να αποσυρθεί το
ταχύτερο δυνατόν.
Τρίτη και τελευταία παρατήρηση: αφορά την τροπολογία που
κατέθεσε ο Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος και ο κ. Κεγκέρογλου από το ΠΑΣΟΚ σε προηγούµενο νοµοσχέδιο. Επίσης
η κ. Ξηροτύρη από τη ΔΗΜΑΡ είπε ότι η τροπολογία βρίσκει και
αυτήν σύµφωνη. Είναι η τροπολογία που αφορά τους εργαζοµένους του ΙΓΜΕ, του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών Ελλάδας.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ενηµερώσω το Σώµα –οι περισσότεροι Βουλευτές πρέπει να το γνωρίζουν- ότι µε το προηγούµενο
καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας και προσυνταξιοδοτικής
διαθεσιµότητας, είχαν βγει δεκάδες εργαζόµενοι αυτού του Ινστιτούτου στην εργασιακή εφεδρεία. Γνωρίζετε επίσης ότι υπάρχει συγχώνευση αυτού του οργανισµού µε το Εθνικό Κέντρο
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.
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Θα σας πω ακόµα ότι το ΙΓΜΕ ήταν ένας πάρα πολύ χρήσιµος
οργανισµός και παραµένει χρήσιµος. Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί για την παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας, γιατί έκανε κρίσιµες έρευνες, που αφορούσαν την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Δεν φθάνει που στην ουσία καταργήθηκε συγχωνευόµενος µε
τον άλλο οργανισµό, δεν φθάνει που µπαίνουν σε κίνδυνο οι µελέτες που έκανε, που εξυπηρετούσαν την οικονοµική ανάπτυξη
της χώρας και το δηµόσιο συµφέρον, αλλά επιπλέον έχει αποψιλωθεί από το αναγκαίο προσωπικό. Μάλιστα αυτό έγινε µε διατάξεις νόµων που έχουν κριθεί αντισυνταγµατικά στα δικαστήρια.
Οι αποφάσεις της δηµόσιας διοίκησης, του κράτους, όσον αφορά τους υπαλλήλους του ΙΓΜΕ που βγήκαν στην εργασιακή εφεδρεία -οι οποίοι είναι δεκάδες και όχι εκατοντάδες- έχουν κριθεί
από τα δικαστήρια παράνοµες και αντισυνταγµατικές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι γνωστό, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτοί οι εργαζόµενοι του
ΙΓΜΕ παρέµεναν µε δικαστικές αποφάσεις µέχρι τις 31 Ιανουαρίου. Η πρόταση που κάνουµε –την οποία κάνουν και Βουλευτές
από άλλα κόµµατα- είναι ότι πρέπει να πάρει απόφαση η Βουλή
να εγκρίνει αυτήν την τροπολογία, ώστε να εναρµονιστεί µε τις
αποφάσεις τών δικαστηρίων, αλλά και για να έχουν αυτοί οι εργαζόµενοι του ΙΓΜΕ ισότιµη αντιµετώπιση µε τους υπολοίπους
εργαζοµένους του δηµοσίου τοµέα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε
τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του
Συντάγµατος και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις
άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κυρίων Αθανασίου Νταβλούρου (δύο δικογραφίες), Μιχαήλ Κασσή, Αθανασίου Νάκου και
Κωνσταντίνου Κοντογεώργου.
Η συζήτηση διεξάγεται µε τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 1 εδάφιο β’ και εποµένως το λόγο δικαιούται να πάρει
ο Βουλευτής που έχει αντίρρηση στην αίτηση του εισαγγελέα για
άρση της ασυλίας.
Ο λόγος δίνεται πάντα, εφόσον ζητηθεί, στον Βουλευτή στον
οποίο αφορά η αίτηση και στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, οι οποίοι µιλούν µετά τους τυχόν οµιλητές της κάθε υπόθεσης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Κανονισµού της Βουλής, η
Βουλή δεν εισέρχεται στην ουσία των υποθέσεων, αλλά ερευνάται µόνο εάν η πράξη για την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας,
συνδέεται µε την πολιτική- κοινοβουλευτική δραστηριότητα τού
Βουλευτή ή εάν η δίωξή του, η µήνυση ή η έγκληση υποκρύπτει
πολιτική σκοπιµότητα.
Τέλος, υπενθυµίζω ότι έχουµε δεχθεί επί των αιτήσεων άρσης
ασυλίας, η Βουλή να αποφασίζει µε ονοµαστική ψηφοφορία, για
να αποφεύγεται η οποιαδήποτε σύγχυση στην καταµέτρηση των
ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος που θα µπορούσε
να οδηγήσει σε αµφισβητήσεις των αποτελεσµάτων και για τη διευκόλυνση και µόνο της ονοµαστικής ψηφοφορίας να καταρτίζεται ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο, στο οποίο κάθε συνάδελφος
θα αναγράφει το όνοµά του και την εκλογική του περιφέρεια, θα
καταχωρίζεται στα αντίστοιχα Πρακτικά. Ανταποκρινόµαστε έτσι
στις διατάξεις του άρθρου 83, που απαιτεί φανερή ψηφοφορία.
Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των πέντε περιπτώσεων της σηµερινής Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, θα προχωρήσουµε σε ονοµαστική ψηφοφορία, όπως σας περιέγραψα.
Οι δύο πρώτες υποθέσεις αφορούν τον συνάδελφο κ. Νταβλούρο. Η τρίτη υπόθεση αφορά τον κ. Κασσή, η τέταρτη υπόθεση αφορά τον κ. Νάκο και η πέµπτη υπόθεση αφορά τον κ.
Κοντογεώργο.
Οι λεπτοµέρειες και των πέντε υποθέσεων αναφέρονται στο
σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα που διανεµήθηκε µαζί µε την ειδική ηµερήσια διάταξη.
Επί της αιτήσεως που αφορά την πρώτη υπόθεση τού κ. Αθανασίου Νταβλούρου, υπάρχει συνάδελφος που ζητά το λόγο,
κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Νταβλούρο,
έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
Θα µιλήσετε και για τις δύο υποθέσεις;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Μάλιστα και για τις δύο υποθέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας δίνω λοιπόν οκτώ
λεπτά χρόνο.
Ορίστε, κύριε Νταβλούρο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αξιότιµες κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ίσταµαι σήµερα ενώπιόν σας ως εγκαλούµενος για δύο υποθέσεις µετά από υποβολή µηνύσεων σε βάρος
µου. Η πρώτη είχε ως µηνυτή τον πρώην λιµενάρχη Πατρών και
η δεύτερη δικηγόρο, επίσης Πατρών.
Η κατηγορία η οποία απευθύνεται σε βάρος µου για την πρώτη
υπόθεση, αφορά κατάχρηση εξουσίας και παράνοµη βία. Κατά
την άποψή µου, µόνο η αντικειµενική υπόσταση των αδικηµάτων
τα οποία µου αποδίδονται, δεν συντρέχει στην παρούσα υπόθεση και θα εξηγήσω ειδικότερα για ποιους λόγους.
Κατηγορούµαι λοιπόν ότι στις 25 Νοεµβρίου τού 2008 στην
Πάτρα, µε την ιδιότητα του κεντρικού Λιµενάρχη Πατρών πήγα
στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών. Δεν έχω υπηρετήσει στο
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Λιµενικό Σώµα. Προέρχοµαι και υπήρξα ανώτερος αξιωµατικός
της Ελληνικής Αστυνοµίας. Ως εκ τούτου, δεν κατανοώ πώς µπορεί να έφερα και την ιδιότητα αξιωµατικού του Λιµενικού Σώµατος.
Πήγα λοιπόν στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών και ως
επικεφαλής διενεργούµενης για τη Λιµενική Αστυνοµία σχετικής
προανακρίσεως, που αφορούσε λιµενικούς υπαλλήλους, µεταχειρίστηκα παρανόµως εκβιαστικά µέσα, για να πετύχω έγγραφη
απολογία των κατηγορούµενων λιµενικών.
Ούτε η Λιµενική Αστυνοµία διεξήγε ποτέ προανάκριση για την
προκειµένη υπόθεση ούτε, όπως προανέφερα, είχα την ιδιότητα
του αξιωµατικού τού Λιµενικού Σώµατος.
Ποια είναι η πραγµατικότητα; Το 2008 µε την ιδιότητα τού Διευθυντή Ασφαλείας Πατρών επετεύχθη η εξάρθρωση µιας εγκληµατικής οργάνωσης, η οποία εσυγκροτείτο από εν ενεργεία
στελέχη και αποστράτους του Λιµενικού Σώµατος, ενώ συµµετείχαν και ιδιώτες στη διαδικασία διευκόλυνσης τής παράνοµης
εξόδου από τη χώρα µεταναστών, που διέµεναν χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις στον τόπο, επ’ αµοιβή.
Για την υπόθεση αυτή η υπηρεσία µου επί µακρόν και µε µεθοδικό τρόπο εργάστηκε και αποκάλυψε ότι τα τελευταία δύο
χρόνια, δηλαδή από το έτος 2006 µέχρι το 2008 συνέβαινε το
εξής παράδοξο, να διέρχονται µέσω του λιµένα Πατρών προς
την Ιταλία χιλιάδες αλλοδαποί και ευθύς ως έφταναν στα λιµάνια
της Ιταλίας, αυτό το οποίο δεν µπορούσαν να διαπιστώσουν οι
Έλληνες λιµενικοί, το διαπίστωναν οι Ιταλοί και τους επέστρεφαν.
Με τον τρόπο αυτό αποδεικνυόταν ότι θύµατα της κακοποιού
δράσης αυτών που συγκροτούσαν την εγκληµατική οργάνωση,
ήταν και η ελληνική πολιτεία, η οποία είχε διαποµπευθεί πανευρωπαϊκά, κυρίως όµως ήταν οι ίδιοι, τα θύµατα της δράσεώς
τους, οι µετανάστες.
Η Υπηρεσία µου κατάφερε µε τη µέθοδο της διείσδυσης να
περάσει στους κόλπους της εγκληµατικής οργάνωσης ένα πρόσωπο. Από τη δράση αυτού, σε µία ευρείας έκτασης επιχείρηση,
επετεύχθη η σύλληψη και η προσαγωγή ενώπιον της δικαιοσύνης, αν δεν κάνω λάθος, δεκαεπτά στον αριθµό ατόµων, εκ των
οποίων δέκα τουλάχιστον, ήταν λιµενικοί.
Μετά τη διοικητική διερεύνηση της υπόθεσης, προφανώς ο
έχων την ευθύνη του κεντρικού λιµενάρχη Πατρών κρίθηκε ανεπαρκής και αποστρατεύθηκε. Αυτό αποτέλεσε το αίτιο να στραφεί εναντίον µου, κάνοντας χρήση και αξιοποιώντας τις
µαρτυρικές καταθέσεις δύο λιµενικών -οι οποίοι εγκαλούνται,
είναι υπόδικοι για την υπόθεση αυτή στην οποία αναφέρθηκαισχυριζοµένων ότι δήθεν εγώ κατά τη διάρκεια προανακρίσεως
τους, άσκησα ψυχολογική ή άλλη βία, για να καταθέσουν σχετικά
µε την εµπλοκή τού πρώην λιµενάρχη και όχι για να αποσπαστεί
η οµολογία τους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Θέλω απλά να διευκρινίσω στο
Σώµα ότι ο υποφαινόµενος δεν συµµετείχε στη λήψη καµµιάς
προανακριτικής εκθέσεως και η διαδικασία αυτή συντελέστηκε
παρουσία δικαστικού εισαγγελικού λειτουργού από υφισταµένους µου αξιωµατικούς. Η δίωξη και η προσπάθεια τού πρώην
λιµενάρχη να µε εγκαλέσει, δεν είναι τίποτα περισσότερο από
µία προσωπική αντιπαράθεση, η οποία είναι διασυνδεδεµένη µε
µία σωρεία άλλων υποθέσεων, οι οποίες επί διοικήσεως της υπηρεσίας µου οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη και επεβλήθησαν εκατοντάδες έτη καθείρξεως σε όλους όσοι συµµετείχαν.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μισό λεπτό, κύριε συνάδελφε.
Παρακαλώ, ησυχία, κύριοι συνάδελφοι, προκειµένου να ακουστούν οι απόψεις του.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, συνεχίστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο
υπέβαλε τη µήνυση εναντίον µου εξυπηρετεί µάλλον επικοινωνιακές αναζητήσεις τού µηνυτή, προκειµένου να δικαιολογήσει
τη δική του ανεπάρκεια.

7252

Εγώ θέλω να πω µε παρρησία ότι, εάν η υπηρεσία µας τότε
δεν είχε επέµβει, τρεις ηµέρες αργότερα την υπόθεση αυτή θα
αποκάλυπτε και επιχειρησιακά θα αποδείκνυε η FRONTEX, µε
την ισπανική ακτοφυλακή, που ήδη είχε αφιχθεί στην Ελλάδα.
Έτσι λοιπόν γι’ αυτήν την υπόθεση δεν µπορεί παρά να αισθάνοµαι υπερήφανος που ενήργησα στο πλαίσιο τής νοµιµότητος,
εφαρµόζοντας το νόµο και προσφέροντας στην ελληνική πολιτεία, την ελληνική κοινωνία, αλλά ακόµη και σ’ αυτούς τους ανθρώπους που είχαν αποτελέσει αντικείµενο εκµετάλλευσης, την
αρωγή στο νόµο και την προάσπιση του δικαίου.
Η δεύτερη υπόθεση για την οποία εγκαλούµαι έχει να κάνει µε
την εξάρθρωση ενός δεύτερου κυκλώµατος, µιας δεύτερης εγκληµατικής οργάνωσης, η αποκάλυψη της οποίας, επί µακρόν,
είχε απασχολήσει τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και συνηρτάτο
µε τα κυκλώµατα της νύχτας. Συνελήφθησαν και παραπέµφθηκαν στη δικαιοσύνη για σωρεία κακουργηµάτων τριάντα τέσσερα
στον αριθµό άτοµα, κακοποιοί, σε βάρος των οποίων και πρωτόδικα και στην κατ’ έφεση εκδίκαση της υπόθεσής τους επεβλήθησαν σωρεία ετών κάθειρξης.
Η κατηγορία σε ό,τι αφορά αυτό το σκέλος της αίτησης για
την άρση της ασυλίας µου, έχει να κάνει µε το γεγονός ότι στο
πλαίσιο εκτέλεσης εντάλµατος σύλληψης που εκκρεµούσε για
τον υπ’ αριθµόν ένα στη διαβάθµιση τής εγκληµατικής οργάνωσης, ενεργήσαµε σε δικηγορικό γραφείο, παρόντων δύο εισαγγελικών λειτουργών, κατ’ οίκον έρευνα για τη σύλληψη και την
παράδοσή του στη δικαιοσύνη. Λόγω µίας κακής εκτίµησης τού
επικεφαλής της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών ως προς τον
τρόπο ενέργειας τής κατ’ οίκον έρευνας, παρεσχέθη η δυνατότητα διαφυγής τού συγκεκριµένου δράστη και ακολούθως, υπεβλήθη σε βάρος µου µήνυση από το δικηγόρο του συγκεκριµένου γραφείου, ισχυριζόµενος ότι όλη αυτή η επιχείρηση στήθηκε,
προκειµένου να τον εκθέσουµε επαγγελµατικά και να δυσφηµίσουµε το δικηγορικό του γραφείο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία. Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Σας διαβεβαιώ ότι µόνο τέτοιου
είδους αντιλήψεις δεν µε διέκριναν. Η αγωνία µου και η προσπάθειά µου έναν και µόνο σκοπό υπηρετούσαν, την προάσπιση του
δικαίου, την προάσπιση του νόµου και τη θωράκιση τής κοινωνίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία. Τελειώσατε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Σε κάθε περίπτωση, εγώ είµαι
αυτός ο οποίος ζήτησα να βρεθώ ενώπιον τού φυσικού µου δικαστή. Επαναλαµβάνω ότι για τις συγκεκριµένες δύο υποθέσεις,
όπως και άλλες, αισθάνοµαι εξαιρετικά υπερήφανος και σας βεβαιώ ότι αυτές και άλλες επιπλέον αποτέλεσαν την αφορµή, για
να βρεθώ ανάµεσά σας µε την ιδιότητα του Βουλευτή, γιατί αναγνώρισαν και αναγνωρίζουν οι συµπολίτες µου την προσφορά
µου στην κοινωνία.
Σε ό,τι αφορά το ήθος µου και ό,τι έχει να κάνει µε τον υπηρεσιακό µου βίο, επίσης µπορώ να πω µε παρρησία ότι το µόνο που
µπορεί να διαπιστώσει κανείς στον ατοµικό µου φάκελο, είναι
εκατοντάδες ηθικών αµοιβών και διακρίσεων για την εύορκη
άσκηση των καθηκόντων µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Βέβαια ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα, για να είµαστε ειλικρινείς, ότι ο κύριος συνάδελφος δικαιούνταν δέκα λεπτά, δηλαδή
πέντε για κάθε υπόθεση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Η Αρχή της Δεδηλωµένης από τον Τρικούπη
στο σήµερα», που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής δεκαεπτά
µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 12ο Γυµνάσιο Αθήνας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες τής Βουλής)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επί της αιτήσεως που αφορά την υπόθεση τού συναδέλφου
κ. Μιχαήλ Κασσή υπάρχει συνάδελφος που ζητά το λόγο κατά
το άρθρο 108 του Κανονισµού;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Κασσή,
έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά το θέµα το δικό µου, είχα την τιµή να είµαι µέλος
τού Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισµού Ιωαννίνων «Η ΠΙΝΔΟΣ» -τα γνωστά κοτόπουλα- και πρόεδρος για δέκα χρόνια.
Την περίοδο του 2006, σε έλεγχο που έκανε η αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης βρέθηκε ότι ο µετρητής
στην έξοδο του βιολογικού καθαρισµού δεν λειτουργούσε, γιατί
υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβληµα λόγω τού ότι ήταν σε εξέλιξη
η διαδικασία µίας εργολαβίας επέκτασης του συγκεκριµένου βιολογικού καθαρισµού.
Το δεύτερο είναι ότι τα δύο απορριµµατοφόρα που υπήρχαν
µέσω ιδιώτη µε σύµβαση, δεν ήταν εφοδιασµένα µε την κατάλληλη άδεια.
Τέλος, το τρίτο είναι, ότι το βιβλίο παρακολούθησης των συµβάντων τού βιολογικού καθαρισµού δεν ήταν ενηµερωµένο κάθε
µέρα, ενώ ήταν µέρα παρά µέρα από πλευράς της τεχνικής υπηρεσίας.
Παραπέµφθηκα τότε στη δικαιοσύνη και στη συνέχεια υπήρξε
µία διαδικασία, για να δικαστώ ως Δήµαρχος. Πάρθηκαν αρκετές
αναβολές λόγω των δικηγόρων και όχι µε δική µου υπαιτιότητα.
Γι’ αυτόν το λόγο ζητώ την άρση της ασυλίας, προκειµένου να
κλείσει ένα θέµα, το οποίο συνέβη εδώ και έξι χρόνια και έρχεται
πάλι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Επί της αιτήσεως που αφορά την υπόθεση τού συναδέλφου
και Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου υπάρχει συνάδελφος που ζητά το λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Νάκο,
έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, έχει ζητηθεί η άρση της ασυλίας µου για το αδίκηµα
της συκοφαντικής δυσφήµισης διά του Τύπου.
Θα διαβάσω λοιπόν αυτό που ανεγράφη στην εφηµερίδα για
µισό λεπτό: «Επειδή ο κατ’ αποκλειστικότητα εδώ και χρόνια
ασχολούµενος µε το πρόσωπό µου κ. Τριανταφυλλόπουλος, επανήλθε δριµύτερος αυτήν τη φορά, εκµεταλλευόµενος την ιδιοτέλεια –και για τους γνωρίζοντες, την ιδιορρυθµία- τού συνταξιούχου καθηγητή µέσης εκπαίδευσης κ. Σαράντη, είµαι υποχρεωµένος, προκειµένου να προασπίσω την τιµή µου, αλλά και την
τιµή και την επαγγελµατική υπόσταση µελών της οικογένειάς
µου, να χρησιµοποιώ πλέον κάθε µέσο που ο νόµος παρέχει
στους συκοφαντουµένους και µάλιστα κατά συρροή.
Γι’ αυτόν το λόγο τόσο ο γιος µου Σταύρος Νάκος όσο και εγώ
προσωπικά, καταθέσαµε για άλλη µία φορά µηνύσεις και αγωγές
για συκοφαντική δυσφήµιση εναντίον των κυρίων Τριανταφυλλόπουλου και Σαράντη.
Ο κ. Σαράντης, ο οποίος διατηρεί ιδιοκτησία στην οδό Ερµού
στο Βόλο, έχει εδώ και χρόνια αποδυθεί σε αγώνα να µαταιώσει
την ανέγερση οικοδοµής σε όµορη ιδιοκτησία, προκειµένου να
συνεχίσει να έχει ανεµπόδιστη θέα από τα παρανόµως υφιστάµενα παράθυρά του. Προκειµένου να επιτύχει τούτο, έχει προσφύγει κατά της εγκυρότητας της εκδοθείσης οικοδοµικής
αδείας σε όλες τις υπάρχουσες αρµόδιες υπηρεσίες της ελληνικής επικράτειας.
Όπως ήταν φυσικό και αναµενόµενο, δεν δικαιώθηκε από καµµία Υπηρεσία, γιατί απλούστατα δεν έχει δίκιο. Αφού εξήντλησε
όλα τα άλλα µέσα, απευθύνθηκε στον κ. Τριανταφυλλόπουλο. Η
προσωπική µου εµπλοκή είναι ότι την ανοικοδόµηση τού ανήκοντος σε τρίτους οικόπεδο, επί του οποίου πρόκειται να ανεγερθεί
η εν λόγω οικοδοµή, πιθανόν να αναλάβει η τεχνική εταιρεία τού
γιου µου, η οποία εδώ και τριάντα πέντε χρόνια δραστηριοποιεί-
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ται στο χώρο των κατασκευών».
Αυτό λοιπόν θεωρήθηκε συκοφαντική δυσφήµιση διά του
Τύπου. Ζήτησα στην επιτροπή να αρθεί η βουλευτική µου ασυλία,
προκειµένου να τον εξαναγκάσω τουλάχιστον, να πληρώσει τα
έξοδα της δίκης. Όµως λέω τούτο. Εάν εγώ δεν ήµουν Βουλευτής, αυτός θα έβγαινε στον Τριανταφυλλόπουλο; Εάν δεν ήµουν
Βουλευτής, θα µε εξεβίαζε µ’ αυτόν τον τρόπο, να πω στην οικογένειά µου να µην κάνει την ιδιωτική δουλειά που κάνει έξω και
για την οποία έχουν αποφανθεί τα δικαστήρια;
Τίθεται ένα σηµαντικό θέµα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, για τον
τρόπο που λειτουργεί αυτό το πράγµα. Και κάθοµαι εγώ τώρα
και απολογούµαι ότι συκοφάντησα αυτόν το γνωστό στην κοινωνία του Βόλου και ότι τον είπα ιδιόρρυθµο.
Αυτό είναι λοιπόν το µεγάλο αδίκηµα του Αντιπροέδρου τής
Βουλής Αθανασίου Νάκου!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Επί της αιτήσεως που αφορά την υπόθεση τού συναδέλφου κ.
Κωνσταντίνου Κοντογεώργου υπάρχει συνάδελφος που ζητά το
λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Κοντογεώργο, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, βρίσκοµαι σήµερα ενώπιον της Ολοµελείας της Βουλής των Ελλήνων, για να ζητήσω την άρση της ασυλίας µου. Ως νέος Βουλευτής, αλλά και µε βάση τις πεποιθήσεις
µου, θα ήταν αδιανόητο να κρυφτώ πίσω από οποιαδήποτε θεσµική πρόβλεψη, για να αποφύγω τη δικαιοσύνη.
Στη συγκεκριµένη υπόθεση κατηγορούµαι ότι το Μάιο του
2006, µε την ιδιότητα του Νοµάρχη Ευρυτανίας, παρέβην το καθήκον µου, επειδή εξέδωσα απόφαση λήψης αδρανών υλικών
από ανενεργό λατοµείο στη θέση Βράχος. Η απόφασή µου αυτή
εξεδόθη µε αποκλειστικό σκοπό την αντιµετώπιση εκτάκτων
αναγκών που προέκυψαν από τον παρατεταµένο χειµώνα και τα
ακραία καιρικά φαινόµενα για τη συντήρηση του χωµάτινου οδικού δικτύου αρκετών Δήµων τής Ευρυτανίας.
Σηµειώνουµε ότι κατά της αποφάσεώς µου αυτής ουδέποτε
ασκήθηκε προσφυγή, όπως ρητά προβλέπεται από το άρθρο 69
του π.δ. 30/1996 του Κώδικα Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, από
οποιονδήποτε είχε έννοµο συµφέρον για παράβαση νόµου στο
γενικό γραµµατέα τής περιφέρειας. Αντιθέτως, κατά την προεκλογική περίοδο του 2006 και για ευνόητους λόγους κατετέθη
µηνυτήρια αναφορά εναντίον µου, επικαλουµένη πλήθος ψευδών
στοιχείων και φανταστικών ιστοριών και συµπερασµάτων.
Η συγκεκριµένη υπόθεση ήρθε στο ακροατήριο του Εφετείου
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Λαµίας τρεις φορές µέχρι σήµερα, αλλά δεν εκδικάστηκε είτε
γιατί απεργούσαν οι δικηγόροι είτε γιατί δεν επαρκούσε ο δικάσιµος χρόνος.
Για τους παραπάνω λόγους επιθυµώ την άρση της ασυλίας
µου και την οριστική δικαστική εκκαθάριση της υπόθεσής µου.
Εξάλλου πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες
πρέπει να είναι ίσοι απέναντι στο νόµο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί
ονοµαστική ψηφοφορία. Έχει καταρτιστεί ψηφοδέλτιο µε τα ονόµατα των συναδέλφων για τους οποίους ζητείται η άρση ασυλίας
και στο οποίο έχει καταγραφεί η σχετική πρόταση της Επιτροπής
Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.
Κάθε συνάδελφος θα σηµειώνει την ψήφο του δίπλα στο
όνοµα του συναδέλφου για τον οποίο ζητείται η άρση ασυλίας.
Εκείνος που ψηφίζει υπέρ της άρσης της ασυλίας σηµειώνει
την προτίµησή του δίπλα στο όνοµα του Βουλευτή και στη στήλη
«ΝΑΙ», δηλαδή λέει «ΝΑΙ» στην αίτηση του εισαγγελέως που ζητεί
την άρση ασυλίας.
Εκείνος που ψηφίζει κατά της άρσης της ασυλίας σηµειώνει
δίπλα στο όνοµα τού Βουλευτή και στη στήλη «ΟΧΙ», αντιστοίχως
«ΟΧΙ».
Εκείνος που ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ», θα το σηµειώσει στην αντίστοιχη στήλη του ψηφοδελτίου.
Στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφει κάθε συνάδελφος το όνοµά του
και την εκλογική του περιφέρεια και θα το υπογράφει, διότι η ψηφοφορία είναι ονοµαστική. Στη συνέχεια και µε την εκφώνηση
του ονόµατός του από τους επί του καταλόγου συναδέλφους θα
παραδίδει το ψηφοδέλτιο στους συναδέλφους κυρίους Λάζαρο
Τσαβδαρίδη από τη Νέα Δηµοκρατία και Απόστολο Αλεξόπουλο
από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, οι οποίοι θα το µονογράφουν και θα ανακοινώνουν ότι ο Βουλευτής εψήφισε.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας θα γίνει η καταµέτρηση των
ψήφων από τους συναδέλφους που προανέφερα, όπως θα προκύψουν από τα ψηφοδέλτια τα οποία θα καταχωριστούν µαζί µε
το πρωτόκολλο ψηφοφορίας στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας ενηµερώσω ότι έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του νοµοσχεδίου 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)» από Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Ηλίας Κασιδιάρης. Παρών.
Ο κ. Χρήστος Παππάς. Παρών.
Ο κ. Ηλίας Παναγιώταρος. Παρών.
Η κ. Ελένη Ζαρούλια. Παρούσα.
Ο κ. Πολύβιος Ζησιµόπουλος. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Λαγός. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Γερµενής. Παρών.
Ο κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος. Παρών.
Ο κ. Νικόλαος Μίχος. Παρών.
Ο κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος. Παρών.
Ο κ. Ευστάθιος Μπούκουρας. Παρών.
Ο κ. Μιχαήλ Αρβανίτης. Παρών.
Ο κ. Νικόλαος Κούζηλος. Παρών.
Ο κ. Αντώνιος Γρέγος. Παρών.
Ο κ. Δηµήτριος Κουκούτσης. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μπαρµπαρούσης. Παρών.
Ο κ. Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
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Συµφωνεί το Σώµα να συµπτύξουµε τις προβλεπόµενες από
τον Κανονισµό ονοµαστικές ψηφοφορίες σε µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα συµφώνησε
οµοφώνως.
Οι αποδεχόµενοι την αρχή του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την αρχή του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Ο κάθε συνάδελφος θα ψηφίζει πρώτα επί του νοµοσχεδίου
και ακολούθως θα ρίχνει στην κάλπη το ψηφοδέλτιο για τις άρσεις ασυλιών.
Σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες, δηλαδή φαξ, συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί της αρχής του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα
ακολουθήσει.
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη Νέα Δηµοκρατία και η κ. Όλγα Γεροβασίλη από το
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Υπάρχει συνάδελφος,
ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων τριάντα επτά
µαθητές και µαθήτριες και τρείς εκπαιδευτικοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Νέας Κίου Αργολίδος.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, είκοσι έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί τους από
το Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου Κορινθίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κύριους ψηφολέκτες να προβούν
στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαλογής-καταµέτρησης των ψηφοδελτίων, το λόγο επί των άρθρων θα πάρει η Βουλευτής κ. Βαλαβάνη.
Ορίστε, κυρία Βαλαβάνη, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα
περιορίσω την αναφορά µου στην τροπολογία µε γενικό αριθµό
214 του Υπουργού Οικονοµικών –ο οποίος δεν είναι αυτήν τη
στιγµή παρών, όπως δεν είναι και κανείς άλλος Υπουργός- σε
σχέση µε την τροπολογία έτσι όπως την ξέρουµε, όπως κατατέθηκε την Παρασκευή. Γιατί από το πρωί υπάρχουν δηλώσεις από
µεριάς του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ότι έρχεται, έρχεται, έρχεται τροποποιηµένη προς
το καλύτερο, αλλά δεν την έχουµε δει, οπότε είµαι υποχρεωµένη
να τοποθετηθώ µε βάση αυτό το οποίο έχουµε στα χέρια µας.
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας του κ.
Στουρνάρα, η οποία εφόσον ψηφιστεί θα έχει εφαρµογή όχι µόνο
στα «Ελληνικά Πετρέλαια» αλλά και σε όλες τις υπό ιδιωτικοποίηση δηµόσιες εταιρείες στρατηγικού χαρακτήρα ή και κοινής
ωφέλειας, διαπιστώθηκε ότι βασικός λόγος για το ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δεν προχωρούσαν µέχρι στιγµής µε τους ρυθµούς
και το τίµηµα που ήθελε η Κυβέρνηση και η τρόικα, αποτελεί η
µη ικανοποιητική παροχή στοιχείων στις ενδιαφερόµενες, στο
δεύτερο στάδιο, εταιρείες, ώστε να ολοκληρώσουν µε πληρότητα τη διαδικασία ελέγχου, το due diligence report τής υπό πώληση εταιρείας.
Βλέπετε, στο λεγόµενο εικονικό δωµάτιο πληροφοριών, ένα ειδικό ηλεκτρονικό site στο οποίο η κάθε µία απ’ αυτές µπαίνει µε
έναν κωδικό που της χορηγείται, υπάρχουν µέχρι σήµερα πρακτικά τα πάντα για κάθε επιχείρηση µε µια εξαίρεση: τις πληροφορίες που, σύµφωνα µε την τροπολογία, προστατεύονται ως
«εµπιστευτικές-απόρρητες, βάσει νόµου, κανονιστικής διάταξης,
σύµβασης ή πρακτικής».
Αυτή η παράλειψη, προκειµένου να «διευκολυνθούν» οι ιδιωτικοποιήσεις «διορθώνεται» µε την τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς στο εξής το ΤΑΙΠΕΔ, το ταµείο ξεπουλήµατος
της ιδιωτικής και δηµόσιας περιουσίας του δηµοσίου, θα µπορεί
να ζητά από την κάθε επιχείρηση να ανοίγει στον έλεγχο των
υποψηφίων «επενδυτών» από κάθε εταιρεία –απ’ την οποία δεκάδες άτοµα θα έχουν πρόσβαση στο εικονικό δωµάτιο πληροφοριών, ενώ, κι αυτό έχει µεγάλη σηµασία, µόνο µια εταιρεία στο
τέλος θα «αγοράσει»- κάθε τέτοια εµπιστευτική ή απόρρητη πληροφορία. Είτε αυτές αφορούν οικονοµικά µυστικά της επιχείρησης απέναντι στον ανταγωνισµό είτε απόρρητα που συνδέονται
µε την εθνική άµυνα της χώρας είτε, συχνότατα, και τα δυο ταυτόχρονα.
Επιπλέον, στην τροπολογία, κατά τη γνωστή πλέον τακτική του
Υπουργείου Οικονοµικών, που εγκαινιάστηκε για τα µέλη των δι-
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οικητικών συµβουλίων των τραπεζών που συµµετείχαν στο «κούρεµα», αλλά και στην πρόσφατη επαναγορά χρέους –επαναβεβαιώθηκε- απαλλάσσονται από κάθε αστική και διοικητική ευθύνη
τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ και των υπό
ιδιωτικοποίηση δηµοσίων εταιρειών σε περίπτωση «διαρροής»
απόρρητων πληροφοριών.
Οι συντάκτες της τροπολογίας έχουν τόσο έντονη την αίσθηση
του χιούµορ, ώστε να διαβεβαιώνουν στο κείµενο της τροπολογίας ότι την αποκάλυψη οικονοµικών και στρατιωτικών µυστικών
τής χώρας σε εκατοντάδες ανθρώπους των πολυεθνικών και
άλλων εταιρειών, που στη µεγάλη πλειοψηφία τους στη συνέχεια
δεν θα έχουν καµµιά σχέση µε τις υπό ιδιωτικοποίηση εταιρείες,
καθώς δεν πρόκειται να τις αγοράσουν, υπαγορεύουν λόγοι δηµοσίου και εθνικού συµφέροντος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Από την ίδια αίσθηση µαύρου χιούµορ εµφορείται και η συνοδευτική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διαβεβαιώνοντας ότι µέσω της τροπολογίας «δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού» όταν η επερχόµενη βλάβη
θα είναι στην πραγµατικότητα ανυπολόγιστη.
Καταλαβαίνουµε όλοι τι σηµαίνει οικονοµικά και τεχνολογικά
µυστικά να τίθενται ουσιαστικά στη διάθεση των ανταγωνιστών.
Ας φέρω λοιπόν µερικά πολύ «χοντρά» παραδείγµατα στρατιωτικών ή αµυντικών µυστικών, έτσι όπως µου τα εξήγησε φίλος
µου στρατηγός, δεσµώτης την εποχή της δικτατορίας.
Τα «Ελληνικά Πετρέλαια» έχουν αναπόσπαστη σχέση µε το
στρατιωτικό αγωγό που προµηθεύει τις Ένοπλες Δυνάµεις µε
πετρέλαιο σε περίπτωση ειρήνης αλλά και πολέµου. Για τις ΔΕΗ,
ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ και «Ελληνικά Πετρέλαια» υπάρχουν διασυνδεµένα σχέδια του στρατού για ασφάλεια και περιφρούρηση εργοστασίων, σταθµών, δεξαµενών αποθήκευσης, αγωγών και
δικτύων.
Με το νοµοσχέδιο, βέβαια, µέρος των στρατιωτικών αποθεµάτων πάει κατά πάσα πιθανότητα στη Ρουµανία, οπότε αυτά τα
αναλαµβάνει πλέον ο ρουµανικός στρατός, ξαλαφρώνοντάς µας.
Κι αν υπάρξει όξυνση, τότε οι Ρουµάνοι αποθηκάριοι θα µας
στέλνουν το πετρέλαιο µε τάνκερ, που υποθέτω ότι θα περνούν
ανεµπόδιστα από τα στενά. Το ίδιο ισχύει για τις πηγές, τα φράγµατα, τις λεκάνες και τα δίκτυα του νερού, όσον αφορά την
ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ.
Όλα τα αεροδρόµια -κι όχι µόνο τα στρατιωτικά- είναι διπλής
χρήσης, δηλαδή σε περίπτωση πολέµου γίνονται στρατιωτικά.
Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για όλα τα λιµάνια που επίσης ιδιωτικοποιούνται. Και υπάρχουν συγκεκριµένα στρατιωτικά σχέδια για
το πώς γίνεται αυτό για κάθε ένα από τα λιµάνια και αεροδρόµια
που ιδιωτικοποιούνται.
Ξέρουµε ότι εταιρείες τουρκικών συµφερόντων, σε συνεργασία µε το µεγάλο ελληνικό κεφάλαιο, έχουν ήδη αναλάβει τις µαρίνες Μυτιλήνης και Φλοίσβου και ενδιαφέρονται για πολύ
περισσότερες –κάποιες απ’ αυτές στα νησιά, ουσιαστικά για να
τις απενεργοποιήσουν προκειµένου να δουλεύουν ανεµπόδιστα
οι µαρίνες των απέναντι κοντινών παραλιών.
Αυτό που είναι λιγότερο γνωστό είναι ότι δίπλα σε ελληνικές
µαρίνες, που σήµερα ιδιωτικοποιούνται, βρίσκονται συγκεκριµένες παραλίες υψηλού κινδύνου απόβασης και ενδεχόµενου προγεφυρώµατος, όπως έγινε µε την Κερύνεια στη βόρεια Κύπρο,
για τις οποίες υπάρχουν επίσης συγκεκριµένα αµυντικά σχέδια.
Φίλος µου αρχιπλοίαρχος, απόστρατος του Πολεµικού Ναυτικού και επίσης δεσµώτης κατά τη δικτατορία, αφού µου θύµισε
ότι το ΝΑΤΟ ξέρει τα πάντα, µου υπενθύµισε ότι ο όρος «εθνική
ισχύς», που χρησιµοποιούν οι στρατιωτικοί, συνυπολογίζει το
ηθικό στρατού και λαού -για το οποίο καλύτερα να µη µιλήσουµε, την κατάσταση της οικονοµίας –για την οποία µιλάµε από το
πρωί µέχρι το βράδυ και πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο-,
την κατάσταση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, το βαθµό αποδοχής της κρατικής ηγεσίας –ένα πολύ ευαίσθητο θέµα-, την εκπαίδευση-εξοπλισµό-αξιόµαχο των Ενόπλων Δυνάµεων, την
αγάπη για την πατρίδα και το λαό και, βέβαια, τις πληροφορίεςπου από τα αρχαία χρόνια είναι το πιο ακριβοπληρωµένο όπλο
που διαθέτει ένα στράτευµα, και όχι µόνο τα στρατεύµατα.
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Η γενναιοδωρία, µε την οποία «ιδιωτικοποιείτε» αυτό το τελευταίο όπλο είναι χαρακτηριστική. Γιατί το πρόβληµα δεν είναι κυρίως η διευκόλυνση µε άµεσο τρόπο της διενέργειας βιοµηχανικής ή και κανονικής κατασκοπείας. Το πρόβληµα είναι ότι
αυτές τις εµπιστευτικές ή απόρρητες πληροφορίες τις «ρίχνετε»
αφρόντιστα στην αγορά για να πουληθούν όπως οποιοδήποτε
άλλο εµπόρευµα. Πολλές από τις εταιρείες που στη διάθεσή
τους τις θέτετε, είναι hedge funds και αυτή ακριβώς είναι η δουλειά τους: πωλούν και αγοράζουν.
Και για όσους νοµίζουν ότι υπάρχουν και άλλες χώρες το ίδιο
γενναιόδωρες µε την Ελλάδα ως προς τη διάθεση των απορρήτων τους εν όψει ιδιωτικοποιήσεων, θα καταθέσω για τα Πρακτικά το αντίστοιχο πλαίσιο του 2004 που ισχύει µέχρι σήµερα
στη Βουλγαρία -µια χώρα που, όπως ξέρετε, µάλλον δεν είναι εχθρική στα θέµατα των ιδιωτικοποιήσεων- για την παροχή πληροφοριών κατά τον έλεγχο µε στόχο την ιδιωτικοποίηση δηµόσιων
εταιρειών. Το πλαίσιο ορίζει ρητά ότι οι πληροφορίες που αποτελούν εµπορικά µυστικά δεν διατίθενται στον έλεγχο των υποψηφίων επενδυτών για την κατάρτιση του due diligence report.
Όσο για τα κρατικά µυστικά, αυτά έχουν δικαίωµα να τα ζητήσουν από τα διοικητικά συµβούλια των υπό ιδιωτικοποίηση εταιρειών µόνο –έτσι λέει ακριβώς- «επίσηµα κρατικά σώµατα, τα
οποία από το νόµο είναι εξουσιοδοτηµένα να αξιολογούν κρατικά
µυστικά». Αν κρίνουν ότι κάτι απ’ αυτά πρέπει να κοινοποιηθεί
στις υποψήφιες εταιρείες, τότε αυτή η πληροφορία δεν «ιδιωτικοποιείται» αλλά δηµοσιοποιείται. Αναφέρει συγκεκριµένα ότι
«εγγράφεται στο public register», δηλαδή γίνεται γνωστή και στο
λαό.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Είναι σαφές ότι µια χώρα µε επιστρατευµένους απλήρωτους
επί έξι µήνες ναυτικούς, δηλαδή ανθρώπους µε σχέση πλέον κα-
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ταναγκαστικής εργασίας, που απαγορεύει ρητά το Σύνταγµα, µια
χώρα που ετοιµάζεται αυτήν την Παρασκευή να απολύσει εξήντα
έναν συµβασιούχους της ΕΡΤ µπροστά και πίσω από τις κάµερες
–όλους αυτούς τους «αφανείς ήρωες», που δεν φαίνονται, όσο
και αυτούς τους δηµοσιογράφους που κρατούν όλο το πολιτικό
πρόγραµµα, από τον Κώστα Αρβανίτη της πρωινής ζώνης µέχρι
την Έλλη Στάη της βραδινής ζώνης-προκειµένου να πετύχει
ακόµη ασφυκτικότερη πολιτική χειραγώγηση µέσα από τη δηµόσια τηλεόραση ναι, πρέπει να παραδεχθούµε ότι είναι και από
θεσµική άποψη σε χειρότερη κατάσταση από τη Βουλγαρία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία συνάδελφε.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Καλούµε την Κυβέρνηση να άρει άµεσα την επιστράτευση
τόσο των ναυτεργατών όσο και των εργαζόµενων του µετρό. Να
µετατρέψει τις συµβάσεις και των εξήντα ενός εργαζοµένων στη
ΕΡΤ σε συµβάσεις αορίστου χρόνου ή να τις ανανεώσει, έστω
και για ένα χρόνο, όλες.
Καλούµε επίσης όλους τους Βουλευτές να σκεφθούν εάν θα
πάρουν την ευθύνη να ψηφίσουν µια τέτοια τροπολογία.
Και για τα τρία θέµατα «ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Ψήφισαν συνολικά 257 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 159
Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 95
Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 3 Βουλευτές σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το νοµοσχέδιο 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)» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο για µια παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, έχετε
το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, το ΠΑΣΟΚ
πρώτο ζήτησε την αναδιατύπωση της συγκεκριµένης τροπολογίας. Ο Υπουργός δεσµεύτηκε ότι θα υπάρξει αναδιατύπωση,
προκειµένου να συζητηθεί εκ νέου. Επειδή βαίνουµε προς την
ολοκλήρωση της διαδικασίας και επειδή αναλώνονται εκ των
πραγµάτων οι οµιλητές επί του κειµένου που ήδη έχει αποσυρθεί,
θα παρακαλούσα τον κύριο Υπουργό να αποσύρει την τροπολογία προκειµένου σε επόµενο νοµοσχέδιο να έρθει µε την αναδιατύπωση, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που καταθέσαµε
όχι µόνο εµείς αλλά και άλλα κόµµατα και να συζητηθεί στην
πραγµατική της βάση και όχι στην εικονική που συζητάµε σήµερα. Θα ήθελα την άποψη της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο Υφυπουργός
κ. Ασηµάκης Παπαγεωργίου έχει το λόγο.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Όπως έχω πει από το πρωί, γίνεται επαναδιατύπωση της συγκεκριµένης τροπολογίας. Όντως έχει πάρει περισσότερο χρόνο
απ’ ό,τι χρειαζόταν. Αλλά και µετά τις παρεµβάσεις και προτάσεις
που υπήρξαν από το ΠΑΣΟΚ και από τη ΔΗΜΑΡ, πιστεύω ότι
είναι καλύτερα να κάνουµε µια πιο ολοκληρωµένη εργασία. Θα
την επαναφέρουµε την ερχόµενη εβδοµάδα σε ένα επόµενο νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
αποσύρετε, λοιπόν, την τροπολογία;
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Παπαδηµούλης έχει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Χθες σας ζητήσαµε να αποσύρετε αυτήν την κατάπτυστη τροπολογία και να έρθουν αυτοί που την ετοίµασαν –ο κ. Στουρνάρας
και ο κ. Καλαφάτης- χωρίς τη συνυπογραφή του Υπουργού Άµυνας, να µας εξηγήσουν πώς δίνουν έτσι φόρα παρτίδα απόρρητα
στοιχεία των προς πώληση εταιρειών.
Χθες µας λέγατε «θα την αναδιατυπώσουµε». Πλησιάζουµε
στο τέλος των συζητήσεων και αναγκάζεστε να έρθετε σ’ αυτό
που σας έχουµε προτείνει από χθες, κύριοι της συγκυβέρνησης.
Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Έλεος, όµως! Να σταµατήσει αυτή η
κουτοπόνηρη νοοτροπία από την Κυβέρνηση. Το να φέρνετε
τόσο σοβαρές νοοτροπίες αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της
συζήτησης και η πρώτη και η δεύτερη ανάγνωση στην επιτροπή,
είναι απαράδεκτο κοινοβουλευτικά. Είναι αντιδηµοκρατικό.
Σταµατήστε να ετοιµάζετε στο γόνατο και σαν τον κλέφτη τροπολογίες καθ’ υπόδειξη των τροϊκανών συνεργατών σας, γιατί
επιτέλους όλα έχουν κάποιο όριο.
Αυτή η τροπολογία δεν πρέπει να έρθει την επόµενη εβδοµάδα
στην Ολοµέλεια. Επειδή µιλάµε για τη διασφάλιση του απορρήτου, πρέπει να συζητηθεί εξαντλητικά και στις συναρµόδιες επιτροπές –και της Επιτροπής Εξωτερικών και Άµυνας συµπεριλαµβανοµένης- και να έρθουν εδώ όλοι οι συναρµόδιοι Υπουργοί
και αυτοί που υπογράφουν -Στουρνάρας και Καλαφάτης- και
αυτοί που δεν υπέγραψαν αυτήν την κατάπτυστη τροπολογία
που µόλις αποσύρατε –ο Υπουργός Άµυνας κ. Παναγιωτόπουλος- να µας εξηγήσουν πώς δουλεύει αυτή η Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Παπαδηµούλη.
Ο κ. Μαριάς έχει το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, από την
πρώτη στιγµή είχαµε επισηµάνει στην Κυβέρνηση ότι αυτή η τρο-
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πολογία είναι απαράδεκτη, όχι µόνο σε σχέση µε τη διαδικασία
που ακολουθήθηκε –γιατί δεν ήρθε καν στην επιτροπή- αλλά και
σε σχέση µε το περιεχόµενό της. Έγιναν εκτενείς τοποθετήσεις
και συζητήσεις. Μάλιστα, υπήρξε και υπόδειξη από πλευράς
Προεδρείου –επειδή η Κυβέρνηση είπε ότι θα τροποποιήσει την
τροπολογία- να µην τοποθετούµαστε µέχρι να δούµε το θέµα.
Αποδεικνύεται για άλλη µια φορά ότι η Κυβέρνηση ήθελε να
αιφνιδιάσει, ήθελε να περάσει ρυθµίσεις τέτοιες, που είναι προς
την κατεύθυνση των εντολών της τρόικας, ρυθµίσεις οι οποίες
είναι στην υπηρεσία, όχι µόνο του ξεπουλήµατος αλλά και εις
βάρος της εθνικής ασφάλειας της χώρας.
Υπάρχουν ήδη εκτεταµένες αναφορές και στα blogs. Αυτή η
τροπολογία πέραν του γενικού στοιχείου του ξεπουλήµατος,
πέραν του γενικού στοιχείου που έχει σχέση µε το να µπορούν
δήθεν µελλοντικοί επενδυτές να έχουν πρόσβαση σε απόρρητα
στοιχεία, καθώς και εταιρειών που έχουν σχέση µε παραγωγή
οπλικών συστηµάτων, στα blogs βουίζει ότι υπηρετούσε και συγκεκριµένα επιχειρηµατικά συµφέροντα.
Λέµε, λοιπόν, ότι τέτοιες µέθοδοι πρέπει να σταµατήσουν,
διότι από τη µια φέρνουν πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου,
από την άλλη φέρνουν τροπολογίες της τελευταίας στιγµής, για
να περάσουν νύχτα αυτά που θέλουν και να γίνει η Βουλή «πλυντήριο» καταστάσεων. Απαράδεκτο!
Εποµένως θεωρούµε ότι αν και εφόσον υπάρξει νοµοθετική
πρωτοβουλία, να τη φέρει ο κ. Στουρνάρας. Αυτός είναι αρµόδιος για τα θέµατα του ΤΑΙΠΕΔ. Να έρθει εδώ -γιατί κρύβεταινα µας εξηγήσει. Εάν και εφόσον επιθυµεί η Κυβέρνηση να έχει
νοµοθετική πρωτοβουλία αυτού του τύπου, θα τη φέρετε αρµοδίως, δηλαδή στις αρµόδιες επιτροπές να συζητηθεί και µετά
στην Ολοµέλεια. Δεν πέρασε για άλλη µια φορά η πραξικοπηµατική τακτική να φέρετε τροπολογίες υπηρετώντας τα συµφέροντα της τρόικας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
κ. Τσούκαλης από τη Δηµοκρατική Αριστερά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, το µόνο που
µπορώ να πω είναι «έλεος»!
Η τροπολογία αποσύρθηκε επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες προέβαλαν σθεναρή αντίσταση. Κάτι που δεν έχουν
καταλάβει οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης είναι ότι η Κυβέρνηση είναι τρικοµµατική και αυτά που συµβαίνουν είναι επειδή
ακριβώς δεν υπάρχει µονοκοµµατική κυβέρνηση και η Κυβέρνηση αυτή µε τις συνιστώσες που έχει, µε τα τρία κόµµατα, λειτουργεί πάρα πολύ σωστά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Ο καθένας τοποθετείται µε αυτά που θέλει
να πει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Η αναφορά του κυρίου Υπουργού
είναι θετικότατη. Είναι προφανές ότι η τροπολογία θα έρθει κανονικά µέσα από τις επιτροπές. Δεν χρειάζεται να το τονίζουν κάποιοι για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτή είναι η προοπτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Βορίδη,
έχετε το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Είναι η συνισταµένη
τώρα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Να υπενθυµίσω στους σεβαστούς συναδέλφους της Αντιπολιτεύσεως, χωρίς να τους υποτιµώ καθόλου, ότι –δυστυχώς γι’ αυτούς, ευτυχώς για µας- δεν έχουν τη δυνατότητα και την
απαιτούµενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, προκειµένου να επιβάλουν τη βούλησή τους στην Αίθουσα. Εποµένως να µην επαίρονται.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Έχουµε την πειθώ όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, µη συζητάτε µεταξύ σας, για να τελειώνουµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Διότι εάν είχαν αυτήν τη δυνατότητα, υποθέτω ότι σύµφωνα µε τις διακηρύξεις τους µια σειρά
από πράγµατα δεν θα είχαν προχωρήσει. Εµείς τα προχωράµε.
Άρα αυτό είναι δικό µας ζήτηµα.
Για να το θέσουµε όµως και στην κοινοβουλευτική ορθότητα,
δεν σας παρακολουθώ. Ασκείτε µια κριτική σε µια πρωτοβουλία
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της Κυβέρνησης. Την ίδια κριτική και µάλιστα έντονη και σε µια
ορισµένη διαφορετική κατεύθυνση άκουσα από τη ΔΗΜΑΡ, από
το ΠΑΣΟΚ και εν µέρει την υιοθέτησε η Νέα Δηµοκρατία.
Προσέξτε. Ακούει η Κυβέρνηση το Κοινοβούλιο και ανταποκρίνεται. Κατάπτυστη! Μα, αν είναι κατάπτυστη η συµπεριφορά της
τώρα που ακούει, η ορθή συµπεριφορά είναι η ανάποδη. Έπρεπε
να έχει υιοθετήσει την τροπολογία για να είστε ευχαριστηµένοι.
Δεν µπορεί να γίνονται και τα δύο. Να καταλήξουµε. Θέλετε να
έχουµε µια πραγµατικά κοινοβουλευτική διαδικασία στην οποία
η Κυβέρνηση ακούει το Κοινοβούλιο, υπολαµβάνει σοβαρά τις
παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου και των πτερύγων του -πρωτίστως των κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση αλλά και των
δηµιουργικών παρατηρήσεων της Αντιπολιτεύσεως όταν σπανίως έχουµε τέτοιες- και πράγµατι ανταποκρίνεται, οπότε είναι
µια καλή κοινοβουλευτική κυβέρνηση. Να την καταδικάζετε όµως
και όταν ανταποκρίνεται στην κριτική; Ε, νοµίζω πια ότι αυτό που
πρέπει να εκλάβει ο κύριος Υπουργός ως ορθή συµπεριφορά
είναι να µη σας ακούει την επόµενη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Βορίδη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Παπαδηµούλη, συζητάµε τώρα και χάνουµε το χρόνο µας. Μπορούµε να
κουβεντιάζουµε πιο ουσιαστικά πράγµατα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Προάγουµε τον κοινοβουλευτικό διάλογο.
Ο κ. Βορίδης είναι πάρα πολύ καλός ποινικολόγος, ικανός να
εµφανίσει ως αθώα περιστερά έναν δολοφόνο. Το κάνουν οι συνάδελφοί του στα δικαστήρια και είναι η δουλειά τους. Δεν µπορεί όµως να παραποιεί ή να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει αυτό που
είπαµε.
Είπαµε ότι η τροπολογία ήταν κατάπτυστη και επιµένουµε. Σηµειώνουµε ότι εκτός από τις ενστάσεις –φανερές από ΠΑΣΟΚ και
ΔΗΜΑΡ, κρυφές και σήµερα οµολογηµένες από τη Νέα Δηµοκρατία- έπαιξε ένα µικρό ρόλο, κύριοι συνάδελφοι το γεγονός
ότι δεν βάλαµε µόνο της φωνές αλλά υποβάλαµε και αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας. Γιατί και ο άγιος φοβέρα θέλει!
Από εκεί και πέρα, µια κυβέρνηση της οποίας ο επικεφαλής
έχει µήνες να εµφανιστεί εδώ είτε για νοµοσχέδιο είτε για κοινοβουλευτικό έλεγχο και όπου το 90% των ερωτήσεων που υποβάλλονται προς τους Υπουργούς, αναβάλλονται γιατί κάνουν
σκασιαρχείο οι Υπουργοί καταργώντας ουσιαστικά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, δεν είναι και το υπόδειγµα της κοινοβουλευτικής
λειτουργίας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Για ένα λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εντάξει, για επικοινωνιακούς λόγους επιµένει ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι έκανε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας. Το αποτέλεσµα µετράει. Εδώ µε τις υπεύθυνες
τοποθετήσεις των κοµµάτων…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κάλλιο αργά…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αφήστε το «κάλλιο αργά». Δεν
είναι αργά. Είµαστε µέσα στη διαδικασία. Η Κυβέρνηση ανταποκρίθηκε.
Και αυτό το κάνετε δυστυχώς και σε άλλες διαδικασίες. Προχθές στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου υπήρξε µια πολύ
καλή πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ να ξεκινήσει από τους Βουλευτές
µια συζήτηση για τη σύνταξη ενός νοµοσχεδίου. Στην αρχή φανήκατε να είστε αντίθετος γιατί δεν θα πρέπει να γίνεται τέτοια
πρωτοβουλία και πρέπει να µας φέρνουν έτοιµα τα νοµοσχέδια
οι νοµοπαρασκευαστικές, οι νοµικοί και όποιοι άλλοι τα φτιάχνουν.
Αυτό που είπατε µε την πειθώ δεν πολυϊσχύει. Ξέρετε γιατί;
Γιατί και προηγουµένως που ψηφίσατε επί της αρχής «ΟΧΙ», ήρθατε σε αντίθεση µε τον ίδιο σας τον εαυτό. Δεν µπορεί να ψηφίζετε για την ίδια οδηγία «ΝΑΙ» στο Ευρωκοινοβούλιο και «ΟΧΙ»
στην ελληνική Βουλή.
Και επειδή είµαι φυσικός, κυρία Πρόεδρε, σε σχέση µε τις συνιστώσες, θα πρέπει να πούµε το εξής. Στα Μαθηµατικά Β’ γυ-
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µνασίου –να µην πάµε πιο κάτω- διδάσκεται ότι οι συνιστώσες
έχουν αποτέλεσµα τη συνισταµένη. Οι τρεις συνιστώσες –Νέα
Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, υπεύθυνες συνιστώσες- έχουν
ως αποτέλεσµα τη συνισταµένη, δηλαδή την Κυβέρνηση. Οι συνιστώσες όµως οι δικές σας –και όπως γνωρίζουµε και από τη
Φυσική της Β’ γυµνασίου- µπορεί να έχουν και αποτέλεσµα
µηδέν, αν είναι αντιτιθέµενες. Αυτό να ξέρετε.
Το ερώτηµα είναι αν για τη χώρα υπάρχει θετική συνισταµένη.
Και επειδή υπήρξε στο συγκεκριµένο θέµα, αποδεικνύεται ότι
στην πράξη µπορούµε να συνεννοηθούµε σε ορισµένα θέµατα.
Σας καλούµε σε αυτό το πεδίο να έρθετε και όχι στο πεδίο της
πλήρους άρνησης, της µόνιµης άρνησης για όλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
κ. Ευάγγελος Διαµαντόπουλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Πριν να εισέλθω στην τοποθέτησή µου επί του νοµοσχεδίου,
θα ήθελα να αναφερθώ στο τελευταίο επεισόδιο του σήριαλ
«Νόµος και Τάξη» που σκηνοθετεί αυτή η τρικοµµατική Κυβέρνηση και παίζεται από τα καθεστωτικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης στις 20.30’.
Καταφέρατε να επιστρατεύσετε έξι µήνες απλήρωτους εργαζόµενους. Μπράβο σας! Ελπίζω να µην επεκταθείτε και στο ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους, όπως είχε προτείνει ο κ. Δούκας, για
να τους επιλύσουν τα ψυχολογικά προβλήµατα που τους έχετε
δηµιουργήσει.
Έχετε δηµιουργήσει συνθήκες γαλέρας στον εργασιακό
κόσµο και προφανώς θα πρέπει να γνωρίζετε τι λέει ο κόσµος γι’
αυτόν που διοικεί γαλέρα. Εµείς καλούµε το λαό να συµµετάσχει µαζικά στη γενική απεργία στις 20 Φλεβάρη για να διώξουµε
τώρα αυτούς που καταστρέφουν τη χώρα.
Αυτή όµως η συµπεριφορά στον κόσµο της εργασίας από το
µπλε απορρυπαντικό µε τους πράσινους και κόκκινους κόκκους
µου φέρνει στο µυαλό δύο στίχους του Νικόλα Άσιµου: «Ξεχνάς
ποια µάνα σε γένναε στο κλάµα και του εργάτη καβάλησες την
πλάτη. Μα, θε να πει “αµάν πια και άι στα κοµµάτια”».
Επί του νοµοσχεδίου και σχετικά µε τα αποθέµατα ασφαλείας
πετρελαίου, τα οποία καθ’ υπέρβαση της κοινοτικής οδηγίας, δίνετε το δικαίωµα να διατηρούνται εκτός ελληνικής επικράτειας,
σε µεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που ορίζει. Η δυνατότητα διατήρησης των αποθεµάτων στο εξωτερικό ξεπερνά το 10%, το
οποίο προβλέπει η κοινοτική οδηγία και µπορεί να φτάσει ως και
το 100%, σύµφωνα µε τα λεγόµενα του κ. Παπαγεωργίου, ενώ η
άµεσα επιχειρούµενη αλλαγή, σε ποσοστό διατήρησης του 30%,
υπερβαίνει µε ζήλο το χρονοδιάγραµµα της κοινοτικής οδηγίας,
το οποίο ορίζει ότι µπορεί να φτάσει αυτό σε ορίζοντα πενταετίας.
Το γεγονός ότι η συγκυβέρνηση επιχειρεί άµεσες και δραστικές αλλαγές, πέραν της ευρωπαϊκής οδηγίας, αποκαλύπτει την
εξυπηρέτηση συµφερόντων των εµπόρων πετρελαίου. Αποκαλύπτει, επίσης, την πρόθεση της συγκυβέρνησης να συµβάλει µε
το παραπάνω στην ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, να ευνοήσει
αεριτζήδες εισαγωγής, να βλάψει τα πραγµατικά συµφέροντα
της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας.
Το πετρέλαιο αποτελεί µείζον θέµα σήµερα, όχι µόνο από την
άποψη των εµπορικών και διυλιστικών δραστηριοτήτων και συµφερόντων, όχι µόνο από την άποψη της εθνικής ασφάλειας της
χώρας, αλλά ως εκείνο το αγαθό, το οποίο έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία για να καλύψει τις ανάγκες της θέρµανσης. Είναι
εκείνο το δηµόσιο αγαθό, το οποίο λείπει από τα δηµόσια σχολεία, σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια, και κυρίως στις περιφέρειες του βορρά, όπως η Καστοριά και τα Γρεβενά. Είναι
αυτό που η έλλειψη του έχει οδηγήσει στην ατµοσφαιρική ρύπανση των πόλεων, µε την εµφάνιση αιθαλοµίχλης, που υποβαθµίζουν ποιοτικά την καθηµερινή ζωή των ανθρώπων. Είναι αυτό
που κινεί τα αγροτικά µηχανήµατα και είναι απαραίτητο για την
ανάταξη και ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα.
Όλα αυτά, βέβαια, πέρασαν σε δεύτερη µοίρα όταν βρεθήκατε
µπροστά στο γνωστό δίληµµα: να προασπίσετε τα συµφέροντα
των πολιτών ή των ολιγαρχών. Αυτών των ολιγαρχών, οι οποίοι
προεκλογικά, είτε εκβίαζαν τους υπαλλήλους τους, ότι εάν βγει
ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, θα πάρουν την επιχείρησή τους και θα την
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πάνε στο εξωτερικό, είτε έβαζαν υπαλλήλους τους σε τράπεζες,
που τους ανήκαν, να τροµοκρατούν τους καταθέτες πως, αν νικούσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογική διαδικασία, θα έχαναν τις καταθέσεις τους.
Έτσι λάβατε, µε ελαφρά τη καρδία, την απόφαση να εξισώσετε
το φόρο στο πετρέλαιο θέρµανσης µε αυτό του πετρελαίου κίνησης και όλα αυτά µε πρόσχηµα την πάταξη της λαθρεµπορίας.
Αυτό που καταφέρατε ήταν να κερδίσουν ακόµη περισσότερα
όσοι επιδίδονται στη γνωστή µέθοδο λαθρεµπορίας, µέσω του
αφορολόγητου ναυτιλιακού πετρελαίου, εξυπηρετώντας επιχειρηµατικά σχέδια στο γνωστό παιχνίδι διαπλοκής µεταξύ κράτους
και οικονοµικής ολιγαρχίας, ενώ ταυτόχρονα δεν πετύχατε κανένα όφελος για το δηµόσιο ταµείο. Όλο αυτό το πάρτι λαθρεµπορίας ήταν γνωστό σε πολλούς εκ των κυβερνόντων, όµως,
κανείς σας δεν έδειξε την πολιτική βούληση να το πατάξει.
Ο λόγος που ανοίγω σήµερα εδώ, ενώπιον της Ολοµέλειας, το
ζήτηµα αυτό, οφείλεται στην πρόσφατη δηµοσίευση του θέµατος
για το λαθρεµπόριο καυσίµων του περιοδικού «UNFOLLOW», το
οποίο αποκάλυψε κοµµάτι ενός κυκλώµατος που κερδοσκοπούσε και συνεχίζει να κερδοσκοπεί, την στιγµή που η υπόλοιπη
κοινωνία παγώνει δίχως πετρέλαιο. Οι παραβάσεις που αποκαλύφθηκαν -και είναι βεβαιωµένες από τις αρµόδιες δηµόσιες
υπηρεσίες, οι οποίες ήταν αφορµές για να απειληθεί ευθέως η
ζωή του δηµοσιογράφου που τις αποκάλυψε- αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου.
Για το λόγο αυτόν, καταθέτω στα Πρακτικά τα δύο τελωνειακά
πορίσµατα που αποδεικνύουν ότι οι εταιρείες, στις οποίες εµπλέκονται οι κύριοι Μελισσανίδης Δηµήτρης και Σπύρος Λάτσης, τα
οποία δείχνουν ποια είναι η πραγµατική ανοµία, την οποία προσπαθούν να συγκαλύψουν κυβερνώντες και διαπλεκόµενα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης, τα οποία τους βοηθούν εξόφθαλµα να
διατηρηθούν µε κάθε µέσο στη διακυβέρνηση της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Διαµαντόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στα καταγγελλόµενα του περιοδικού, όσον αφορά τις απειλές
κατά της ζωής του εν λόγω δηµοσιογράφου, είναι απαραίτητο
να παρέµβει άµεσα η δικαιοσύνη και η πολιτεία να αναλάβει τις
ευθύνες της, επιτέλους, όσον αφορά την εκπροσώπηση της στη
συνεχώς αναβαλλόµενη εκδίκαση της υπόθεσης, που ελπίζουµε
πως θα πραγµατοποιηθεί, όπως έχει οριστεί, στις 12 Φεβρουαρίου, από την οποία, περιέργως, απείχε τις τελευταίες τέσσερις
φορές, ο συνήγορος του δηµοσίου.
Αναρωτιέµαι πραγµατικά αν για την Κυβέρνηση, που κόπτεται
για την πάταξη της ανοµίας και της τροµοκρατίας, είναι αρκετά
έκνοµη ενέργεια το λαθρεµπόριο και αρκετά τροµοκρατική η
απειλή κατά της ζωής δηµοσιογράφου, προκειµένου να διερευνηθούν σε βάθος και άµεσα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσεως ασυλίας των συναδέλφων Βουλευτών.
Ψήφισαν συνολικά 254 Βουλευτές.
Για την πρώτη υπόθεση του συναδέλφου κ. Αθανάσιου Νταβλούρου:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 213 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 40 Βουλευτές.
Υπήρξε και 1 λευκό.
Συνεπώς η αίτηση της Εισαγγελικής Αρχής γίνεται δεκτή για
την άρση της ασυλίας του.
Για τη δεύτερη υπόθεση επίσης του συναδέλφου κ. Αθανάσιου
Νταβλούρου:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 214 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 39 Βουλευτές.
Υπήρξε και 1 λευκό.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή για
την άρση της ασυλίας του.
Για το συνάδελφο κ. Μιχαήλ Κασσή:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 219 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 31 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 3 Βουλευτές.
Υπήρξε και 1 λευκό.
Συνεπώς, η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή για
την άρση της ασυλίας του.
Για το συνάδελφο κ. Αθανάσιο Νάκο:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 132 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 111 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 10 Βουλευτές.
Υπήρξε και 1 λευκό.
Συνεπώς, η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή για
την άρση της ασυλίας του.
Για το συνάδελφο κ. Κωνσταντίνο Κοντογιώργο:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 209 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 42 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 2 Βουλευτές.
Υπήρξε και 1 λευκό.
Συνεπώς η αίτηση της Εισαγγελικής Αρχής γίνεται δεκτή για
την άρση της ασυλίας του.
(Το πρωτόκολλο και τα ψηφοδέλτια της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως
εξής:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7293

7294

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7295

7296

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7297

7298

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7299

7300

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7301

7302

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7303

7304

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7305

7306

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7307

7308

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7309

7310

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7311

7312

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7313

7314

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7315

7316

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7317

7318

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7319

7320

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7321

7322

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7323

7324

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7325

7326

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7327

7328

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7329

7330

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7331

7332

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7333

7334

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7335

7336

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7337

7338

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7339

7340

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7341

7342

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7343

7344

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7345

7346

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7347

7348

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7349

7350

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7351

7352

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7353

7354

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7355

7356

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7357

7358

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7359

7360

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7361

7362

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7363

7364

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7365

7366

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7367

7368

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7369

7370

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7371

7372

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7373

7374

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7375

7376

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7377

7378

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7379

7380

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7381

7382

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7383

7384

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7385

7386

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7387

7388

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7389

7390

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7391

7392

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7393

7394

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7395

7396

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7397

7398

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7399

7400

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7401

7402

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7403

7404

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7405

7406

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7407

7408

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7409

7410

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7411

7412

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7413

7414

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7415

7416

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7417

7418

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7419

7420

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7421

7422

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7423

7424

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7425

7426

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7427

7428

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7429

7430

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7431

7432

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7433

7434

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7435

7436

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7437

7438
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει
τώρα ο κ. Γεώργιος Βαρεµένος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ήταν να µιλήσω για την τροπολογία, η οποία απεσύρθη, εποµένως όταν επανέλθει, ό,τι επανέλθει, τότε θα τοποθετηθώ.
Απλώς, µε την ευκαιρία, να διατυπώσω µια ερώτηση για τα χθεσινοβραδινά, χωρίς να περιµένω απάντηση. Όταν έχεις µήνες να
πληρωθείς και απεργείς και σε επιστρατεύουν, αυτό απέχει πολύ
από την καταναγκαστική εργασία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Βαρεµένο.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Βασίλειος Χατζηλάµπρου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Δεν είµαι καθόλου ικανοποιηµένος για την απόσυρση της τροπολογίας, όχι για την πράξη
αυτή καθαυτή αλλά για τις εξηγήσεις που δίνονται. Φέρνετε ένα
χαρτί, το οποίο λέει ότι όλα τα απόρρητα στοιχεία µπορούν να
δίνονται, το χαρτί αυτό δεν είναι τυχαίο, προκύπτει από τη µνηµονιακή ρήση «κανένα στοιχείο των δηµοσίων φορέων χωρίς
εξαίρεση, δεν απολαµβάνει ασυλίας λόγω εθνικής κυριαρχίας» είναι καταγραµµένο µέσα στο µνηµόνιο αυτό- και προκειµένου
να υλοποιήσετε µια τέτοια οδηγία, φέρνετε την τροπολογία.
Και προσέξτε να δείτε ποιο θέατρο ζούµε: Να µη δίνεται πραγµατική εξήγηση του γιατί αποσύρεται. Ο εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ το λέει αναδιατύπωση, ο εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ λέει
προς τα εµάς «Έλεος, δεν µπορούµε να συνδιαµορφώσουµε σαν
τρεις κυβερνητικές συνιστώσες;». Γιατί δεν το κάνατε οι τρεις
πριν την τροπολογία; Φέρνουν την τροπολογία Στουρνάρας και
Καλαφάτης και µετά εδώ το συνδιαµορφώνετε και θέλετε να
πείτε ότι είναι σωστό; Όχι. Από κάθε άποψη νοµίζω ότι η απειλή
του ΣΥΡΙΖΑ που µιλούσε για ονοµαστική ψηφοφορία ήταν αυτή
που έπαιξε ρόλο στην επαναδιατύπωση που λέει ο ένας συνάδελφος. Και δεν µπορεί να επαναδιατυπώνεται από πρωί µέχρι
το µεσηµέρι και στο τέλος δεν µας βγήκε η επαναδιατύπωση και
την αποσύραµε;
Έξω οι Υπουργοί έλεγαν ότι επαναδιατυπώθηκε και σώζονται
κάποια στοιχεία. Ποια στοιχεία σώζονται; Έχετε τη ρήση αυτή
στο µνηµόνιο και θα έλεγα ότι θέλετε να πουλήσετε τα ΕΑΣ και
την ΕΛΒΟ, που της έχει το ΤΑΙΠΕΔ.
Στοιχεία έχετε. Ακούστε τι στοιχεία έχετε: Από την προηγούµενη «προσπάθεια» της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, όταν είχε αναθέσει στο δικηγορικό γραφείο «ΡΟΚΑΣ» και στη «GRAND
THORTON», οι οποίοι έδωσαν τα εξής στοιχεία: Ισοζύγια, ταµειακούς απολογισµούς, µισθοδοτικές καταστάσεις, ανάλυση κόστους και αριθµού προσωπικού ανά τµήµα και ανά διεύθυνση,
αντικείµενο και συµβάσεις µε τρίτα µέρη, ποιοι είναι οι υπεργολάβοι, την καθαριότητα και τη φύλαξη ποιος την έχει, οργανόγραµµα, στοιχεία των εγγυήσεων του ελληνικού δηµοσίου υπέρ
της εταιρείας, αντίγραφο γενικής εκµετάλλευσης ανά εργοστάσιο, µερισµός δαπανών, αντίγραφα κωδικοποιηµένων καταστατικών, ισοζύγιο αποθήκης, αναλυτική λογιστική, µητρώο παγίων
στοιχείων, ηµερολόγιο λογιστικής, διαχρονική ανάλυση δανείων,
ανάλυση βαρών επί παγίων στοιχείων, ανάλυση ακινήτων και
εκτίµηση αξίας, κατάσταση µε εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις
και άλλα πολλά.
Περιγράφουν την οικονοµική θέση των εταιρειών που είναι
προς πώληση. Ποια είναι τα απόρρητα στοιχεία που θέλατε να
δώσετε παραπέρα; Αυτό δεν µας το εξηγήσατε για να το επαναδιατυπώσουµε όλοι µαζί, βρε παιδιά. Να κάναµε όλοι µια προσπάθεια. Υπάρχει µία ουσία. Θέλετε να δώσετε στοιχεία ή όχι;
Λέτε ότι δεν φτάνουν αυτά τα στοιχεία και θέλετε να δώσετε κι
άλλα. Γιατί; Σε ποιον;
Αυτά τα ερωτήµατα δεν απαντήθηκαν εδώ µέσα και φτιάχνουµε ένα κλίµα ότι έτσι λειτουργεί ο κοινοβουλευτισµός; Ότι
έτσι λειτουργεί εν πάση περιπτώσει αυτό εδώ το εργαστήρι πολιτικής που θα εφαρµόζει αύριο νόµους και θα διδάξει δίκαιο
στους πολίτες, χωρίς εξηγήσεις; Την αποσύρετε µε την έννοια
ότι θα την επαναφέρετε;
Όχι, θα κάνουµε πολύ µεγάλη φασαρία γι’ αυτό. Μια αλλαγή
πολιτικής χρειαζόταν. Δεν χρειαζόταν η απόσυρση της τροποποίησης. Αλλαγή πολιτικής να αξιοποιήσουµε ό,τι έχουµε εγκατεστηµένο σαν κοινωνικό κεφάλαιο στα αµυντικά συστήµατα,
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στην Ελευσίνα, στη Μάντρα, στο Λαύριο, στον Υµηττό, στην ΕΒΟ
του Αιγίου. Κάνουµε παραγγελίες απ’ έξω για Phantom και
έχουµε την ΕΑΒ που διαθέτει εκατόν πενήντα και «κάθεται». Ενώ
θα µπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά η ΕΑΒ, δίνουµε τις παραγγελίες για τα Phantom έξω. Αλλαγή πολιτικής χρειάζεται και
όχι επαναδιατύπωση των ίδιων πραγµάτων.
Βεβαίως, αν θέλατε να κρύψετε κάτι, θα µπορούσατε να το είχατε δώσει µια χαρά στον κ. Βενιζέλο να το έκρυβε καλά. Ξέρω
ποια είναι τα απόρρητα στοιχεία τα οποία εσείς θέλετε να κρατήσετε. Τα απόρρητα είναι ποιοι χρωστάνε, ποιοι είναι οι µπαταχτσήδες, µε ποιους διαπλέκεστε, πώς συνεννοείστε. Αυτά είναι
τα απόρρητα. Για αυτά δεν κάνετε κουβέντα. Και ως απόρρητα
θεωρείτε ό,τι έχει καταφέρει να επενδύσει µε τον ιδρώτα του ο
ελληνικός λαός, να του τα έχετε κάνει µπιρ παρά, να δοθούν
προς όποιον ήθελε να αγοράσει. Και το «όποιος ήθελε να αγοράσει» µπορεί να είναι και ο ανταγωνιστής που σήµερα λειτουργεί εις βάρος των συµφερόντων της ελληνικής αµυντικής
βιοµηχανίας.
Νοµίζω ότι στον αντίποδα αυτής της πολιτικής των µνηµονίων
και αυτού ακριβώς του τρόπου λειτουργίας είναι η προσπάθεια
του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η προσπάθεια είναι να αναδείξει τα πολιτικά
ζητήµατα κατά κύριο λόγο, ακριβώς γιατί η µεγάλη µεταρρύθµιση που χρειάζεται η χώρα είναι να τελειώνουµε µε αυτήν τη
διαπλοκή µέσω ενός τρόπου διακυβέρνησης, πολιτειακού -που
αντί να µπορεί να πείσει µπορεί µόνο να επιστρατεύσει- να µπορέσουµε να ανοίξει ο ορίζοντας για τη χώρα, η οποία έχει τις δυνατότητες να βγει, αλλά κρατιέται µέσα από ένα ιδιαίτερο
σύµφωνο, όπως είναι αυτό του µνηµονίου, για συµφέροντα τα
οποία θέλατε να τους προσφέρετε και εταιρείες και ειδικά στοιχεία αυτήν τη στιγµή και σε κάθε περίπτωση η µεγάλη µεταρρύθµιση στη χώρα θα είναι αυτή.
Από αυτήν την άποψη τέτοιες κοινοβουλευτικές διαδικασίες
θα βλέπουµε, γιατί τέτοιες ακριβώς είναι και οι διαδικασίες τις
οποίες βάζετε στην κοινωνία. Επιστρατεύσεις, κόψιµο µισθών και
συντάξεων, χωρίς ο άλλος να έχει τη δυνατότητα να ζήσει.
Από αυτήν την άποψη, το ζήτηµα της δηµοκρατίας και των λειτουργιών εδώ µέσα γίνεται κεντρικότατο! Ηδη βράζει η κοινωνία
για τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργείτε. Ο άνεργος δεν έχει εισόδηµα και θεωρείται φοροφυγάς. Ο ναυτεργάτης διεκδικεί να
πληρωθεί και επιστρατεύεται. Στο µετρό τα ίδια. Πού νοµίζετε
ότι µπορεί να πάει αυτό; Τι µπορείτε να κάνετε µε αυτήν την πολιτική; Να σώσετε τη χώρα; Δηλαδή όλα αυτά τα κοµµάτια του
λαού δεν µετέχουν της εθνικής προσπάθειας; Και στην εθνική
προσπάθεια είστε εσείς, κάποιοι επιχειρηµατίες και κάποιοι «ιδιαίτεροι» που θέλουν και απόρρητα στοιχεία για να ψωνίσουν;
Νοµίζω ότι οφείλετε εξηγήσεις προς το Κοινοβούλιο. Οφείλετε
εξηγήσεις για την τροποποίηση, για την επαναδιατύπωση, για
όλα αυτά, ακριβώς γιατί αυτό ήταν ένα πέπλο το οποίο, αν το σηκώσει κανένας, βλέπει ακριβώς οσµές κατά κύριο λόγο. Βλέπει
οσµές ενός συστήµατος το οποίο διαρκώς σαπίζει και προκειµένου να κρατηθεί, θέλει να µασκαρευτεί µε έναν ορισµένο τρόπο.
Θέλει να µεταρρυθµιστεί µε έναν ορισµένο τρόπο, να εµφανίσει
ότι στις άλλες αίθουσες των επιτροπών, όπου γίνεται η προσπάθεια µέσα από την τροποποίηση-παραποίηση της λίστας Λαγκάρντ να δούµε ποιος το παραποίησε, να βγουν στη φόρα τέλος
πάντων όλοι αυτοί µε τους οποίους διαπλέκεστε χρόνια και χρόνια, αλλά εκεί πραγµατικά έχετε κερδίσει κι άλλους. Αν ήταν δυο
οι συνιστώσες, ίσως να ήταν διαφορετικά. Η πλευρά της ΔΗΜΑΡ
σε τι αισθάνεται συνιστώσα µε αυτήν την Κυβέρνηση; Έχει ακυρώσει το ρόλο της, όταν υποστηρίζει µια Κυβέρνηση της οποίας
αυτά είναι τα έργα και οι ηµέρες της. Έχει ακυρώσει κάθε έννοια
και «Αριστεράς» και «Δηµοκρατικής».
Σε κάθε περίπτωση, εµείς δεν είµαστε ικανοποιηµένοι από την
απόσυρση, γιατί η απόσυρση δεν γίνεται µε εξηγήσεις. Οφείλετε
εξηγήσεις και ο κ. Καλαφάτης και ο κ. Στουρνάρας. Νοµίζω όµως
ότι οφείλει εξηγήσεις και η πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, το οποίο δεν εµφανίστηκε στο Κοινοβούλιο, το οποίο λέτε
ότι τιµάτε, να µας εξηγήσει γιατί δεν υπέγραφε αυτά τα στοιχεία.
Θα υπέγραφε µήπως το επαναδιατυπωµένο σχέδιο; Οφείλει και
γι’ αυτό µια εξήγηση.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Απόστολος Αλεξόπουλος έχει το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι προλαλήσαντες συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου ανέπτυξαν τεκµηριωµένα τις θέσεις
µας, τις αντιρρήσεις µας, τις ανησυχίες µας για το σχέδιο νόµου
που αφορά στη «διαχείριση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου και άλλων διατάξεων».
Χαίροµαι που ο κύριος Υπουργός ακούει κάπου-κάπου την Αντιπολίτευση και έτσι απέσυρε τη χαρακτηρισθείσα ως κατάπτυστη περιβόητη τροπολογία.
Θέλω εδώ να επαναφέρω στη συζήτησή µας το θέµα του
ΙΓΜΕ. Μακάρι να ανταποκριθεί και σε αυτήν την περίπτωση
άµεσα το Υπουργείο. Για ουσιαστικούς λόγους που έχουν να κάνουν µε την εύρυθµη λειτουργία του ΙΓΜΕ αλλά και της δυνατότητας να µπορέσει αυτό να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την ανάληψη σηµαντικών ερευνητικών προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλείστε, κύριε Υπουργέ, για άλλη µια φορά να κάνετε δεκτή την
τροπολογία που έχουµε καταθέσει -όχι µόνο εµείς αλλά και η
ΔΗΜΑΡ και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ- και η οποία αφορά στην αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων εκατόν τριάντα εξειδικευµένων εργαζόµενων περίπου και επιστηµόνων του ΙΓΜΕ.
Τονίζουµε ότι είναι αναγκαίο να προχωρήσετε στην κατάργηση
της κοινής υπουργικής απόφασης της 8ης Νοεµβρίου 2011,
ώστε, συν τοις άλλοις, να εξασφαλιστεί η δίκαιη και ίση µεταχείριση όλων των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα.
Πολλάκις και από πολλούς έχει αναγνωριστεί ο ρόλος και η
σηµασία του ΙΓΜΕ στην οικονοµική ανασυγκρότηση της χώρας
και είναι αδιανόητο εσείς σήµερα να ακολουθείτε µια τακτική που
οδηγεί στην απαξίωση του ΙΓΜΕ.
Με την άρνησή σας να διευθετήσετε νοµικά το θέµα που έχει
δηµιουργηθεί από την προαναφερθείσα ΚΥΑ, προβάλλοντας
κάθε φορά διαφορετικές δικαιολογίες, δεν κάνετε τίποτα άλλο,
παρά να ετοιµάζετε την ταφόπλακα για το ΙΓΜΕ. Θα περιµέναµε
από εσάς να είχατε αναγνωρίσει την αναγκαιότητα παραµονής
στις θέσεις τους όλων των εργαζοµένων του ΙΓΜΕ και σήµερα,
αντ’ αυτού, να συζητούσαµε το πώς, µε ποια δοµή, µε τι δράσεις,
µε τι οικονοµικούς πόρους, µε τι στόχους θα συνεχιζόταν η λειτουργία του ΙΓΜΕ. Δυστυχώς, προχωράτε σε απαξίωση όχι µόνο
του ΙΓΜΕ αλλά και άλλων ερευνητικών φορέων, µεταξύ των
οποίων και του Οργανισµού Αντισεισµικής Προστασίας.
Σταµατήστε επιτέλους να υπηρετείτε πειθήνια τους δανειστές
και την τρόικα. Δεχτείτε την τροπολογία µας για το ΙΓΜΕ. Με
αυτήν την τροπολογία σάς προτείνουµε λύση, εκτός και αν κάτω
από τις διαµαρτυρίες και τις αγωνιστικές διεκδικήσεις των εργαζοµένων στο µετρό, στη ναυτιλία, στην αγροτική παραγωγή, σκέφτεστε να επιστρατεύσετε και τους εργαζόµενους του ΙΓΜΕ.
Ίσως αυτή η λύση να σας έβγαζε από πολλούς µπελάδες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ
και εγώ, κύριε Αλεξόπουλε.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την
Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση του Κώδικα
Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα αναφερθώ επ’
ολίγον σε συγκεκριµένα άρθρα, τα οποία η ιστορία δείχνει ότι
έρχονται να ρυθµίσουν ένα τεράστιο θέµα. Άλλοι το είπαν σκάνδαλο, άλλοι το είπαν «φούσκα», άλλοι το είπαν µια πορεία προς
το άγνωστο για ένα µεγάλο µέρος του αγροτικού κόσµου της
χώρας και αυτό είναι τα φωτοβολταϊκά.
Πράγµατι, κύριε Υπουργέ, είναι πολύ σηµαντική η ρύθµιση του
άρθρου 24 στην οποία έχετε προβεί, που αφορά τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς.
Συγκεκριµένα προβλέπεται µια παράταση δυο µηνών στις συµ-
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βάσεις που έχουν υπογράψει οι κατ’ επάγγελµα αγρότες µας,
που αποτελούσε και αίτηµα όλου του αγροτικού κόσµου της
χώρας.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα της επιστροφής των εγγυητικών
επιστολών σε όσους επαγγελµατίες αγρότες, σε όσους κατά
κύριο και αποκλειστικό επάγγελµα αγρότες δηλώσουν ότι δεν
επιθυµούν να προχωρήσουν στην υλοποίηση της επένδυσής
τους, γιατί -όπως και εσείς πολύ καλά ξέρετε και όλοι µας σ’
αυτήν την Αίθουσα- οι συνθήκες έχουν αλλάξει δραµατικά.
Στα αυτιά όλων µας ηχούν οι φρούδες ελπίδες που µας είχαν
γεµίσει οι δηλώσεις παλαιοτέρων προκαθηµένων στη θέση όπου
είστε εσείς τώρα και της κ. Μπατζελή και της κ. Μπιρµπίλη, που
καλούσαν ένα τεράστιο µέρος του αγροτικού κόσµου της χώρας
να επενδύσει σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς, µε αποτέλεσµα
αυτή η φούσκα, αυτή η έωλη προσπάθεια να έχει οδηγήσει στην
απόγνωση πολλούς συµπολίτες µας στην ελληνική περιφέρεια,
µέρος της οποίας µετείχε σε αυτήν την υπόθεση, όπως ο Νοµός
Λακωνίας, τον οποίο εκπροσωπώ.
Για να γίνουν περισσότερο κατανοητά αυτά τα οποία λέω,
προς επίταση αυτών, λέω ότι µόνο το 2010 περίπου έξι χιλιάδες
διακόσιοι αγρότες είχαν υποβάλει αιτήµατα για να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά και εξ αυτών οι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιοι έχουν λάβει προσφορά σύνδεσης από τη ΔΕΗ. Ωστόσο,
σήµερα λειτουργούν µόνο τριακόσιοι τέτοιοι σταθµοί.
Αυτά έγιναν όταν η κ. Μπατζελή και η κ. Μπιρµπίλη µηδέ της
ΠΑΣΕΓΕΣ -θα έλεγα- εξαιρουµένης προέτρεπαν τον αγροτικό
κόσµο να προχωρήσει σε αυτήν την υπόθεση.
Εν πάση περιπτώσει, αυτά που έρχονται να ρυθµίσουν τα
άρθρα 24, 26 και 27 έρχονται να απαλύνουν την απόγνωση και –
θα έλεγα- την αγωνία όλων αυτών των συµπολιτών µας οι οποίοι
έχουν µπλέξει σε αυτήν την υπόθεση.
Γι’ αυτό λέω ότι έχουν αλλάξει δραµατικά οι συνθήκες και το
µέτρο αυτό που έρχεται να ρυθµιστεί µε αυτά τα άρθρα είναι ρεαλιστικό.
Πολύ σηµαντική είναι και η παράγραφος 5 του αυτού άρθρου,
που κατοχυρώνει την τιµή για τους αγρότες που περιλαµβανόταν
στην αρχική σύµβαση κατά την ηµεροµηνία της σύναψής της.
Κάτι άλλο που είναι πολύ σηµαντικό και θα έλεγα ότι έχει επισηµανθεί και έχει διατυπωθεί από όλες τις πτέρυγες αυτής της
Αίθουσας είναι η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους
φωτοβολταϊκούς σταθµούς για δύο χρόνια. Μαζί σε αυτήν την
Αίθουσα είχαµε συζητήσει πριν από λίγους µήνες το ζήτηµα
αυτό. Είναι ένα ζήτηµα το οποίο είχε αποτελέσει άλλη πηγή αγωνίας και απόγνωσης για ένα µεγάλο µέρος αυτών των συµπολιτών µας που έχουν συµµετάσχει σε αυτήν την υπόθεση των
φωτοβολταϊκών. Νοµίζω ότι κατά τούτο έρχεται να απαλύνει
αυτήν την υπόθεση.
Η έκτακτη αυτή εισφορά έχει προκαλέσει µεγάλες αντιδράσεις, γιατί αντιµετώπιζε οριζόντια όλους τους φωτοβολταϊκούς
σταθµούς, χωρίς να λαµβάνεται υπ’ όψιν ούτε η δυναµικότητα
ούτε αν αυτοί οι φωτοβολταϊκοί σταθµοί αφορούσαν αγρότες,
ανήκαν σε αγρότες.
Όµως, στην τροπολογία του άρθρου 27 εξαιρούνται από αυτήν
την εισφορά και οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας και αυτό
είναι κάτι πάρα πολύ σηµαντικό.
Τουλάχιστον, θα έλεγα ότι, αν δεν µπορεί να καταργηθεί η
έκτακτη αυτή εισφορά, ας µπουν, κύριε Υπουργέ, ορισµένα επιπρόσθετα κριτήρια, για να γίνεται πιο δίκαιη κατανοµή του φορολογικού βάρους.
Ας µην ξεχνάµε, άλλωστε, τόσο ότι υπάρχει η καθυστέρηση
στην πληρωµή από το ΛΑΓΗΕ όσο και τα έξοδα τα οποία υπάρχουν. Κρατώ στο χέρι µου το ενηµερωτικό σηµείωµα ενός ανεξάρτητου παραγωγού. Εκεί υπάρχει µία αίτηση από το Μάιο.
Πρόσφατα πληρώθηκε αυτή η αίτηση, λόγω καθυστέρησης του
ΛΑΓΗΕ, όπως λέµε. Και από αυτά τα έξοδα –για να είµεθα ακριβείς- πρέπει να πληρωθούν ο λογιστής που βάζει ο παραγωγός,
το πάρκο που χρειάζεται µία ασφάλεια, ο καθαρισµός του πάρκου, η συντήρηση του πάρκου, η φύλαξη του πάρκου, τα αναλώσιµα υλικά, οι λάµπες, οι ασφάλειες κ.λπ., η γραφική ύλη και ο
ταχυδρόµος για να προωθηθεί όλη η αλληλογραφία, η πληρωµή
των δόσεων του δανείου. Και όλα αυτά, όταν οι άνθρωποι αυτοί
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είναι επτά µήνες απλήρωτοι.
Αισθάνοµαι ότι οι ρυθµίσεις στις οποίες προβήκατε απηχούν
την ασφαλή θεώρηση και αντιµετώπιση του προβλήµατος. Νοµίζω ότι κατά τούτο υφίσταται και ο λόγος για τον οποίο νοµοθετούµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Επαναλαµβάνω ότι αυτοί οι άνθρωποι, όπως οι πολίτες της λακωνικής περιφέρειας, έχουν εγκλωβιστεί µε όλα αυτά τα προβλήµατα τα οποία σας περιγράφω, όπως –κυρίως- η έκτακτη ειδική
εισφορά αλληλεγγύης. Πρέπει να τους δείξουµε ότι απαλύνουµε
το πρόβληµά τους και νοµίζω ότι κατά τούτο είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση.
Θα ήθελα να κλείσω µε το ζήτηµα του ΙΓΜΕ, του Ινστιτούτου
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Είναι βέβαιο ότι το
ΙΓΜΕ έχει µία µακρά ιστορία, κυρίως στην ελληνική περιφέρεια,
όσον αφορά τις γεωτρήσεις και όλα τα συµπαροµαρτούντα.
Αυτό το οποίο πρέπει να δείτε είναι η ανάπτυξη και ο εµπλουτισµός του, όπου και να κατευθυνθεί η υπόθεση αυτή του ινστιτούτου.
Είναι µία περίοδος ισχνών αγελάδων. Είναι βέβαιο αυτό. Η
σύντµηση και η συγκέντρωση τέτοιων ινστιτούτων είναι επιβεβληµένη για πάρα πολλούς λόγους.
Εν πάση περιπτώσει, αυτή η σύνθεση οµοειδών ινστιτούτων σε
άλλα πρέπει να γίνει επ’ αγαθώ της αποδοτικότητάς τους, γιατί
ο βασικός πυλώνας προσφοράς και ο βασικός πυλώνας καθήκοντος όλων αυτών των επιστηµόνων –του ΙΓΜΕ κυρίως- είναι η
προσφορά προς την ελληνική περιφέρεια και προς τον Έλληνα
πολίτη. Νοµίζω ότι τα αποτελέσµατα θα επιβεβαιώσουν και το
ορθόν της επιλογής σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη έχει το λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Είναι ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο, το οποίο, εκτός του ότι εναρµονίζει την Οδηγία 2009, εµπεριέχει και το ουσιαστικό θέµα που
αφορά την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασµού µέσω της ανάπτυξης ενός αποτελεσµατικότερου µηχανισµού αντιµετώπισης
της κρίσης, κινδύνου διακοπών εφοδιασµού κ.λπ. µε ύλη το πετρέλαιο.
Όµως, σε όλα αυτά τα θέµατα έχουµε ξεχάσει κάτι, κύριε συνάδελφε και µερικές φορές φθάνουµε και στο άλλο άκρο, να
λέµε πώς αυτό το κοινωνικό αγαθό, το πετρέλαιο δηλαδή, θα το
εξασφαλίσουµε. Το πετρέλαιο όµως είναι η βασικότερη πηγή των
οικονοµικών, γεωπολιτικών, αλλά κυρίως, κύριε Πρόεδρε, των
περιβαλλοντολογικών προβληµάτων. Είναι η πηγή που 100%
είναι υπεύθυνη για την κλιµατική αλλαγή.
Είµαστε αναγκασµένοι και σε µια φτωχή χώρα να έχουµε τα
αποθέµατά µας σε πετρέλαιο. Δεν πρέπει, όµως, να ξεχνάµε
αυτόν το στόχο που πρέπει να έχει η χώρα µας, να απαλλαγεί
κατά το µεγαλύτερο βαθµό από αυτήν την πηγή και να αξιοποιήσει τα άλλα συγκριτικά πλεονεκτήµατα τα οποία έχει.
Προχωράω, λοιπόν, στην ουσία του νοµοσχεδίου, µετά από
αυτήν την εισαγωγή.
Μέσω των άρθρων του νοµοσχεδίου που συζητάµε στη σηµερινή συνεδρίαση προβλέπονται, πράγµατι, στα κρίσιµα άρθρα 3
και 5 ρυθµίσεις για τα αποθέµατα έκτακτης ανάγκης, τις υποχρεώσεις διατήρησης όπως και τη διαθεσιµότητα των αποθεµάτων
έκτακτης ανάγκης.
Με το κρίσιµο άρθρο 5 προβλέπονται θέµατα διαθεσιµότητας
της διασφάλισης των µέσων και των διαδικασιών των ελέγχων
σχετικά µε τη φυσική προσβασιµότητα και τη διάθεση των αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης.
Είναι πραγµατικά, ζητήµατα πάρα πολύ ουσιαστικά, τα οποία
εάν τα έχουµε ανάγκη και ενσωµατώνουν µία οδηγία η οποία έχει
γίνει δεκτή και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά συνθήκες εκτάκτων αναγκών, πέρα από την εξάρτηση από αυτό το
µέσο που σας είπα, δεν είναι δυνατόν εδώ επί παντός επιστητού
να βγάζουµε πύρινους λόγους για το ένα ή το άλλο. Μας ενδιαφέρει η ασφάλεια εφοδιασµού; Πρέπει να δούµε κάποια ζητή-
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µατα, τα οποία πρέπει να τα διορθώσουµε.
Όσον αφορά το κρίσιµο άρθρο 7, που αφορά τον Κεντρικό
Φορέα Διατήρησης Αποθεµάτων και εγώ δεν συµφωνώ να συσταθεί λίγο αργότερα. Θέλω κατά το δυνατόν να λειτουργήσει
αύριο κιόλας. Δεύτερον, θα ήθελα να είναι ένα νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου ή ακόµα και µία ειδική διεύθυνση στο αρµόδιο
Υπουργείο, για να πάω µετά και στην ειδική επιτροπή του Υπουργείου -που υπάρχει ήδη– στα άρθρα 14, 15 κ.λπ. σηµαντικά θέµατα να διαχειριστεί, προκειµένου να εξασφαλίσει αυτήν τη
διαδικασία της ασφάλειας του ανεφοδιασµού και ένα σωρό άλλα
θέµατα που συναρτώνται µε ουσιαστικά θέµατα της χώρας.
Πάντοτε και οι οδηγίες και η προσαρµογή τους έχουν προβλήµατα. Εδώ, όµως, είµαστε για να προσπαθήσουµε να τα διορθώσουµε.
Το νοµοσχέδιο αυτό, πραγµατικά, ενσωµάτωσε και άλλες ρυθµίσεις.
Είναι θετικές οι ρυθµίσεις και για τα κοινωνικά τιµολόγια, όπως
οι ρυθµίσεις για τα θέµατα των φωτοβολταϊκών και την παράταση των προθεσµιών για τους αγρότες παραγωγούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Ξηροτύρη,
ένα λεπτό όµως. Ειλικρινά ένα λεπτό µόνο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Θα ήθελα σ’ αυτό το
σηµείο να προσθέσω ότι την παράταση που δώσαµε πάρα πολύ
σωστά -και αγωνιστήκαµε όλοι για τα θέµατα των φωτοβολταϊκών από τους αγρότες- να προσπαθήσουµε να ισχύει και για
τους µικρούς καταναλωτές, µέχρι 100 KW, όπως σας έχουµε καταθέσει µε σχετική τροπολογία. Έτσι αποδεικνύεται ότι προσπαθούµε να βελτιώσουµε τα θέµατα των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε την τροπολογία του ΙΓΜΕ, την
οποία και εγώ έχω καταθέσει παρά πολλές φορές και έχω επιχειρηµατολογήσει για την ανάγκη αυτής της ρύθµισης.
Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να καταλάβουµε ότι σ’ αυτήν τη
χώρα υπάρχει πράγµατι µια Κυβέρνηση από τρία κόµµατα. Το
Κόµµα της Δηµοκρατικής Αριστεράς έχει την ιδεολογική του κατεύθυνση, έχει τις δικές του αρχές και συµµετέχει διατηρώντας
αυτές τις αρχές σε µια διακυβέρνηση της χώρας, για την οποία
υπάρχει προγραµµατική συµφωνία, υπάρχουν προτεραιότητες,
αλλά σε καµµία περίπτωση δεν αποµακρυνόµαστε από αυτές τις
βασικές αρχές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Έτσι δίνουµε τη µάχη, την οποία δώσαµε και γι’ αυτήν την τροπολογία για το ΤΑΙΠΕΔ, όπως και για τις αποκρατικοποιήσεις στο
άρθρο 4 και για πολλά άλλα θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώστε,
κυρία συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριοι συνάδελφοι,
αυτόν µας τον αγώνα να τον κρίνετε, αλλά όχι µε τέτοια φρασεολογία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, να τον κρίνετε πολιτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): 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, εξήντα µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Βασιλικού Ευβοίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Σειρά έχει τώρα ο κ. Παπαδηµούλης, αλλά, απ’ ό,τι βλέπω, δεν
είναι εδώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα σας κουράσω περισσότερο, επειδή έχουµε συζητήσει
τα περισσότερα θέµατα, αν όχι όλα, τόσο κατά τη διάρκεια των
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δύο αναγνώσεων στην επιτροπή όσο και χθες. Όµως, σε κάποια
θέµατα που επισηµάνθηκαν πιθανώς να πρέπει να δώσω κάποιες
παραπάνω διευκρινίσεις.
Κατ’ αρχάς αυτό το νοµοσχέδιο –για να µην ξεχνάµε την ουσία
του- είναι εναρµόνιση µε την ευρωπαϊκή οδηγία, γι’ αυτό και ο
κορµός του, τα δεκαεννιά άρθρα, είναι άρθρα της οδηγίας που
ενσωµατώνουµε. Αυτό ακριβώς ακολουθείται µέσα στο πλαίσιο
των δικών µας αναγκών και των δικών µας –πέραν των απολύτως
υποχρεωτικών- προβλέψεων για τα επόµενα χρόνια στην αγορά
πετρελαίου.
Ένα βασικό που πρέπει να ξεκαθαρίσω, σε όλες τις περιπτώσεις, για µια ακόµη φορά είναι το εξής: ελεγκτής ήταν µέχρι σήµερα, παραµένει και µε το νέο νοµοσχέδιο, το ΥΠΕΚΑ. Δεν είναι
κανένας άλλος. Ακόµα και αν ιδρυθεί ο κεντρικός φορέας, δεν θα
είναι ελεγκτής. Αυτό το λέω, επειδή το άκουσα και σήµερα. Το
επαναλαµβάνω, γιατί ίσως να υπάρχει κάποια σύγχυση. Ο φορέας
µπορεί να είναι µόνο διαχειριστής, ελεγκτής είναι το ΥΠΕΚΑ.
Όσον αφορά τον κεντρικό φορέα ειπώθηκε κάποια στιγµή ότι,
εάν είναι δηµόσιος, το κράτος θα υποχρεωθεί σε µεγάλο κόστος
ή σε οποιαδήποτε περίπτωση το κράτος θα έχει µεγάλο κόστος.
Οι υπόχρεοι να έχουν αποθέµατα και θα τα έχουν, οποιαδήποτε
νοµική µορφή και αν έχει αυτός ο φορέας. Αν συµµετέχει το κράτος, ναι, βεβαίως, θα έχει ένα µερίδιο σε αυτό.
Ούτως ή άλλως, όποια µορφή και αν επιλέξουµε -και γι’ αυτό
το έχουµε µεταθέσει- δεν είναι µόνο οικονοµικό θέµα, αλλά είναι
και το θέµα τού να µελετήσουµε ποια νοµική µορφή είναι η καλύτερη, η ιδανικότερη για τα δικά µας δεδοµένα, βλέποντας τι
έχουν κάνει και οι άλλες χώρες.
Όπως σας είπα και στην επιτροπή, άλλες έχουν καθαρά ιδιωτικό φορέα, άλλες έχουν µεικτό φορέα, δηµόσιων και ιδιωτικών
συµµετοχών ή καθαρά ιδιωτικό. Εµείς θέλουµε να δούµε -να είµαστε σίγουροι και γι’ αυτό θα συζητήσουµε- πώς θα είναι αυτός
ο φορέας, διότι είναι µεγάλη η ευθύνη του φορέα και το τι πρόκειται να κάνει.
Σήµερα ακούστηκε και πάλι το εξής. Αυτό το νοµοσχέδιο και
τα αποθέµατα ασφαλείας δεν έχουν να κάνουν -το επαναλαµβάνω για πολλοστή φορά- µε τις Ένοπλες Δυνάµεις. Τα αποθέµατα των Ενόπλων Δυνάµεων είναι ξεχωριστά, δεν έχουν σχέση
µε αυτά που συζητούµε σήµερα.
Βεβαίως σε περίπτωση που –ο, µη γένοιτο- υπάρχει ανάγκη
στις Ένοπλες Δυνάµεις, για λόγους που όλοι απευχόµαστε, επιτάσσονται αυτά τα αποθέµατα για τα οποία συζητάµε σήµερα.
Όσον αφορά τους αγρότες και τα αγροτικά φωτοβολταϊκά,
που ακούστηκαν αρκετά, ο δικός µας στόχος εξαρχής ήταν,
όπως ξέρετε, να ισορροπήσει η ενεργειακή αγορά –το έχουµε
συζητήσει και σε άλλη επιτροπή, το συζητούµε και σήµερα- και
το µεγάλο οικονοµικό πρόβληµα που υπάρχει, όπως και το πρόβληµα ρευστότητας. Γι’ αυτό και υπάρχει η εισφορά για τα επόµενα δύο χρόνια σε όλες τις ανανεώσιµες πηγές.
Αν δεν είχαµε πάρει τα µέτρα αυτά, τα οποία θα δηµοσιευθούν
τις επόµενες µέρες επισήµως από το ΛΑΓΗΕ, το έλλειµµα θα
έφτανε τα 2,2 δισεκατοµµύρια. Με τα µέτρα αυτά, τα µέχρι σήµερα, περιορίζεται στα 900 εκατοµµύρια. Κοιτούµε οργανωµένα
πώς αυτό το έλλειµµα θα εξαλειφθεί µέσα στα επόµενα δύο χρόνια και εννοώ το 2013 και 2014.
Η διευκόλυνση που δίνουµε ειδικά για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, όπως τα λέµε, είναι γιατί αντιµετώπισαν ένα πρόβληµα
ανεξάρτητο από τη δική τους θέληση. Όµως, ούτως ή άλλως,
όλοι συνεχίζουν να έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης της άδειάς
τους. Η διαφορά είναι ότι πάνε µε την επόµενη τιµή, αν χάσουν
το δικαίωµα του δεκαοκτάµηνου, όπως γνωρίζετε. Αυτό είναι σηµαντικό, γιατί έχει σχέση µε το έλλειµµα του ΛΑΓΗΕ. Δεν χάνουν
το δικαίωµα να έχουν φωτοβολταϊκά. Ακόµα και µε τις νέες τιµές
που δηµοσιεύθηκαν µε την υπουργική απόφαση του Αυγούστου,
έχουν ένα πολύ υψηλό ποσοστό απόδοσης.
Ειπώθηκε ακόµα ότι θα µπορούσε η δυνατότητα αύξησης του
30% -νοµίζω ο κ. Διαµαντόπουλος το είπε- να πάει µέχρι το 100%.
Μάλλον θεώρησε ή έκανε την υπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν αποθήκες στην Ελλάδα, θα καταστραφούν ή θα έχουν όλες τεχνικό
πρόβληµα, οπότε αναγκαστικά θα έχουµε όλα τα αποθέµατα στο
εξωτερικό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η δυνατότητα, όπως είπα και χθες, να αυξηθεί είναι για λόγους
κρίσης. Έχει ανάγκη η χώρα να προσαρµοστεί άµεσα σε µια νέα
κίνηση, γι’ αυτό και µια τέτοια κίνηση είναι απόφαση τριών
Υπουργών. Ούτως ή άλλως, όποιος υπόχρεος µεταφέρει ή έχει
αποθέµατα στο εξωτερικό χρειάζεται την έγκριση του Υπουργού
ΠΕΚΑ.
Επίσης παραβλέπεται και δεν έχει αναφερθεί καθόλου ότι µετά
από σύσταση του κεντρικού φορέα µπορεί και να µειωθεί αυτό
το 30%, που είναι το ανώτατο όριο, ή και να καταργηθεί ακόµα,
αν αυτό είναι προς όφελος της χώρας και του δηµοσίου συµφέροντος.
Τέλος, όσον αφορά το ΙΓΜΕ, δεν το γνώριζα το θέµα. Συνεννοήθηκα µε τους συναδέλφους µου. Είναι κάτι που πράγµατι συζητείται µε το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, που είναι συναρµόδια στο θέµα του ΙΓΜΕ.
Από ό,τι ενηµερώθηκα, σύντοµα θα υπάρξει η ανάλογη τοποθέτηση απ’ όλους γι’ αυτό το θέµα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης, για να µιλήσει για την τροπολογία: «Ρυθµίσεις θεµάτων Πρωτοδικείων και ορισµού εισαγγελέων τριµελών εφετείων».
Κύριε Καραγκούνη, έχετε στη διάθεσή σας τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εισάγει µία τροπολογία στο παρόν σχέδιο νόµου που λέει: «Στο
άρθρο 2 του ν. 1756/1988 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
Καταργούνται οι τυχόν µεταβατικές έδρες των Πρωτοδικείων
που λειτουργούσαν στην έδρα των Ειρηνοδικείων τα οποία συγχωνεύτηκαν µε το π.δ. 110/2012».
Όπως γνωρίζετε, σε πολλές περιπτώσεις τα ειρηνοδικεία ανά
την επικράτεια λειτουργούν ως µεταβατικές έδρες των πρωτοδικείων. Μετά το π.δ. 110/2012, η έναρξη ισχύος του οποίου αρχίζει την 1-1-2013 και µε το οποίο συγχωνεύτηκαν παραπάνω από
το µισό αριθµό των ειρηνοδικείων, έπεται να ρυθµιστεί η τύχη
των υποθέσεων αυτών που ήταν να εκδικαστούν από τα ειρηνοδικεία ως µεταβατικές έδρες των πρωτοδικείων.
Για την απρόσκοπτη, λοιπόν, λειτουργία και της δικαιοσύνης
αλλά και την απρόσκοπτη εκδίκαση των υποθέσεων αυτών µεταφέρονται στα πρωτοδικεία, στα οποία συγχωνεύονται εντός της
περιφερείας.
Κρίνει, λοιπόν, απαραίτητο το Υπουργείο Δικαιοσύνης να φέρει
τη διάταξη αυτή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
προς το Σώµα τα εξής:
Η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει τις Εκθέσεις της στα σχέδια νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών:
Α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου
για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη δηµιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών
Εµιράτων».
Επίσης, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ».
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δηµήτρης
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Παπαδηµούλης έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε επί
των άρθρων και των τροπολογιών.
Ξεκινάω, λοιπόν, µε την αναδιατύπωση του άρθρου 18 που µας
καταθέσατε χθες, κύριε Παπαγεωργίου. Δεν είναι αναδιατύπωση.
Είναι ουσιώδης τροποποίηση. Είναι µπόνους στους αυριανούς
παραβάτες του νόµου.
Τι έλεγε το άρθρο 18; Έλεγε ότι, αν κάποιοι συλληφθούν να
µην τηρούν τα νόµιµα αποθέµατα, έχουν εικονικά αποθέµατα και
τους πιάσετε, τους επιβάλλετε ως πρόστιµο µε πλαφόν το 10%
του ετήσιου τζίρου τους. Αυτό που ψευδώς µας εµφανίσατε ως
αναδιατύπωση αντικαθιστά το 10% του ετήσιου τζίρου µε το 10%
του µέσου µηνιαίου τζίρου. Δηλαδή, το πρόστιµο, για να το καταλάβουµε όλες και όλοι, δεν θα είναι 10% του ετήσιου τζίρου,
αλλά 0,8% του ετήσιου τζίρου.
Τους συµφέρει να έχουν εικονικά αποθέµατα, γιατί, αν τους
πιάσετε -αν µπορείτε, αν θέλετε, αν έχετε τους µηχανισµούς- θα
πληρώσουν πολύ λιγότερα από αυτά που κερδίζουν µε το σύστηµα αυτό.
Σας ερωτώ, λοιπόν: Γιατί λέτε ψέµατα, κύριε Παπαγεωργίου,
ότι είναι µία αναδιατύπωση του άρθρου; Γιατί διαιρείτε διά του
δώδεκα το πρόστιµο που εσείς εισηγηθήκατε και ενέκρινε κατά
πλειοψηφία η τρικοµµατική Πλειοψηφία στην επιτροπή; Σε ποιους κάνετε δώρο; Εδώ είναι ένα σκανδαλώδες µπόνους στους
αυριανούς παραβάτες.
Ποιοι σάς το ζήτησαν; Ποιους εξυπηρετείτε; Γιατί προσπαθείτε
να παραπλανήσετε το Κοινοβούλιο ότι είναι µία αθώα αναδιατύπωση, ενώ πρόκειται για αλλαγή ουσίας, για δώρο στον αυριανό
παραβάτη.
Συζητώντας επί της αρχής, σας ρωτήσαµε -και σ’ αυτό χρειάζεται απάντηση και ζητώ απάντηση τώρα για την ουσία- γιατί
δώδεκα φορές παρακάτω το πρόστιµο και γιατί προσπαθήσατε
να µας παραπλανήσετε ότι είναι τάχα µια αθώα αναδιατύπωση.
Ποιος το εισηγήθηκε;
Εδώ βλέπω ότι έχει βάλει την υπογραφή του ο Υπουργός κ.
Ευάγγελος Λιβιεράτος. Να έρθει ο Υπουργός εδώ να µας πει
ποιος το εισηγήθηκε, σε τι πιέσεις υποχώρησε, ποιους φίλους
του θέλει να εξυπηρετήσει το κυβερνών σχήµα.
Άλλα ερωτήµατα στα οποία δεν µας απαντήσατε, παρ’ ότι πήρατε αρκετές φορές το λόγο, είναι τα εξής: Γιατί είναι στις καλένδες η δηµιουργία Κεντρικού Φορέα Διατήρησης αποθεµάτων,
που προβλέπεται από την οδηγία, τον οποίο άλλα κράτη-µέλη,
που έχουν προσαρµοστεί γρηγορότερα, έχουν φτιάξει; Γιατί στις
καλένδες; Σκοπεύετε να τον φτιάξετε ποτέ ή θα το αφήσετε έτσι
αυτό; Γιατί να µην αναλάβει από τώρα αυτόν το ρόλο µία διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ; Κάνατε µια µελέτη και είδατε ότι κοστίζει
πολλά λεφτά και δεν τα έχετε; Πείτε µας: Γιατί; Γιατί απορρίψατε
µια πρόταση που ακούστηκε από µία Βουλευτή της ΔΗΜΑΡ, ότι
όσο δεν φτιάχνουµε αυτό, να µην πάµε στο 30%, να µείνουµε στο
10% αποθέµατα στο εξωτερικό;
Άλλο ερώτηµα κοινής λογικής, κύριε Παπαγεωργίου: Με ποιο
µηχανισµό, ποια µέθοδο, θα ελέγχετε αν τα αποθέµατα όντως
τηρούνται ή είναι εικονικά; Σε µια χώρα που γίνονται εικονικές
εξαγωγές πετρελαίου και αντί για πετρέλαιο εξάγουν νερό, για
να πωλούν µετά µε κυκλώµατα εδώ λαθρεµπορικά το καύσιµο
και να κερδίζουν το φόρο -1,2 ευρώ το λίτρο κερδίζουν τα κυκλώµατα του λαθρεµπορίου πετρελαίου- σε µια χώρα που δεκαετίες το λαθρεµπόριο πετρελαίου µαζί µε τα καρτέλ των εταιρειών
ζουν και βασιλεύουν, σε µια χώρα που κάνει τέσσερα χρόνια για
να αρχίσει να προσπαθεί να εφαρµόζει µια νοµοθετική πρόβλεψη
που λέει GPS, που λέει ότι θέλει λευκά βυτία, που µιλά για έλεγχο
εισροών-εκροών, εσείς µας είπατε ότι τα έχουµε ρυθµίσει όλα
αυτά. Μας εξαγγείλατε ότι µέσα στο χρόνο κάποια πράγµατα θα
γίνουν.
Την ίδια ώρα η «τρύπα» του λαθρεµπορίου καυσίµων προκαλεί
τεράστια ζηµιά στα δηµόσια έσοδα. Εγώ σας είπα ένα µετριοπαθή υπολογισµό 600 εκατοµµυρίων ευρώ το χρόνο. Υπάρχουν
και άλλοι που λένε ότι είναι πάνω από ένα δισεκατοµµύριο.
Έρχοµαι τώρα στο περιστατικό της απειλής δηµοσιογράφου
του «UNFOLLOW», που απειλήθηκε η ζωή του.
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Ο ίδιος έκανε ένα δηµοσίευµα, κύριε Βορίδη, για λαθρεµπόριο
καυσίµων, κυκλώµατα κ.λπ.. Γράφει ότι τον πήρε κάποιος που,
κατά δήλωση του δηµοσιογράφου, σύµφωνα µε τα γραπτά του
δηµοσιογράφου, είπε «Δηµήτρης Μελισσανίδης» στο τηλέφωνο
και τον απείλησε για τη ζωή του.
Ξέρετε, είναι ο επιχειρηµατίας ο οποίος διεκδικεί να πάρει τον
ΟΠΑΠ και ο οποίος έχει ως συνήγορό του τον αδερφικό και κολλητό φίλο του Πρωθυπουργού, τον κ. Φαήλο Κρανιδιώτη. Από
την έρευνα που έκανε το περιοδικό, το τηλέφωνο από το οποίο
έγινε αυτή η ανώνυµη απειλή, η επώνυµη -κατά δήλωση- απειλή
ανήκει στην «AEGEAN».
Δεν ξέρω ποιος πήρε. Ο κ. Φαήλος Κρανιδιώτης σήµερα έκανε
µία δήλωση ότι δεν ήταν ο εντολέας του ο επιχειρηµατίας. Το
ερώτηµά µου είναι το εξής: Σε µία Κυβέρνηση που ορκίζεται στο
όνοµα της νοµιµότητας, τι έχει κάνει γι’ αυτό το θέµα η Αστυνοµία, τι έχει κάνει γι’ αυτό το θέµα η δικαιοσύνη;
Και θα αναφερθώ και σε ένα άλλο θέµα, αφού εξάντλησα το
90% του χρόνου µου στα θέµατα των άρθρων του νοµοσχεδίου
και στα συναφή.
Κύριοι της Κυβέρνησης και κύριοι της τρικοµµατικής Πλειοψηφίας, είναι αλήθεια ότι µαγειρεύετε µε πραξικοπηµατικό τρόπο
την αναβολή της διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών για
ενάµιση χρόνο; Είναι νοµοθετηµένες να διεξαχθούν την άνοιξη
του 2014, µαζί µε τις Ευρωεκλογές. Και διαβάζω επίµονα δηµοσιεύµατα, που δεν διαψεύδονται, ότι η Νέα Δηµοκρατία, το πρωθυπουργικό επιτελείο, σκέπτεται –λέει- να τις πάει τον Οκτώβριο
του 2015.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό, αν γίνει, είναι πραξικόπηµα! Είναι ένα ρουσφέτι στο
ΠΑΣΟΚ, διότι οι αυτοδιοικητικοί συσχετισµοί του 2010 δεν έχουν
καµµία σχέση µε τους σηµερινούς συσχετισµούς. Τρίτον και βασικότερον, δείχνει ότι φοβάστε το λαό, φοβάστε την κάλπη, φοβάστε την ετυµηγορία του! Εποµένως επιβεβαιώστε µε «ναι» ή
«όχι». Σε κάθε περίπτωση, ακόµα και αν το σκέφτεστε, σας συνιστώ να το ξεχάσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Βορίδης έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Φαίνεται πως, ό,τι και να κάνουµε,
δεν είναι να δυνατόν να λύσουµε τις αµφιβολίες και τις αγωνίες,
τις οποίες προβάλλει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά νοµίζω
πια κακόπιστα.
Κατ’ αρχάς, δεν µπορώ να παρακολουθήσω τι είναι αυτό που
λέτε τώρα για το πρόστιµο. Ξέρουµε τους τζίρους που κάνουν
αυτές οι εταιρείες; Για παράδειγµα, να σας πω ότι τα ΕΛΠΕ έκαναν τζίρο 9 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2011. Και λέτε να τους βάζουµε πρόστιµο 10%, δηλαδή ένα δισεκατοµµύριο ευρώ
πρόστιµο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Το δικό σας νοµοσχέδιο
έλεγε!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ναι, έλεγε. Και προτείναµε, για να
µη σας µένει και αµφιβολία –ο εισηγητής µας το πρότεινε στην
επιτροπή, εµείς το προτείναµε ως Νέα Δηµοκρατία- ότι αυτά τα
πρόστιµα, αν τυχόν µπουν, οδηγούν στο κλείσιµο των διυλιστηρίων! Διότι, είναι δυνατόν να βάλεις πρόστιµο…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δηλαδή, κύριε Βορίδη, αυτό
είναι αναδιατύπωση; Δεν είναι ουσιώδης αλλαγή;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα σας πω για το µέρος του Κανονισµού, για να το πω έτσι.
Ήθελα να σας απαντήσω, όµως…
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, αν συµφωνεί και ο κ. Βορίδης, θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Αν συµφωνεί και ο Πρόεδρος, εγώ δεν έχω αντίρρηση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να µου
δώσετε το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Κωνσταντο-
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πούλου, όταν ήρθε η σειρά σας, δεν ήσασταν εδώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου το
λόγο και θα σας πω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν θα σας δώσω
το λόγο, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχουµε προκαταρκτική επιτροπή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ πολύ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Δηλαδή, σταµατάτε τώρα τη διαδικασία, για να πείτε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν σταµατάµε τη διαδικασία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Έλεος! Σεβαστείτε
το Κοινοβούλιο! Δεν µπορείτε να παίρνετε το λόγο όποτε εσείς
νοµίζετε! Σεβαστείτε επιτέλους το Κοινοβούλιο! Μπείτε στην οικογένεια του Κοινοβουλίου! Σεβαστείτε τους θεσµούς του Κοινοβουλίου!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου το
λόγο, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν σας τον δίνω!
Δεν τον δικαιούσθε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μην παραφέρεστε, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας παρακαλώ,
κύριε Παπαδηµούλη!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Μα, είναι δυνατόν
τώρα να διακόπτουµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εχθές το
Προεδρείο έδωσε στον κ. Γεωργιάδη κατ’ εξαίρεση το λόγο για
τρία λεπτά, µε το επιχείρηµα ότι µετέχει στην προκαταρκτική επιτροπή και έπρεπε να του δοθεί εκείνην την ώρα ο λόγος, διότι,
όταν ήρθε η σειρά του, δεν µπορούσε να µιλήσει. Ό,τι ισχύει για
τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ισχύει και για την κ. Κωνσταντοπούλου,
γιατί είναι µέλος της ίδιας επιτροπής. Δεν µπορείτε να εφαρµόζετε δύο µέτρα και δύο σταθµά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Παπαδηµούλη, σας θεωρώ πολύ έξυπνο άνθρωπο και δίκαιο. Δεν ξέρω
τι έκανε ο χθεσινός Πρόεδρος…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι, αυτό δεν είναι ακριβές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Είναι γραµµένο στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ένα λεπτό, κύριε
Παπαδηµούλη. Δεν είναι ευγενικό αυτό που κάνουµε τώρα στον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας ή σε οποιονδήποτε Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο. Θεωρώ, όµως, ότι,
επειδή η κ. Κωνσταντοπούλου ήταν γραµµένη εδώ, όπως ήταν
και ο κ. Γιοβανόπουλος ή ο κ. Μουτσινάς και δεν ήταν εδώ...
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα έχουµε προκαταρκτική επιτροπή, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος):…και προχώρησα σ’
εσάς. Όπως κι εσείς κάποια στιγµή δεν ήσασταν εδώ, αλλά είστε
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, έδωσα το λόγο στον Υπουργό
και µετά ήρθατε εσείς. Όµως, εγώ δεν µπορώ να ξέρω πότε θα
έρθει η κ. Κωνσταντοπούλου. Προσέξτε, η συζήτηση έχει µία
δοµή. Αυτήν τη στιγµή, κύριε Παπαδηµούλη, ξέρετε ότι έχουν
πάρει το λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Δεν µπορεί, λοιπόν, να διακόψουµε πάλι τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, για να δώσουµε το λόγο στους Υπουργούς!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν θα τους διακόψουµε.
Εµείς λέµε, αφού τελειώσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όχι, κύριε Παπαδηµούλη. Είπαµε ότι θα µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
και τελειώσαµε. Δεν µπορεί να γίνει, κύριε Παπαδηµούλη. Δεν
µπορούµε να δίνουµε το λόγο όποτε θέλουµε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ό,τι ίσχυσε για τον κ. Γεωργιάδη, πρέπει να ισχύσει και για την κ. Κωνσταντοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Παπαδηµούλη, σας θεωρώ λογικό άνθρωπο. Δεν ξέρω ποιος ήταν Πρόεδρος εχθές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μα, το Προεδρείο είναι ενιαίο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν είναι ενιαίο το
Προεδρείο! Δεν ξέρω πώς ο καθένας διευθύνει…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εκφωνήθηκε ο κατάλογος και ήταν
απούσα και διεγράφη. Δεν είναι το ίδιο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν είναι συζήτηση
αυτή! Σας παρακαλώ! Κυρία Κωνσταντοπούλου, να τελειώσει ο
κ. Βορίδης.
Συνεχίστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Υπουργός
έχει ζητήσει µία διακοπή, την οποία εγώ επιτρέπω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εντάξει.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Θέλω να υπενθυµίσω ότι στο σχέδιο νόµου που συζητήθηκε
στην επιτροπή, το όριο προστίµου σε περίπτωση παραβάσεως
ήταν maximum ενάµισι εκατοµµύριο ευρώ. Αυτό είναι και το παλαιό καθεστώς. Σε τροπολογία την οποία καταθέσαµε προς συζήτηση, ο κ. Κόλλιας διαπίστωσε ότι είχε αυτό το λάθος, το ατόπηµα, περί ετήσιου τζίρου, το οποίο συζητήθηκε. Ουδείς έφερε
αντίρρηση. Το αποδέχθηκα αυτό που είπε και κάναµε τη διόρθωση, γιατί ακριβώς ο στόχος δεν είναι να βάλουµε ένα πρόστιµο, το ανώτατο –διότι συζητούµε για το ανώτατο, επειδή
υπάρχει και θέµα ανάλογα µε το παράπτωµα που θα διαπιστωθεί- ώστε να κλείσει κάποια εταιρεία. Το θέµα είναι να τιµωρηθεί,
ώστε να µην το επαναλάβει και όχι να την κλείσουµε!
Στη συγκεκριµένη περίπτωση των ΕΛΠΕ, για παράδειγµα, µια
και το ανέφερε ο κ. Βορίδης, αυτό σηµαίνει αµέσως-αµέσως τουλάχιστον 75 εκατοµµύρια ευρώ πρόστιµο, αν διαπιστωθεί το βαρύτερο των παραπτωµάτων…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Είναι 10% επί του τζίρου! Μιλάµε
για ένα δισεκατοµµύριο ευρώ!
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ναι. Εννοώ µε το πρόστιµο
το οποίο λέµε και κάναµε τη διόρθωση, ώστε να είναι ένα βαρύ
πρόστιµο για οποιαδήποτε εταιρεία, γιατί δεν είναι µόνο οι µεγάλες, αλλά υπάρχουν και οι µεσαίες εταιρείες, όπως αντιλαµβάνεστε. Υπόχρεοι δεν είναι µόνο η «MOTOROIL» και τα ΕΛΠΕ,
αλλά είναι και η «JETOIL» και ένα σωρό άλλες µικρότερες εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα. Αυτό
ισχύει για όλους. Να τιµωρηθούν µεν, να επιβιώσουν δε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Βορίδη, µπορείτε να συνεχίσετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να τονίσω, επίσης, συνεχίζοντας λίγο την επιχειρηµατολογία στο ζήτηµα αυτό, ότι τα πρόστιµα δεν έχουν σκοπό
την εξόντωση των εταιρειών. Τα πρόστιµα είναι πρόστιµα συµµορφώσεως. Απειλούνται ως κυρώσεις, προκειµένου να επιβάλουν µία συµµόρφωση.
Ας πάρουµε για παράδειγµα τα ΕΛΠΕ, µε τζίρο 9 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ας πούµε ότι δεν τηρείται αυτή η υποχρέωση. Θα
έρθει, λοιπόν, η διοίκηση να επιβάλει πρόστιµο 900 εκατοµµύρια
ευρώ; Ξέρετε πόσα ήταν τα κέρδη των ΕΛΠΕ; Ήταν 150 εκατοµµύρια ευρώ! Δηλαδή, τι θα επιβάλλουµε ως πρόστιµο, κέρδη έξι
ετών; Το να το συζητάµε αυτό είναι αστείο!
Ως προς το κανονιστικό µέρος, για το οποίο λέτε ότι είναι ή
δεν είναι αναδιατύπωση, µε συγχωρείτε πολύ, αλλά εδώ, όσο
εξελίσσεται η διαδικασία µέσα στο Κοινοβούλιο, οι έχοντες τη
νοµοθετική πρωτοβουλία έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν το
κείµενο. Δεν αποτελεί κάτι αντικανονικό! Τη νοµοθετική πρωτοβουλία την έχει η Κυβέρνηση. Εάν η Κυβέρνηση ακούσει το Κοινοβούλιο, όπως εν προκειµένω ακούει την άποψη την οποία
εξέφρασε ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, φυσικά και έχει
τη δυνατότητα να το κάνει. Δηλαδή, εµείς τι θέλουµε τώρα; Θέλουµε ένα νοµοθετικό κείµενο στο οποίο να φωνάζουµε γιατί η
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Κυβέρνηση δεν ακούει τη Βουλή, αλλά, όταν ακούει τη Βουλή,
λέµε «γιατί την άκουσε» ή «δεν είναι αναδιατύπωση»!
Δεν γίνεται! Αποφασίστε τι θέλετε. Δεν υπάρχει κανένα ζήτηµα
µη κανονικότητος σ’ αυτήν την παρέµβαση.
Κάνατε, επίσης, µία κριτική για το ζήτηµα του 30%. Εγώ απορώ
γιατί το επαναφέρετε αυτό. Είπαµε ότι ενσωµατώνουµε οδηγία.
Τώρα σας διαβάζω διατύπωση από την οδηγία. Είναι το άρθρο 8
της οδηγίας. Το στοιχειώδες ποσοστό που αναφέρεται σ’ αυτήν
την παράγραφο αυξάνεται από 10% σε 30%. Απλώς εδώ έχει µία
προθεσµία. Λέει ότι µπορούν τα κράτη να κρατήσουν τη συµµόρφωση µέχρι τις 31-12-2017.
Πόσες φορές δεν έχουµε εγκληθεί –και από εσάς και από
άλλες πτέρυγες- για τη µη έγκαιρη προσαρµογή στις οδηγίες;
Τώρα, λοιπόν, ερχόµαστε, κάνουµε τη ρύθµιση εγκαίρως και έρχεστε και λέτε «γιατί κάνετε τη ρύθµιση εγκαίρως»! Λέω ξανά ότι
αυτή η ρύθµιση ουσιαστικά είναι η ρύθµιση της οδηγίας, έτσι
ακριβώς όπως είναι διατυπωµένη. Πού είναι το ζήτηµα σ’ αυτό;
Και δεν καταλαβαίνω και την ανησυχία –και δεν έχετε απαντήσει
από εχθές- για τις ευµενείς επιπτώσεις αυτής της δυνατότητας.
Οι ευµενείς επιπτώσεις αυτής της δυνατότητας –θα το πω ξανάσε µία δύσκολη στιγµή είναι η ενίσχυση του ανταγωνισµού.
Όσον αφορά το ζήτηµα της αποθήκευσης, δεν καταλαβαίνω
γιατί αυτό σάς ενοχλεί.
Δεν καταλαβαίνω γιατί από χθες µάχεστε το ότι δίνουµε αυτήν
τη δυνατότητα, ότι ουσιαστικά ανοίγουµε σ’ αυτό το συγκεκριµένο σηµείο τον ανταγωνισµό και εποµένως τη δυνατότητα το
κόστος αποθηκεύσεως αυτών των αποθεµάτων –το οποίο δεν
πρέπει να ξεχνάµε και το οποίο τελικώς βαρύνει τον καταναλωτήνα µειωθεί. Αυτό είναι ένα κόστος που θα µεταφερθεί στον καταναλωτή.
Για να συνεννοηθούµε, λοιπόν, τι κάνουµε εδώ, θα ήθελα να
σας πω ότι υπάρχει µια συγκεκριµένη υποχρέωση. Έρχεται ο Ευρωπαίος νοµοθέτης και επιβάλλει µια υποχρέωση τήρησης αποθεµάτων, την οποία ενσωµατώνει εδώ η Βουλή. Αυτή η υποχρέωση, λοιπόν, έχει κόστος, ένα κόστος αποθήκευσης. Αυτό είναι
ένα κόστος που µεταφέρεται στον καταναλωτή. Κρίνει, λοιπόν –
και σωστά κρίνει- για τους λόγους που εξηγήθηκαν πριν -δηλαδή
για την ανάγκη να υπάρχουν ενεργειακά αποθέµατα σε στιγµές
ενεργειακών κρίσεων και να µην απειλείται η χώρα και η ενεργειακή της επάρκεια κ.λπ.- να υπάρχει αυτή η µέριµνα. Όµως, αυτή
η µέριµνα µπαίνει ως πρόσθετο κόστος στον καταναλωτή.
Εµείς, λοιπόν, λέµε τουλάχιστον να ανοίξουµε τις δυνατότητες
του ανταγωνισµού, προκειµένου αυτός ο ανταγωνισµός να κατεβάζει και το κόστος αποθήκευσης, ώστε η επίπτωση στους καταναλωτές να είναι η µικρότερη δυνατή. Και σας ακούω από χθες
να λέτε «όχι, όχι, όχι». Δεν το καταλαβαίνω. Δεν σας ενδιαφέρει
αυτό; Δεν σας ενδιαφέρει η ενίσχυση του ανταγωνισµού, η µείωση των τιµών, η µείωση του κόστους αποθήκευσης; Εποµένως
εδώ και απολύτως κοινοτικό είναι αλλά και απολύτως ωφέλιµο.
Αυτές νοµίζω ότι ήταν οι βασικές παρατηρήσεις.
Όµως, κάνατε και κάποιες άλλες παρατηρήσεις, οι οποίες
αφορούν το µεγάλο ζήτηµα του λαθρεµπορίου. Παρ’ όλα αυτά,
σας λέω ξανά ότι αυτή είναι µια συζήτηση που δεν συνδέεται µ’
αυτό το σχέδιο νόµου. Βεβαίως πρόκειται για µια µεγάλη συζήτηση και βεβαίως πρέπει να υπάρξουν µέτρα. Ακούσατε την τοποθέτηση της Κυβέρνησης χθες, η οποία είπε ότι εξετάζει αυτά
τα µέτρα.
Εγώ απλώς θα πω ότι εδώ καλό είναι, κύριε Υπουργέ, να
έχουµε το ταχύτερο δυνατό τη δική σας θέση και τη δική σας παρέµβαση και στο ζήτηµα αυτό. Θεωρώ ότι, µε την εξίσωση που
κάναµε στο φόρο, έχουµε καλύψει ένα πολύ µεγάλο µέρος του
λαθρεµπορίου –εποµένως ήδη υπάρχουν ευεργετικά αποτελέσµατα στο ζήτηµα αυτό- αλλά υπάρχει και ένα άλλο µέρος, το
οποίο και αυτό πρέπει να καλυφθεί και περιµένουµε την πρωτοβουλία σας.
Και έρχοµαι τώρα και σε δύο ακόµα ζητήµατα, τα οποία έθεσε
παρενθετικά ο κ. Παπαδηµούλης.
Όσον αφορά τις απειλές, δεν ξέρω γιατί θέτετε αυτό το ζήτηµα στη Βουλή. Όσο σοβαρή και αν είναι µια απειλή, είναι ένα
πληµµέληµα και µια υπόθεση ποινικής τάξεως. Υποθέτω ότι οι
πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη µε

7533

τα στοιχεία τους και να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Δεν
ξέρω γιατί θα πρέπει η Βουλή να ασχοληθεί µε το αν κάποιος επιχειρηµατίας ή άλλος έχει κάνει µια παράνοµη πράξη εναντίον
ενός συγκεκριµένου πολίτη. Μάλιστα, δεν ξέρω αν τις έχει κάνει.
Εσείς είπατε και συγκεκριµένα ονόµατα. Δεν ξέρω αν αυτό σηµαίνει ότι υιοθετείτε την καταγγελία, όπως δεν ξέρω και αν αυτό
σηµαίνει ότι πείθεστε από αυτήν.
Εµείς, πάντως, δεν έχουµε τέτοια συγκεκριµένα στοιχεία. Και
να σας πω την αλήθεια, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να µας
απασχολεί αυτή η συζήτηση. Έχουµε πια –δόξα τω Θεώ, καλά
να είµαστε- έννοµη τάξη, προκειµένου να προστατευθεί όποιος
θέλει από οποιονδήποτε πάει να του κάνει κάτι κακό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, µε την ανοχή σας, τελειώνω αµέσως στα επόµενα δέκα δευτερόλεπτα.
Όσον αφορά τώρα την αναβολή των αυτοδιοικητικών εκλογών,
πάλι νοµίζω ότι «παίζετε» µε τις εντυπώσεις. Δεν ετέθη ποτέ ζήτηµα αναβολής των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ποτέ δεν έχει
τεθεί αυτό το θέµα. Εκείνο το οποίο πράγµατι συζητείται από µερίδα του Τύπου είναι η παράταση της θητείας και όχι η αναβολή
των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Πάντως, επ’ αυτού θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι η Κυβέρνηση δεν έχει πάρει καµµία θέση. Από κυβερνητικής πλευράς δεν
έχει ειπωθεί αυτό το ζήτηµα από πουθενά. Υπάρχουν πράγµατι
αιτιάσεις -και µάλιστα νοµικές αιτιάσεις- µερίδας αυτοδιοικητικών οι οποίοι τείνουν υπέρ αυτής της απόψεως και θα περιµένουµε ως προς αυτό να εκδηλωθεί η βούληση της Κυβερνήσεως.
Όµως, αυτήν τη στιγµή που συζητάµε, εσείς είστε αυτοί που το
θέτουν και µάλιστα σε µία βάση στην οποία η Κυβέρνηση δεν το
έχει θέσει, δεν το συζητάει. Εποµένως, νοµίζω ότι πάλι για λόγους εντυπωσιασµού ανοίγετε µια συζήτηση που τουλάχιστον
για την Κυβέρνηση στην παρούσα φάση δεν είναι ανοιχτή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Βορίδη.
Το λόγο έχει η κ. Κωνσταντοπούλου επί προσωπικού.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, είπατε και εσείς
και ο κ. Νάκος ότι δεν ήµουν παρούσα κατά την εκφώνηση του
ονόµατός µου. Αυτό είναι ανακριβές. Όπως γνωρίζετε, από τις
10.00’ το πρωί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Είπα ότι δεν ήσασταν παρούσα, γιατί κατά την εκφώνηση του …
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας παρακαλώ,
κυρία Κωνσταντοπούλου, ακούστε µε. Εδώ δεν είναι δικαστήριο.
Και σε µένα προσωπικά µη βάζετε λόγια …
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επειδή, κύριε Πρόεδρε, εσείς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ακούστε µε, κυρία
Κωνσταντοπούλου. Σας παρακαλώ!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, κύριε Πρόεδρε, µου δώσατε
το λόγο ή θα τον πάρετε εσείς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όχι, είπατε κάτι για
µένα και θα µε ακούσετε!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς θέλετε να δηµιουργήσετε
εντυπώσεις και µε στοχοποιείτε συνεχώς. Με στοχοποιείτε συνεχώς, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, είπατε κάτι για µένα και θα µε ακούσετε!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με στοχοποιείτε συνεχώς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν είπα ότι εκφώνησα το όνοµά σας. Είπα ότι απουσιάζατε από τη Βουλή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Γρηγοράκο, δεν απουσίαζα από τη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν έχετε το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Γρηγοράκο, ήµουν στην
Αίθουσα της Γερουσίας, όπου είχα….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Να µην καταγράφετε τίποτα στα Πρακτικά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Κεγκέρογλου,
έχετε το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν σας δίνω το
λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όχι, δεν σας δίνω
το λόγο, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε
µου µισό λεπτό επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Παπαδηµούλη, δεν µπορεί να έρχεται στη Βουλή όποιος θέλει και να
παίρνει το λόγο όποτε θέλει. Σας παρακαλώ!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το
λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, έχετε το
λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορείτε ως Προεδρείο να έχετε δύο µέτρα και δύο σταθµά. Ακούστε. Εµείς µε βάση τον καταµερισµό που έχουµε κάνει, προβλέψαµε και σχεδιάσαµε για µια τροπολογία που έρχεται εδώ µε
έναν περίεργο τρόπο -επειδή δεν κατάφερε να περάσει σε ένα
άλλο νοµοσχέδιο εδώ και είναι εντελώς άσχετη- και αφορά στα
ειρηνοδικεία, να µιλήσει η αρµόδια για το θέµα, η επικεφαλής
της δικής µας επιτροπής για τα θέµατα της δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντοπούλου. Η κ. Κωνσταντοπούλου, λοιπόν, την ίδια ώρα έχει
και το φόρτο της προκαταρκτικής που δουλεύει πολλές ώρες,
αλλά και την αρµόδια Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης της οποίας
είναι µέλος.
Αυτό που ζητώ, λοιπόν, εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και αποτελεί και κοινή λογική -και περιµένω και τη συνδροµή
και των άλλων πτερύγων της Βουλής- είναι όπως διευκολύνθηκε
να µιλήσει χθες ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, να µιλήσει και η κ. Κωνσταντοπούλου γι’ αυτό το θέµα και µόνο, γιατί της έχουµε αναθέσει αυτήν τη δουλειά. Εγώ προσωπικά της την ανέθεσα ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, γιατί είναι ένα θέµα που το θεωρούµε σοβαρό και το οποίο δεν το έχουµε καλύψει επίτηδες µε
τις οµιλίες µας εγώ και η ειδική εισηγήτρια.
Πιστεύω, λοιπόν, πως ο χρόνος που σπαταλάµε σ’ αυτές τις
διαµάχες θα µπορούσε να δοθεί στην κ. Κωνσταντοπούλου και
κατ’ οικονοµία, αν θέλετε, και λιγότερος –όπως δόθηκε και στον
κ. Γεωργιάδη- για να υπάρχει η ίση αντιµετώπιση. Διότι αλλιώς
αν αυτό που αναγνωρίστηκε στον Γεωργιάδη από το Προεδρείο,
κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Προσωπικά, κύριε
Παπαδηµούλη, θα σας απαντήσω…(δεν ακούστηκε)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Από το Προεδρείο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν ήµουν εγώ…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μα, δεν µιλώ στον κ. Γρηγοράκο, αλλά στον εκπρόσωπο του Προεδρείου. Και σας ζητώ να
ενηµερωθείτε για την πρακτική που εφαρµόστηκε και µ’ αυτό το
πνεύµα και χρόνο να κερδίσουµε, αλλά και να µην οξύνουµε τους
τόνους, αλλά και να εξασφαλίσουµε την ουσία. Παρακαλώ, λοιπόν, να το δεχθείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Παπαδηµούλη, αυτήν τη στιγµή δηµιουργείτε µια κατάσταση που έγκειται
στο ότι ο καθένας θα έρχεται εδώ και θα λέει ότι αφού προχθές
ο κ. Βορίδης, ο κ. Κεγκέρογλου, ο κ. Κόλλιας κ.ο.κ. µίλησαν έτσι,
θα µιλήσω και εγώ. Εγώ, κύριε Παπαδηµούλη, δεν µπορώ να τα
δεχτώ αυτά και το ξέρετε. Είστε ένας άνθρωπος που έχετε µια
ευφυΐα. Δεν µπορεί να έρχεται ο καθένας εδώ και να συνεχίζει
κάτι, επειδή χθες έγινε ένα λάθος. Δεν ξέρω πώς έγινε. Εγώ προσωπικά το θεωρώ λάθος ως προς τη διαδικασία.
Εγώ, λοιπόν, πιστεύω ότι…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν έγινε λάθος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Παπαδηµούλη, το θέµα δεν είναι τα δύο λεπτά που θα έπαιρνε η κ. Κωνσταντοπούλου, αλλά ότι δεν µπορεί να έρχεται ο καθένας και να
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διακόπτει τη διαδικασία, όταν έχουµε µπει σε µια διαδικασία…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Παπαδηµούλη, ακούστε µε. Αφήστε µε να ολοκληρώσω και µετά θα µιλήσετε. Εγώ σας άκουσα.
Δεν µπορεί, λοιπόν, να έρχεται ο καθένας και να ζητάει το λόγο
όποτε θέλει. Και µε τη λέξη «καθένας» δεν σηµαίνει ότι εννοώ την
κ. Κωνσταντοπούλου. Δεν µπορεί να έρχεται ο κάθε Βουλευτής,
ο οποίος έτυχε να έχει µια δουλειά και να µη µπορεί να είναι στην
ώρα του εδώ, και να ζητάει το λόγο, επειδή δεν είχε το χρονικό
περιθώριο να είναι παρών.
Καταλαβαίνω όλες τις δυσκολίες, όπως καταβαίνω και ότι η κ.
Κωνσταντοπούλου είναι µια πολυάσχολη Βουλευτής κ.λπ. και
θέλει να είναι και στην προκαταρκτική επιτροπή, αλλά και στις
άλλες επιτροπές. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Όµως, θα πρέπει
να καταλάβετε και τη θέση του Προεδρείου. Και αν χθες το Προεδρείο έκανε αυτό που έκανε, σας παρακαλώ πολύ, αλλά εγώ
προσωπικά δεν το δέχοµαι αυτό που έγινε. Εγώ δεν το δέχοµαι
αυτό, γιατί ήταν εκτός διαδικασίας. Εγώ προσωπικά αυτήν τη διαδικασία δεν τη δέχοµαι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
θυµίσω και στους συναδέλφους που ήταν παρόντες, αλλά να
ενηµερώσω και εσάς, αφού δεν έχετε ενηµερωθεί για το εξής.
Χθες το βράδυ ο Προεδρεύων κ. Δραγασάκης είπε και πρότεινε:
«Να δώσουµε κατ’ εξαίρεση το λόγο στον κ. Γεωργιάδη για τρία
λεπτά, επειδή έχει και την προκαταρκτική;». Και είπαµε όλοι «ναι».
Όλοι!
Ζητώ λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να γίνει το ίδιο. Μάλιστα, ζητώ
να το θέσετε και ως ερώτηµα στις πτέρυγες της Βουλής, για να
δοθεί ο ίδιος χρόνος, δηλαδή τρία λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το θέτω αµέσως
στο Σώµα, κύριε Παπαδηµούλη.
Ερωτάται το Σώµα: Δέχεστε να µιλήσει η κ. Κωνσταντοπούλου
για τρία λεπτά;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το αφήνουµε στην κρίση σας, κύριε
Πρόεδρε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μάλιστα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εφόσον, λοιπόν, το
Σώµα το δέχεται, τελείωσε το θέµα. Θα δοθεί ο λόγος στην κ.
Κωνσταντοπούλου στη συνέχεια. Όµως, θα ήθελα να πω ότι ο κ.
Δραγασάκης δηµιούργησε ένα προηγούµενο στον Κανονισµό
της Βουλής, για το οποίο θα πρέπει να πάρει θέση ο Πρόεδρος
της Βουλής.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι έτσι
ακριβώς, όπως τα είπε ο κ. Παπαδηµούλης. Εχθές δεν είχε κλείσει ο κατάλογος και δόθηκε πράγµατι κατ’ εξαίρεση ο λόγος,
αλλά δεν είχε κλείσει ο κατάλογος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Στο θέµα παρακαλώ. Προχωρήστε στο θέµα και θα το λύσει το ζήτηµα αυτό η
Διάσκεψη των Προέδρων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Στο θέµα είµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα το λύσει η Διάσκεψη των Προέδρων το θέµα αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αλλά µπορεί να το λύνει κάθε
Κοινοβουλευτική Οµάδα µε τη δευτεροµιλία, στο πλαίσιο της
δευτεροµιλίας που έχει δικαίωµα να κάνει. Έτσι νοµίζω και δεν
χρειαζόταν η παρέµβαση αυτή. Μπορούσε ήδη να είχε αλλάξει
τον εισηγητή ο κ. Παπαδηµούλης, για να εξυπηρετήσει αυτήν την
ανάγκη που προέκυψε. Είναι απλά πράγµατα, αλλά δηµιουργούνται θέµατα.
Όπως είπατε, κύριε Βορίδη, ανοίγουν διάφορα θέµατα. Γιατί
τα ανοίγουµε κάθε φορά; Γιατί ίσως θέλουµε να κρύψουµε κάτι
άλλο. Στο συγκεκριµένο –εάν θέλετε την απάντηση- άνοιξαν
πέντε-έξι θέµατα από τον κ. Παπαδηµούλη, διότι δεν θέλει να
πλανάται το ερώτηµα γιατί στην Ευρωβουλή ψήφισε «ΝΑΙ» στη
συγκεκριµένη οδηγία και εδώ καταψηφίζει επί της αρχής.
Δεν απάντησε, δεν ένιωσε την ανάγκη να µας πει γιατί στην αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας που έκανε η Χρυσή Αυγή απάντησε µε ένα µεγαλοπρεπές «ΟΧΙ», αντίθετα µε αυτά που έχει
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ψηφίσει στην Ευρωβουλή. Γι’ αυτό το λόγο τα ανοίγει όλα τα θέµατα. Και επιπλέον χρειάζεται να τοποθετηθεί ο ίδιος και να µας
το εξηγήσει. Δε νοµίζω ότι µπορεί να το αποφύγει κάτι τέτοιο.
Και επί της ουσίας ο τίτλος –και η αρχή- του νοµοσχεδίου είναι:
«Διατήρηση ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων για τη χώρα». Επί
της αρχής µπορείς να έχεις διαφωνία σε αυτό το θέµα; Βεβαίως,
από εκεί και πέρα, δικαιούσαι να διαφωνήσεις σε όλα τα άρθρα,
αν δεν καλύπτουν την αρχή του νοµοσχεδίου. Η αρχή νοµίζω ότι
είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει ως θεσµικό πλαίσιο στη
χώρα.
Και επειδή άνοιξε αυτό το θέµα, πρώτον, να πω ότι εκ των
πραγµάτων γνωρίζουµε ότι στη χώρα µας δεν υπάρχει ο απαραίτητος ανταγωνισµός στο χώρο της εµπορίας πετρελαίου. Στο
χονδρεµπόριο –για να το κάνω αυτό κατανοητό, γιατί στο λιανεµπόριο ανταγωνισµός υπάρχει- ανταγωνισµός δεν υπάρχει.
Επιπλέον, όσον αφορά τους αποθηκευτικούς χώρους, υπάρχει
ολιγοπώλιο. Αυτό είναι δεδοµένο: Υπάρχει ολιγοπώλιο αποθηκευτικών χώρων. Άρα, το οποιοδήποτε άνοιγµα της αγοράς δίνει
τη δυνατότητα για πτώση του κόστους αποθήκευσης. Θέλετε να
το καταλάβετε; Μάλλον, το έχετε καταλάβει, αλλά είστε µε την
άλλη άποψη. Και γιατί; Διότι ετούτη την ώρα δεν βάζετε µπροστά
το συµφέρον του καταναλωτή, παρά µόνο βάζετε µπροστά το
συµφέρον της όποιας εταιρείας που µπορεί να ζητάει περισσότερα για την αποθήκευση καυσίµων στη χώρα µας.
Ειπώθηκε –κι εγώ το δέχοµαι- ότι οι δύο µεγάλες εταιρείες δεν
θα αποθηκεύσουν στο εξωτερικό, διότι πράγµατι διαθέτουν τους
αποθηκευτικούς χώρους στην Ελλάδα. Το δέχοµαι αυτό. Οι δυο
χώρες, όπως πάλι είπατε εσείς, έχουν το 75% της αγοράς. Άρα,
το 75% της υποχρέωσης αποθεµάτων θα τηρείται στη χώρα µας.
Και σας είπα το εξής απλό µαθηµατικό σκεπτικό: Εάν υποθέσουµε ότι οι υπόλοιποι που συµµετέχουν στην υποχρέωση, το
25%, πάει όλα τα αποθέµατα στο εξωτερικό, τότε στο σύνολο
των αποθεµάτων, ποιο θα είναι το ποσοστό που θα είναι στο εξωτερικό; Θα είναι 7,5%.
Εάν, λοιπόν, γι’ αυτό το 7,5% µιλάτε, για το οποίο θα πρέπει
να εκστοµίσετε αυτές τις βαριές κουβέντες –που εκστοµίσατε
για συναδέλφους, για την Κυβέρνηση, για Υπουργούς- τότε δικαίωµα σας.
Όµως, εγώ που έχω µιλήσει µε άλλους σε σχέση µε τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθείται όχι µόνο για τα αποθέµατα,
αλλά και για άλλους τοµείς, θεωρώ ότι οφείλει η χώρα να έχει
στρατηγικά αποθέµατα και αλλού, για λόγους που έχουν να κάνουν µε την ασφάλεια και µε τις τακτικές κινήσεις που θα χρειαστούν σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Και το «αλλού» δεν είναι
γενικό και αόριστο, σε χώρες του Τρίτου Κόσµου. Μιλάµε για
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για χώρες που ελέγχονται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις υπηρεσίες της. Μιλάµε για ένα
ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο, το οποίο και ενσωµατώνουµε.
Άνοιξε το θέµα των δηµοτικών εκλογών. Εγώ απ’ ό,τι γνωρίζω
έχει τεθεί και στην ΚΕΔΕ, το έχει συζητήσει η ΚΕΔΕ και έχει κατατεθεί αυτή η άποψη και νοµίζω και οµόφωνα. Δεν ξέρω εάν τα
δικά σας στελέχη που µετέχουν στην ΚΕΔΕ, σας έχουν ενηµερώσει. Όµως, δεν τίθεται θέµα αλλαγής της θητείας.
Ακούστε τώρα –επειδή το λέτε- το εξής: Πενταετή θητεία έχει
ψηφίσει αυτή η Βουλή µε το ν. 3852, τον «Καλλικράτη». Πενταετή
θητεία! Ειπώθηκε τότε και εισηγήθηκε ο Υπουργός ότι θα πρέπει
η πρώτη να ταυτιστεί µε τις ευρωεκλογές, ούτως ώστε να έχουµε
λιγότερο κόστος. Να τους βάλουµε και υποχρεωτικά να ψηφίζουν και στις τρεις κάλπες. Να προκύψει το άλλο θέµα που είχαµε µε τη λίστα Λαγκάρντ και να τους βάλουµε να ψηφίσουν
υποχρεωτικά και στις τρεις κάλπες, αλλιώς δεν γίνεται. Άλλο πάλι
τούτο!
Γνωρίζετε, λοιπόν, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλαξε την ηµεροµηνία των ευρωεκλογών; Το γνωρίζετε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ναι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι, άλλαξε την ηµεροµηνία η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε φορά, λοιπόν, που η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα αλλάζει την ηµεροµηνία των εκλογών, θα αλλάζουµε
κι εµείς την ηµεροµηνία των δηµοτικών εκλογών. Άρα, εκ των
πραγµάτων, υπάρχει ανάγκη για νοµοθέτηση σε σχέση µε αυτήν
την εναρµόνιση. Όµως, η θητεία είναι πενταετής και έχει καθιε-
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ρωθεί πλέον µε απόφαση της ελληνικής Βουλής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αυτό το καταψήφισα και
λέτε ανακρίβειες.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Και το ζήτηµα εάν είναι η πρώτη
θητεία τριάµισι ή τεσσεράµισι χρόνια –ή δεν ξέρω εγώ- είναι άλλο
θέµα. Αλλά είναι θέµα της ΚΕΔΕ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ναι, ορισµένοι θέλουν να κάτσουν στην καρέκλα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εάν δεν έχετε ενηµερωθεί, ρωτήστε εκεί, γιατί έχετε αξιόλογα στελέχη. Δεν πιστεύω κι αυτούς
να τους κατατάσσετε στους συµφεροντούχους που θέλουν να
παραµείνουν ενάµιση χρόνο ακόµα. Δεν νοµίζω!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όµως, κύριε συνάδελφε, ...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το ξέρετε όµως ότι υπάρχει ως
αίτηµα της ΚΕΔΕ µε αυτό που είπατε. Το ξέρετε, λοιπόν! Άρα,
είναι της ΚΕΔΕ και όχι δικό µας, της Βουλής ή της Κυβέρνησης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν είναι της ΚΕΔΕ. Παραβιάζετε το νόµο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν υπάρχει θέµα παραβίασης
του νόµου, όταν τροποποιείται ο νόµος και δεν κατάλαβα την αντίδρασή σας!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Πολλά δεν καταλάβατε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όταν δηλαδή έχουµε µία τροποποίηση νόµου και εφαρµόζεται ο νέος νόµος, αυτό είναι παράνοµο; Είναι καινοφανείς αυτές οι ιδέες και κάνετε και τους νοµικούς ορισµένοι. Τους κάνετε, όχι ότι είστε, ορισµένοι!
Να έρθω στο θέµα, λοιπόν, που έχει να κάνει µε την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ήρθε ο Υφυπουργός, µας είπε
γιατί έφερε αυτή την τροπολογία εδώ και όχι στο νοµοσχέδιο
που έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε εξέλιξη και σηκώθηκε και
έφυγε. Εάν ήταν τόσο επείγον και τόσο σηµαντικό, θα έπρεπε να
καθίσει και να δει ποια είναι η άποψη των κοµµάτων. Εάν είναι
στο Κοινοβούλιο, παρακαλώ να έρθει, διότι είναι αναγκαία αυτή
η ρύθµιση, προκειµένου να µην µένουν στον αέρα υποθέσεις που
ήταν να δικαστούν στα µεταβατικά πρωτοδικεία που έδρευαν σε
ειρηνοδικεία τα οποία συγχωνεύθηκαν. Αυτό είναι σηµαντικό θέµα, αλλά πρέπει να είναι εδώ να το ολοκληρώσει.
Με την ευκαιρία, πρέπει να πω ότι όταν έκανε τις συγχωνεύσεις των ειρηνοδικείων, υποσχέθηκαν µεταβατικά ειρηνοδικεία,
τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει ως Υπουργείο Δικαιοσύνης,
όπως –παραδείγµατος χάριν- το Ειρηνοδικείο Βιάννου και το
οποίο δεν έχουν ακόµα θεσµοθετήσει.
Θα ήθελα να πω µια κουβέντα για το ΙΓΜΕ. Είναι αναγκαία η
άµεση επεξεργασία και η κατάθεση αυτής της διάταξης, για να
αντιµετωπιστεί το πρόβληµα. Το έχουµε τεκµηριώσει από την
πρώτη στιγµή. Πολλές πλευρές του Κοινοβουλίου έχουν αποδεχθεί αυτές τις απόψεις και νοµίζω ότι είναι ώριµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι για το θέµα των
φωτοβολταϊκών, όπου υπήρξε µία σηµαντική ρύθµιση για τα θέµατα των αγροτών, θα πρέπει το Υπουργείο να δεσµευθεί ότι σε
επόµενη φάση θα ρυθµίσει το θέµα που έχει να κάνει µε το δικαίωµα αυτών που χάνουν το δεκαοκτάµηνο, χάνουν την προθεσµία να υπογράψουν συµβάσεις, να µπουν µε νέο –πιθανόντιµολόγιο, αλλά από την φάση που σταµάτησαν και µετά. Να µην
τους οδηγήσουµε πίσω, να ξεκινήσουν ξανά τη διαδικασία, για
το ίδιο πράγµα, για την ίδια επένδυση, ξανά µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ξανά το ένα, ξανά το άλλο.
Βεβαίως, εκ των πραγµάτων, όπως έχει διαφανεί απαιτείται
αναπροσαρµογή στα τιµολόγια, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει µε
επιστροφή ή να τους βγάλουµε εκτός αγοράς, για να µπουν κάποιοι άλλοι παίκτες. Αυτό θέλω να διασφαλίσουµε µε κάποια διάταξη, ούτως ώστε να υπάρχει δίκαιη αντιµετώπιση όλων των
κατηγοριών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Τελειώσατε, κύριε
συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Με τελειώσατε!
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Μαριάς.
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, θα έλεγα ότι έχει αναπτυχθεί η συζήτηση στα ζητήµατα, τα οποία µας ενδιαφέρουν.
Παρατηρώ ότι συζητούµε από καθέδρας και ο καθένας λέει τι
είναι πιο καλό, τι θα πρέπει να γίνει, χωρίς να παρουσιάζουµε
συγκριτικά στοιχεία, τι έχει γίνει ή τι γίνεται σε κάποια άλλα
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτηµα αυτό. Ποια
είναι τα θέµατα µας, λοιπόν;
Επειδή τέθηκε το ζήτηµα της εναρµόνισης, ενσωµάτωσης
κ.λπ., να πω ότι η κλασική µέθοδος µε την οποία εναρµονίζεται η
εθνική νοµοθεσία σε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το
προεδρικό διάταγµα. Έρχεται η εναρµόνιση υπό µορφή νόµου
µόνο όταν προστίθενται και άλλες ρυθµίσεις ή όταν υπάρχει διακριτική ευχέρεια σε κάποιο κράτος-µέλος και ασκεί αυτήν τη διακριτική ευχέρεια. Άλλοι οµιλητές ισχυρίστηκαν ότι εδώ είναι απλά
µια αντιγραφή και ενσωµάτωση της οδηγίας. Αλλά, αν ήταν έτσι,
θα ήταν µόνο ένα προεδρικό διάταγµα και θα τελειώναµε. Επειδή
όµως έχει και άλλες ρυθµίσεις και διακριτική ευχέρεια, έρχεται
µε νοµοσχέδιο. Στη βάση αυτή υπάρχει η δυνατότητα της Βουλής να αντιµετωπίσει ορισµένα ζητήµατα.
Δεύτερο θέµα. Ποιος είναι ο στόχος για τα αποθέµατα; Ο στόχος είναι οι χαµηλές τιµές στην εσωτερική αγορά; Κατά ποια έννοια; Επειδή στην τελική τιµή της βενζίνης ή του πετρελαίου θα
υπάρξει –και υπάρχει βεβαίως- ένα κόστος της αποθήκευσης;
Και πόσο είναι αυτό; Φερ’ ειπείν, στη βενζίνη που κάνει 1,60,
πόσο τοις εκατό είναι αυτό το κόστος της αποθήκευσης, πόσα
λεπτά; Να το δούµε. Αυτή είναι η βασική µέριµνα του νόµου ή
ενδιαφέρεται κατά κύριο λόγο να έχουµε αποθέµατα και να είναι
αποθηκευµένα εκεί ούτως ώστε να υπάρχει µεγαλύτερη ασφάλεια;
Το ζήτηµα, λοιπόν, είναι το θέµα της ασφάλειας. Σας φέρνω
στοιχεία από το Διεθνή Οργανισµό Ενέργειας και σας λέω να
δούµε τι ισχύει στις άλλες χώρες. Θα ήθελα την προσοχή σας,
κύριοι συνάδελφοι, γιατί θα σας καταθέσω συγκεκριµένα στοιχεία.
Αναφέροµαι στην εµπειρία των άλλων χωρών. Οι Ηνωµένες
Πολιτείες τι κάνουν; Έχω ένα πίνακα εδώ σηµερινό από το Διεθνή Οργανισµό Ενέργειας, κύριε Υπουργέ. Οι Ηνωµένες Πολιτείες που είναι µια χώρα που ενδιαφέρεται κυρίως για την
ασφάλεια της, µε βάση τα στοιχεία που έχω –κι αυτά αναφέρονται σε ηµέρες αξιοποίησης του πετρελαίου- στο εξωτερικό δεν
έχουν καµµία ποσότητα. Εδώ είναι, σηµερινά στοιχεία. Διαθέτουν
αποθέµατα πετρελαίου για εκατόν εβδοµήντα τέσσερις ηµέρες
στις Ηνωµένες Πολιτείες και στο εξωτερικό έχουν µηδέν. Αυτό
πρέπει να µας δείχνει κάτι, ιδίως για τη χώρα µας που απειλείται,
έχει προβλήµατα µε την Τουρκία και η οποία δεν γειτνιάζει
άµεσα, παρά µόνο µέσω Βουλγαρίας, µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο.
Θέλετε να δούµε τα στοιχεία σε επίπεδο εξωτερικού; Πόσο
τοις εκατό έχουν στο εξωτερικό; Η Γαλλία έχει αποθέµατα για
εκατόν µία ηµέρες, εκ των οποίων στο εξωτερικό είναι αποθέµατα δύο ηµερών. Η Γερµανία έχει αποθέµατα εκατόν τριάντα
εννέα ηµερών, εκ των οποίων στο εξωτερικό έχει για έξι ηµέρες.
Και έρχεστε εδώ να µας πείτε ότι εµείς θα πάµε στο 30% των
αποθεµάτων. Καθίστε, λοιπόν, να δείτε τι κάνουν οι άλλοι. Ακούστε τα, λοιπόν. Οι χώρες οι οποίες είναι σοβαρές, δεν έχουν βγάλει τα αποθέµατά τους για αποθήκευση σε άλλες χώρες, τα
κρατάνε στο εσωτερικό. Η Τουρκία θέλετε να δείτε τι κάνει; Η
Ισπανία που επικαλεστήκατε έχει αποθέµατα για µία ηµέρα. Αποθέµατα µιας ηµέρας έχουν στο εξωτερικό.
Θέλετε τώρα να δούµε αν είναι δηµόσιο ή ιδιωτικό, αν δηλαδή
το κράτος έχει επιλέξει κατά κύριο λόγο να έχει τα αποθέµατα;
Πάµε, λοιπόν, στη Γερµανία. Η Γερµανία έχει δηµόσια αποθέµατα εκατόν πέντε ηµερών και έχει αναθέσει σε ιδιώτες αποθέµατα τριάντα τεσσάρων ηµερών. Η Γαλλία έχει δηµόσια αποθέµατα για εβδοµήντα µία ηµέρες και σε βιοµηχανίες έχει αναθέσει
αποθέµατα τριάντα ηµερών. Αυτό, λοιπόν, τι δείχνει; Ότι οι σοβαρές χώρες οι οποίες σέβονται τον εαυτό τους, κατά κύριο
λόγο έχουν επιλέξει την εξής πολιτική:
Πρώτον, έχουν τα αποθέµατα τα οποία είναι δικά τους δηµόσια
αποθέµατα και τα έχουν µάλιστα και αποθηκευµένα σε δικούς
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τους κρατικούς χώρους και στη βιοµηχανία έχουν αναθέσει
µικρό ποσοστό. Δεύτερον, όλα τα αποθέµατα τα διατηρούν κατά
κύριο λόγο –οι Ηνωµένες Πολιτείες ή άλλες χώρες- στο εσωτερικό τους και δεν το αναθέτουν αλλού.
Αυτή, λοιπόν, την εµπειρία θα πρέπει να την αξιοποιήσετε,
διότι ακούµε τόση ώρα τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό. Ορίστε,
αυτά είναι τα στοιχεία από την έκθεση –σήµερα τα έβγαλα- του
Διεθνούς Οργανισµού Ενέργειας. Σ’ αυτά να απαντάτε µε συγκεκριµένα στοιχεία, όχι αοριστολογίες τι θα συµφέρει και τι δεν
θα συµφέρει, διότι εδώ κατηγορούνται αυτοί που το καταψηφίζουν ότι ενισχύουν τους ντόπιους και τα µονοπώλια κ.λπ.
Το βασικό στοιχείο που θα ξεκινήσουµε να κρίνουµε είναι εάν
ο τρόπος µε τον οποίο ενεργούµε είναι τέτοιος που διασφαλίζει
την ασφάλεια και από εκεί και πέρα, βεβαίως, να δούµε και την
καλύτερη λύση που θα είναι πιο φθηνή σε σχέση µε την επίπτωση
στον καταναλωτή που ακόµα δεν µας είπατε πόση είναι. Να σας
πω ότι το πιο σωστό είναι η χώρα να µην έχει ανάγκη τους ιδιώτες για να αναθέτει αυτή τη δουλειά, αλλά να προχωρήσει σε µία
πολιτική τέτοια που να έχει χώρους φύλαξης κρατικούς, για να
µπορεί να σταθεί σ’ αυτήν την προσπάθεια.
Σύντοµα, κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσω για δύο-τρία ζητήµατα και
θα επιφυλαχθώ για τα υπόλοιπα στη δευτερολογία µου.
Έχετε το άρθρο 22 που αφορά τη ΔΕΗ και τα τιµολόγια. Σας
λέµε ότι σήµερα υπάρχουν χιλιάδες νοικοκυριά που τους έχουν
κόψει το ρεύµα. Πρέπει να αντιµετωπιστεί και το ζήτηµα της αυξηµένης τιµής του ρεύµατος.
Δεύτερον, είδαµε ότι αποσύρατε, βεβαίως µετά την πίεση και
το σάλο που δηµιουργήθηκε, την τροπολογία για το ΤΑΙΠΕΔ, διότι
αν δεν φώναζε σύσσωµη η Αντιπολίτευση, αµφιβάλλω αν θα το
κάνατε. Φυσικά, υπάρχουν αρκετές παρατηρήσεις τις οποίες θα
κάνουµε σε σχέση µε τροπολογίες, αλλά θα τις κάνω στη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε, για να µην καταχρώµαι του χρόνου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Τσούκαλης έχει
το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, καταληκτικά θα
διαβάσω αυτολεξεί την επιχειρηµατολογία του κόµµατος της ευρωπαϊκής Αριστεράς που υποστήριξε τη συγκεκριµένη οδηγία
και υπερψήφισε στο Ευρωκοινοβούλιο:
«Υποστηρίζουµε την οδηγία γιατί πιστεύουµε ότι είναι σηµαντικό να διατηρηθούν ελάχιστα αποθέµατα αργού πετρελαίου και
προϊόντων πετρελαίου. Η διατήρηση ελάχιστων αποθεµάτων
είναι ζήτηµα τεράστιας κοινωνικής και οικονοµικής σηµασίας για
κάθε χώρα, συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειάς της. Θα πρέπει να απαγορεύεται κάθε είδους κερδοσκοπία αναφορικά µε τα
αποθέµατα, αντίθετα µε ό,τι συµβαίνει µέχρι σήµερα. Η ιδιοκτησία και διαχείριση πρέπει να είναι σε δηµόσια χέρια, ώστε να
προστατεύονται τα συµφέροντα των κρατών-µελών».
Αυτή είναι η επιχειρηµατολογία, αυτήν αναπτύξαµε κι εµείς και
µε την εισηγήτριά µας και χθες και σήµερα και πάνω σ’ αυτό, λοιπόν, το σκεπτικό στηρίζεται και η θετική µας ψήφος στη χθεσινή
συζήτηση αλλά και στη σηµερινή επί των άρθρων.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οδηγία όπως
ακριβώς ενσωµατώνεται είναι ένα καλό κείµενο. Όλα τα υπόλοιπα που αναπτύχθηκαν εκτενώς και κατατέθηκαν, αφορούν το
µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η χώρα, δηλαδή την εφαρµογή της. Επ’ αυτού να συζητήσουµε επί ώρες, να προσδιορίσουµε διαδικασίες, να βρούµε τα εργαλεία εκείνα, να αλλάξουµε
θεσµούς, ούτως ώστε να είναι πιο αποτελεσµατική η εφαρµογή
των οδηγιών.
Όµως, το να αναγάγουµε παθογένειες χρόνιες της χώρας
όσον αφορά την εφαρµογή όχι µόνο οδηγιών αλλά και νόµων και
βάσει σεναρίων το τι µπορεί να προκύψει στο µέλλον, προκειµένου να τοποθετούµαστε επί των κειµένων αυτών καθ’ εαυτών,
θα µου επιτρέψετε να πω ότι είναι προφάσεις εν αµαρτίαις. Δεν
κάνουµε καθόλου καλό στη χώρα αλλά και στο κόµµα µας ο καθένας όταν στέλνουµε ένα µήνυµα µονίµως στο εξωτερικό και
κυρίως στην Ευρώπη ότι, παραδείγµατος χάριν, εµείς αµφισβητούµε ακόµα και τη φερεγγυότητα αυτών που µέχρι τώρα νιώθαµε ως εταίρους, συνεταίρους, συνεργάτες και φίλους στην
Ευρώπη.
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Να αναφέρω ένα παράδειγµα. Ο κ. Μαριάς τοποθετήθηκε σε
σχέση µε τα αποθέµατα των άλλων χωρών. Δεν µπορώ να φανταστώ πώς για παράδειγµα η Τουρκία να νοιώθει φίλη µε κάποια
άλλη χώρα ούτως ώστε να διαθέτει αποθέµατα ακόµη και σε ευρωπαϊκή χώρα. Δεν µπορώ επίσης να φανταστώ πού θα µπορεί
η Αµερική να διαθέτει αποθέµατα στο εξωτερικό ούτως ώστε να
είναι ασφαλή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Στον Καναδά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Πιθανόν να έχει. Το γνωρίζετε;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τα σηµερινά…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Εµείς ως χώρα µέλος της Ευρωζώνης –αν θέλουµε να νοιώθουµε µέλος της Ευρωζώνης και αν
έχουµε µία αντίληψη οµοσπονδοποίησης της Ευρώπης και κάποια στιγµή ως συνεκτικού κρίκου αυτού που λέγεται ενωµένη
Ευρώπη, οµόσπονδη Ευρώπη- δεν νοµίζω ότι προσφέρουµε ιδιαίτερες υπηρεσίες αµφισβητώντας αυτή τη συνολική αντίληψη
µε τοποθετήσεις σαν και αυτές που ακούσαµε τις δύο προηγούµενες ηµέρες.
Θεωρούµε γι’ άλλη µία φορά ότι η συγκεκριµένη οδηγία και η
πρόβλεψη για διατήρηση ελάχιστων ποσοτήτων αργού πετρελαίου είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση της χώρας. Είναι κάτι που δεν
αφορά µόνο την Ελλάδα. Αφορά όλη την Ευρώπη. Ουσιαστικά ο
έλεγχος πρέπει να είναι ολοκληρωµένος και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με αυτή την έννοια εµείς ψηφίζουµε όλα τα
άρθρα.
Κύριε Υπουργέ, δεν είµαστε ικανοποιηµένοι µε τη θέση σας
απέναντι στην τροπολογία που καταθέσαµε για τα φωτοβολταϊκά. Χθες έθεσα και θέµα αντισυνταγµατικότητας και επιτρέψτε
µου να το επαναφέρω. Εµείς θα κάνουµε ό,τι µπορούµε και ελπίζω να υπάρξει συνεννόηση. Στο άµεσο χρονικό διάστηµα θα
πρέπει να αρθεί αυτή η αδικία ούτως ώστε να συµπεριληφθούν
σε αυτή την ευνοϊκή ρύθµιση και οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις
που αφορούν ιδιώτες. Απ’ ό,τι γνωρίζω και στην Κρήτη υπάρχει
ιδιαίτερο πρόβληµα, όπου οι αγρότες εγκατέστησαν φωτοβολταϊκά ως ιδιώτες και όχι µε την ιδιότητα του αγρότη.
Αυτά τα θέµατα πρέπει να αντιµετωπισθούν ούτως ώστε να
αρθεί η αδικία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Εισερχόµαστε στον κατάλογο των εισηγητών. Ο κ. Κόλλιας
έχει το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, είχα ζητήσει το
λόγο για προτασσόµενη δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Στον πρώτο κύκλο
συζητήσεων ανακοίνωσα το όνοµά σας και δεν ήσασταν εδώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορεί να
µιλήσει στη θέση της κ. Ουζουνίδου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εάν η κ. Ουζουνίδου θέλει να παράσχει τη θέση της, δεν έχω κανένα πρόβληµα.
Ορίστε, κύριε Κόλλια, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω να προσθέσω κάτι ιδιαίτερο στις αιτιάσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Στον κ. Παπαδηµούλη απάντησε µε τον καλύτερο τρόπο ο
Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος.
Σε ό,τι αφορά την υποχρέωση αυτών που τηρούν αποθέµατα,
να διαθέτουν και µία ποσότητα, σύµφωνα µε την κρίση του κυρίου Υπουργού, στο εξωτερικό, αναφέρεται σαφέστατα στην
οδηγία. Είναι µέχρι το ποσοστό του 30%. Αυτό σπάει τα ολιγοπώλια που λειτουργούν, όπως είπε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, αλλά δίνει και τη δυνατότητα στην Ελλάδα να διατηρεί αποθέµατα άλλων χωρών–µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αυτό µπορεί να φέρει έσοδα στο κράτος ιδιαίτερα σε
µία εποχή που θα έχουν τη δυνατότητα, πέραν των δύο µεγάλων
εταιρειών και τρίτοι να αποθηκεύουν αποθέµατα για λογαριασµό
χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μια προσωπική διευκρίνηση. Ήµουν εκείνος που κατά τη συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή επεσήµανα την ανάγκη να αλλάξει η διάταξη που αφορά τα πρόστιµα, καθότι το πρόστιµο που
προβλέπονταν µε την τροπολογία που είχε καταθέσει ο κύριος
Υπουργός, έφθανε σε δυσθεώρητα ύψη, άγγιζε το ένα δισεκα-
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τοµµύριο ευρώ. Όπως αντιλαµβάνεσθε, αυτό σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να εξυπηρετήσει την αναγκαιότητα ώστε οι
παραβάτες να συνετίζονται και να µην επαναλαµβάνουν τέτοιες
παραβάσεις. Σε καµµία περίπτωση δεν µπορούσα και εγώ προσωπικά να δεχθώ ότι η πρόθεση του νόµου είναι να αφανίσει τον
παραβάτη αντί να τον συνετίσει.
Πολύ σωστά ο κύριος Υπουργός κατέβασε το ποσό αυτό στον
µηνιαίο µέσο όρο του τζίρου µιας µεγάλης εταιρείας. Και πάλι
όµως θεωρώ ότι τα εβδοµήντα εκατοµµύρια ευρώ πρόστιµο είναι
ένα µεγάλο ποσό.
Εν πάση περιπτώσει, επειδή πρόκειται για θέµα που αφορά την
ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, θεωρώ ότι καλώς το βάλατε σε
αυτό το επίπεδο, κύριε Υπουργέ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με κατάπληξη είδαµε ότι στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος εισήχθη την Παρασκευή τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η τροπολογία
αυτή δεν έχει καµµία σχέση µε το αντικείµενο του νοµοσχεδίου
και µας προβληµατίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι για δεύτερη
φορά εισάγεται από το παράθυρο.
Το πρώτο σκέλος της τροπολογίας είναι δύο µόνο γραµµούλες. Καταργούνται οι τυχόν µεταβατικές έδρες των πρωτοδικείων που λειτουργούσαν στην έδρα των ειρηνοδικείων που
συγχωνεύτηκαν. Με αυτές τις δύο γραµµές αλλάζετε τη ζωή των
ανθρώπων που κατοικούν στα χωριά, στις κωµοπόλεις, σε όλη
την επικράτεια. Τους υποχρεώνετε να κάνουν ολόκληρο ταξίδι
για να εµφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου, όχι µόνο ως διάδικοι, αλλά ακόµη και ως µάρτυρες.
Θα σας αναφέρω ένα απλό παράδειγµα. Καταργώντας τα µεταβατικά Πρωτοδικεία της Ιστιαίας και των Λουτρών Αιδηψού,
υποχρεώνετε τους κατοίκους των περιοχών αυτών να κάνουν
εκατόν δέκα χιλιόµετρα και εκατόν τριάντα χιλιόµετρα από κακό
δρόµο, ο οποίος συχνά αποκλείεται, για να εµφανιστούν ενώπιον
του πρωτοµελούς πρωτοδικείου.
Όχι µόνο έχετε αποµακρύνει τη διοίκηση και το κράτος, αλλά
και την πρόνοια από τους πολίτες, αποµακρύνετε τώρα και τη δικαιοσύνη από αυτούς. Καθιστάτε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη
ανέφικτη. Και αυτό δεν είναι στοιχείο ούτε είναι δείγµα κράτουςδικαίου.
Μας είναι ακατανόητο γιατί εισάγεται εκ νέου σήµερα µε τροπολογία αυτή η διάταξη, ενώ είχε περιληφθεί στο πολυνοµοσχέδιο µε το οποίο κυρώθηκαν οι επτά πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου και απεσύρθη στις 14-1-2013 από τον κ. Σταϊκούρα, υποτίθεται για να έρθει µε την τακτική διαδικασία. Αντ’
αυτού έρχεται πάλι από το παράθυρο. Εισάγεται σήµερα που συνεδρίαζε η Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης την
ίδια ώρα µε την Ολοµέλεια. Γι’ αυτό δεν βρισκόµουν εδώ, οι συνάδελφοί µου και εγώ και όχι γιατί κάναµε κοπάνα ή ήµασταν
οπουδήποτε αλλού ή είχαµε άλλες δουλειές. Δεν εισάγεται στην
επιτροπή και εισάγεται από το «παράθυρο» στην Ολοµέλεια.
Το χειρότερο είναι ότι η παράγραφος 2, για την οποία τίποτε
δεν είπε ο κύριος Υφυπουργός, είναι µία ευθεία παρέµβαση σε
εκκρεµείς ποινικές δίκες. Δεν µε εκπλήσσει το ότι δεν την παρουσίασε. Με καταπλήσσει το γεγονός ότι επιχειρεί να την εισαγάγει
έτσι.
Αλλάζει ο τρόπος της κλήρωσης για δίκες αρµοδιότητας τριµελούς εφετείου κακουργηµάτων που πρόκειται να διαρκέσουν
για πολύ χρόνο. Αλλάζει ο καθορισµός εκείνων που κληρώνονται
ως εισαγγελείς και αναπληρωτές τους. Εκεί που ήταν δέκα εισαγγελείς εφετών, τώρα γίνονται δέκα εισαγγελείς εφετών ή αντιεισαγγελείς εφετών πενταετούς τουλάχιστον υπηρεσίας.
Τι σηµαίνει αυτή η φωτογραφική διάταξη; Γιατί εισάγεται µε
αυτόν τον τρόπο ενώ επηρεάζει το δικαίωµα του κάθε πολίτη, κατηγορουµένου και πολιτικώς ενάγοντος διαδίκου, το δικαίωµα
στον φυσικό δικαστή;
Και βεβαίως, το µείζον ζήτηµα, αυτές οι προγραµµατισµένες
και επιλεκτικές κληρώσεις –γιατί εµείς διαφωνούµε και µε όλον
αυτόν τον τρόπο της επιλεκτικής κλήρωσης από συγκεκριµένους
για συγκεκριµένες δίκες- για ποιο λόγο αλλάζει έτσι χωρίς συζή-

7538

τηση, χωρίς παρουσίαση, στα κρυφά, κάτω από το τραπέζι, από
το παράθυρο; Γιατί δεν γίνεται συζήτηση να ακούσει η Βουλή και
να συζητηθεί; Τι συµβαίνει στα εφετεία και γιατί πρέπει να γίνει
µε αυτόν τον τρόπο η διαδικασία;
Αυτά νοµίζω ότι ήταν πράγµατα που έπρεπε και χρειαζόταν να
συζητηθούν στην Επιτροπή. Έπρεπε να τύχουν δηµοσίου διαλόγου και κοινοβουλευτικού διαλόγου, λόγου και αντιλόγου. Είναι
πραγµατικά εξαιρετικά οχληρό για τη δηµοκρατία µας, για τη δικαιοσύνη και για το κράτος δικαίου ότι έρχονται από το παράθυρο και είναι εξίσου οχληρό ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης ήταν
το πρωί στην επιτροπή, τον ρώτησα «γιατί εισάγετε αυτήν την
τροπολογία;» και µου λέει «τι τροπολογία είναι;».
Δεν µπορεί να αλλάζει έτσι το νοµικό πλαίσιο της χώρας µας
και περιµένω από τον κ. Ρουπακιώτη να δώσει µια εξήγηση. Ο κ.
Καραγκούνης που έκανε παρουσίαση της συγκεκριµένης τροπολογίας µίλησε µόνο για το πρώτο σκέλος. Περιµένω να ακούσω.
Η Βουλή δικαιούται να µάθει γιατί θα ψηφίσουµε για εκκρεµείς
δίκες µεγάλης διάρκειας, όπως είναι οι δίκες που αφορούν πολύ
σοβαρά οικονοµικά εγκλήµατα διαπλοκής, διαφθοράς, δωροδοκίας, όπως είναι και οι δίκες που αφορούν εγκληµατικές οργανώσεις για τις οποίες αναµένεται να δικαστούν κάποιοι πολιτικοί,
όπως είναι και δίκες οι οποίες αφορούν τα λεγόµενα αδικήµατα
περί την τροµοκρατία, την τροµοκρατική οργάνωση κ.λπ.. Πώς
έρχεται έτσι µια διάταξη που αλλάζει τη διαδικασία της σύνθεσης; Και πώς επιχειρείται να µην ακουστεί καν στη Βουλή τι συµβαίνει; Γιατί αν δεν διεκδικούσαµε τόσο πολύ το λόγο –και
ευχαριστώ πολύ τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του κόµµατός
µου, του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ που επέµεινε- αν δεν ακουγόµασταν, αυτό
δεν θα πέρναγε ούτε στα ψιλά γράµµατα.
Δεν µπορεί να γίνεται έτσι νοµοθέτηση. Ζητούµε την απόσυρση της τροπολογίας και οπωσδήποτε θα πρέπει να έρθει ο
Υπουργός Δικαιοσύνης να εξηγήσει τι είναι αυτό που εισάγει και
γιατί δεν το έφερε το πρωί στην επιτροπή που συνεδρίαζε την
ίδια ώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Δριβελέγκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Θα µιλήσω για ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε. Έχει εξαντληθεί η συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και χθες ένα λεπτό
ζητήσατε αλλά φάγατε το χρόνο σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Ξέρετε, επειδή είµαι πρακτικός,
εγώ τα τηρώ, κύριε Πρόεδρε. Και αν δεν µε διακόπτατε, θα είχα
τελειώσει. Λέω, λοιπόν, ότι έχει εξαντληθεί η συζήτηση.
Ακούστηκαν πάρα πολλά και βεβαίως προσπάθησαν κάποιες
πλευρές να φύγουν εκτός νοµοσχεδίου διότι στο νοµοσχέδιο δεν
µπορούσαν να απαντήσουν τα συγκεκριµένα ερωτήµατα.
Ειλικρινά δεν θα έπαιρνα το λόγο για να µη φθείρουµε το
χρόνο, όπως κάνουµε συνέχεια εδώ, αλλά άκουσα την τεκµηριωµένη εισήγηση του κ. Μαριά σε ό,τι έχει σχέση µε το τι αποθέµατα έχουν άλλες χώρες στο εξωτερικό. Πράγµατι, µας
διαβεβαίωσε –και το πιστεύω- ότι από τον Παγκόσµιο Οργανισµό
Ενέργειας πήρε στοιχεία ακριβή τα οποία δείχνουν ότι σοβαρές
χώρες έχουν λίγα αποθέµατα στο εξωτερικό. Μα, εδώ εµείς δεν
ψηφίζουµε ντε και καλά να βάλουµε αποθέµατα στο εξωτερικό.
Δυνατότητα δίνουµε, αν θέλουν, το 7,5% -ούτως ή άλλως είναι
εδώ- να µπορούν να πάνε. Μπορεί και εµείς αύριο που θα έχουµε
αυτή τη δυνατότητα σ’ αυτόν τον κατάλογο, να έχουµε και εµείς
αυτά τα µικρά ποσοστά αποθεµάτων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η κ.
Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ακούσαµε τον κ. Βορίδη να ευαγγελίζεται ότι
από την παρούσα εναρµόνιση θα προκύψει και όφελος τελικά
στους τελικούς καταναλωτές. Θα θέλαµε, λοιπόν, να µας καταθέσει µε βάση ποιες οικονοµοτεχνικές µελέτες αποδεικνύεται ότι
το κόστος αποθήκευσης προσαυξηµένο µε το κόστος µεταφοράς από µια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί ποτέ να είναι
µικρότερο από το κόστος αποθήκευσης στη χώρα. Εάν υπάρχουν, σε ποια δεδοµένα στηρίζονται και ποια µεθοδολογία χρησιµοποιούν για να εξάγουν ένα τέτοιο συµπέρασµα;
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Δυστυχώς, δηµιουργείτε τη βεβαιότητα ότι δεν υφίστανται
αυτές οι σοβαρές µελέτες που θα υποστήριζαν παρόµοια λογική,
γεγονός που δεν µας κάνει εντύπωση καθώς κάθε πτυχή της οικονοµικής και αναπτυξιακής πολιτικής σας ακροβατεί όπως
έχουµε πει και στην επιτροπή πολλές φορές, µεταξύ ουτοπικού
και αδύνατου και ενδύεται τελικά µε τον µανδύα εκφοβισµού
ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας για να δικαιολογηθεί.
Ακούσαµε επίσης από τους υπερασπιστές της εναρµόνισης
και κυρίως από τη Δηµοκρατική Αριστερά ότι απλά µεταφράζουν
µια κοινοτική οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Σε µια περίοδο κρίσης
ελπίζω να κατανοείτε ότι τίποτα δεν µας διασφαλίζει ως κράτος
από πιθανά κερδοσκοπικά παιχνίδια στην τιµή του ναύλου, για
το οποίο δεν έγινε κανένας λόγος και δεν απαντήθηκαν οι πολλές ερωτήσεις που έχουµε θέσει στον κύριο Υπουργό για το
θέµα αυτό. Η τιµή του ναύλου βέβαια, θα εκτίνασσε στα ύψη το
κόστος µεταφοράς. Το κόστος µεταφοράς το επωµίζονται, όπως
ξέρουµε, οι εταιρείες, οι οποίες θα κάνουν το εξής: Θα το µετακυλήσουν στον τελικό καταναλωτή. Άρα, δεν µπορούµε να ισχυριστούµε ούτε αυτόν τον ισχυρισµό σας για το οποιοδήποτε
όφελος που θα έχει ο τελικός καταναλωτής.
Και βέβαια γι’ αυτήν την περιβόητη απλή µεταφορά στο εθνικό
δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας, να σας πούµε: Γιατί δίνετε τη δυνατότητα τήρησης του 30% των αποθεµάτων σε άλλα κράτηµέλη, αφού η οδηγία ξεκάθαρα σας δίνει τη δυνατότητα
σταδιακής αύξησης του ποσοστού από το 10% στο 30% µέχρι το
2017; Αυτό αποτελεί απλά µια αντιγραφή της κοινοτικής οδηγίας
στο εθνικό δίκαιο; Εσείς επιλέξατε αυτό και όχι η οδηγία.
Η παράγραφος 2 του άρθρου 5, που σας έχουµε επανειληµµένως ζητήσει να διαγράψετε, βρίσκεται και αυτή εκτός ορίων
της οδηγίας. Αυτή είναι η οδηγία που επιτάσσει τη διασφάλιση
της διαθεσιµότητας και δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε επιπροσθέτως όρους και προϋποθέσεις για τη διατήρηση των σχετικών
αποθεµάτων στη χώρα. Σας καλέσαµε να τη διαγράψετε, κάτι το
οποίο δεν πράξατε. Ωστόσο έρχεστε εδώ να µας πείτε ότι απλά
µεταφράζετε µια οδηγία από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική
γλώσσα. Βέβαια δεν περιµέναµε κάτι καλύτερο, αφού ο κ. Βορίδης είπε εµµέσως πλην σαφώς ότι καλά έκανε η Κυβέρνηση και
εξίσωσε την τιµή του πετρελαίου θέρµανσης µε την τιµή του πετρελαίου κίνησης, όταν έχουµε ανθρώπους οι οποίοι πλέον έχουν
καταλήξει να µην έχουν να βάλουν πετρέλαιο, όταν έχουµε παιδιά τα οποία καίγονται από σόµπες, όπως στο δυστύχηµα που
έγινε στην Καβάλα, όταν έχουµε το φαινόµενο της αιθαλοµίχλης,
όταν η λαθροϋλοτοµία που υπάρχει έχει φτάσει στα όριά της.
Και έρχεται εδώ να µας πει ότι καλώς έκαναν γιατί έχουν πατάξει
τη λαθρεµπορία όταν δεν µπορούν ούτε αυτό το σύστηµα των
εισροών-εκροών το οποίο υποσχέθηκε ο κ. Σαµαράς προεκλογικά να το εγκαταστήσουν επιτέλους ώστε να πατάξουν τη λαθρεµπορία καυσίµων. Και επίσης έρχεται να µας το πει χωρίς να
µας καταθέσει ούτε γι’ αυτό στοιχεία.
Γι’ αυτό, λοιπόν, επειδή µας έδωσε την ευκαιρία, θα καταθέσουµε µια ερώτηση στη Βουλή, να µας δώσει τα απαραίτητα
στοιχεία, αν τολµά, ο κ. Στουρνάρας και να µας πουν πώς καταπολέµησαν αυτήν την λαθρεµπορία, πόσο έχει καταπολεµηθεί
και τι έσοδα απ’ αυτήν την εξίσωση είχε το κράτος καθώς δεν
έχει εισπράξει ούτε το 1/10 απ’ αυτά που ήθελε να εισπράξει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Γκιόκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, πήρα το λόγο γιατί θέλουµε να επιµείνουµε στην τροπολογία που έχει κατατεθεί για
τους εργαζοµένους του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Η τοποθέτηση που κάνατε ούτε λύνει το πρόβληµα των εργαζοµένων που έχει δηµιουργηθεί ούτε υπάρχει
οποιαδήποτε δέσµευση για λύση που να ανταποκρίνεται στις
αγωνίες των εργαζοµένων. Σέρνεται µια κατάσταση, διαιωνίζεται
ένα καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και αβεβαιότητας αυτών
των εργαζοµένων.
Η διαβούλευση στην οποία αναφερθήκατε µε τα συναρµόδια
Υπουργεία, το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης κατά τη γνώµη µας είναι προσχηµατική,
γιατί αυτοί οι εργαζόµενοι, αν και προβλέφθηκε αρχικά µε το ν.
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4024, ποτέ δεν τέθηκαν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, σήµερα εργάζονται και πληρώνονται κανονικά.
Άρα, δεν είναι θέµα αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών. Είναι θέµα δικό σας που πρέπει να το λύσετε µε βάση την
αγωνία που έχουν οι εργαζόµενοι για να εξασφαλίσουν την εργασιακή τους σχέση.
Μέσα από αυτήν την κωλυσιεργία, κατά τη γνώµη µας, το
Υπουργείο παραµένει στοχοπροσηλωµένο στην υποβάθµιση του
ΙΓΜΕ και τη µετατροπή του από ερευνητικό κέντρο στρατηγικής
σηµασίας για την ανάπτυξη της χώρας, σε κέντρο διαµεσολάβησης επιχειρηµατικών συµφερόντων.
Εκεί οδηγούν τα σχέδιά σας και οδηγείτε µε αυτόν τον τρόπο
και στην έξοδο αυτούς τους εργαζόµενους µέσα από την αξιοποίηση νέων αντεργατικών ρυθµίσεων για τη διαθεσιµότητα και
την κινητικότητα και στην ανατροπή εργασιακών σχέσεων µέσα
από την πρόβλεψη που υπάρχει για προσλήψεις µε µπλοκάκι
εκατό εργαζοµένων από τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ.
Άρα, εµείς επιµένουµε ότι πρέπει να δεσµευτείτε να κάνετε
δεκτή την τροπολογία και να δώσετε λύση στο πρόβληµα αυτό
που έχει δηµιουργηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Πετράκος έχει
το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Μας εγκαλούν οι συνάδελφοι της τρικοµµατικής Κυβέρνησης
γιατί δεν βάζουµε –λέει- µπροστά το συµφέρον των καταναλωτών. Απαντούµε για µια ακόµη φορά: Επειδή βάζουµε µπροστά
το συµφέρον των καταναλωτών, γι’ αυτό ήµασταν, είµαστε και
θα είµαστε αντίθετοι µε την αρχική ιδιωτικοποίηση των «ΕΛΠΕ»
και την ολική ιδιωτικοποίηση των «ΕΛΠΕ». Διότι, όπως είπε και ο
εκπρόσωπος των εργαζοµένων –και όχι οι εκπρόσωποι των εταιρειών, όπως είπε κάποιος συνάδελφος στην επιτροπή, αλλά ο
Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Πετρελαιοειδών Διυλιστηρίων και Χηµικής Βιοµηχανίας- και όπως το γνωρίζει ο καθένας, από την ώρα που έγινε η ιδιωτικοποίηση –το είπαµε και
αρχικά- αυξήθηκαν οι τιµές.
Δεύτερο ζήτηµα. Επισηµαίνουµε –για να καταγραφεί στα Πρακτικά- ότι το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στην έκθεσή του ζητούσε τα αποθέµατα στη χώρα να είναι 60 ηµερών, αντί 90. Αν
γίνει το 30%, των αποθεµάτων να είναι στο εξωτερικό έχουµε
αποθέµατα 63 ηµερών. Το καταγράφουµε, λοιπόν.
Τρίτο ζήτηµα. Επειδή µας λέτε ότι µε αυτόν τον τρόπο ενισχύονται τα υπάρχοντα διυλιστήρια, ξαναλέµε ότι αυτοί οι οποίοι
διαφώνησαν µε το νοµοσχέδιό σας, κύριε Υπουργέ, δεν ήταν ο
εκπρόσωπος των «ΕΛΠΕ», όπως παρουσιάστηκε από συνάδελφο, αλλά οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων. Ο εκπρόσωπος
των «ΕΛΠΕ» σας στήριξε. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας, δηλαδή
της µίας εκ των δύο που ήρθαν, στήριξαν εµµέσως πλην σαφώς
την άποψή σας.
Τέταρτον, όταν επιτρέπετε στους κατόχους της διύλισης,
«ΕΛΠΕ» και «MOTOR OIL», τη δυνατότητα να τηρούν κατά το 1/3
τα τελικά προϊόντα και τα 2/3 σε αργό και ηµικατεργασµένα –
εταιρείες διύλισης που ελέγχουν πάνω από το 60%- σηµαίνει ότι
η «ΕΛΠΕ» και η «MOTOR OIL» θα έχουν τη δυνατότητα µηδενικής
τήρησης αποθεµάτων τελικών προϊόντων στη χώρα και θα δύνανται να χρησιµοποιούν τα εκάστοτε αποθέµατα σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναλλάσσονται σαν αποθέµατα
ασφαλείας και το αργό, αυτό που θα είναι εν πλω, και θα χρεώνουν αποθήκευτρα.
Ακόµα χειρότερα, σε περίπτωση συρρίκνωσης περαιτέρω της
ελληνικής αγοράς και µείωσης των περιθωρίων κέρδους, θα µπορούν να µειώσουν πάρα πολύ τη διύλιση στο εσωτερικό της
χώρας, να απολύσουν εργαζόµενους, ακόµα και να διακόψουν
τη διύλιση και να κάνουν εισαγωγές από διυλιστήρια µε πλεονάζουσα διυλιστική ικανότητα. Τέτοιο θυµίζω ότι υπάρχει στη Βουλγαρία και επειδή πρέπει να είµαστε καχύποπτοι, µήπως είναι στα
πλαίσια της απαίτησης, όπως ήταν απαίτηση κάποιων και η τροπολογία, η οποία απεσύρθη, όταν θα πουληθούν τα ΕΛΠΕ να διυλίζουν στη Βουλγαρία, γιατί εκεί θα τους συµφέρει και εδώ να
υποβαθµιστούν;
Και γι’ αυτούς τους λόγους, λοιπόν –πέραν των άλλων που είπαµε- η δική µας άποψη, κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι,
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είναι η άποψη η οποία πραγµατικά ενισχύει τα συµφέροντα της
χώρας, διότι µε την άποψη τη δική µας θα τηρούνται πραγµατικά
αποθέµατα εντός της χώρας και δεν θα υπάρχει πρόβληµα ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, θέµα για το οποίο κόπτονται κάποιοι συνάδελφοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι θα δείτε το θέµα για το ΙΓΜΕ. Ο χρόνος, όµως, δεν περιµένει. Οι συµβάσεις εργασίας των εργαζοµένων στο ΙΓΜΕ, τους οποίους κατελάµβαναν οι διατάξεις του
άρθρου 34 παράγραφος 7 του ν. 4024/2011 και για τους οποίους
δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής τους στο καθεστώς
εργασιακής εφεδρείας, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι έχουν
πει, προτείνουµε κι εµείς –τώρα, όµως, γιατί το ΙΓΜΕ έχει πρόβληµα- να θεωρούνται ότι ουδέποτε λύθηκαν και να συνεχίζουν
να παραµένουν σε ισχύ, για να µπορέσει το ΙΓΜΕ να επιτελέσει
το σηµαντικό ρόλο που επιτελεί µέχρι τώρα στην εθνική οικονοµία και σε όλα τα επιστηµονικά θέµατα, τα οποία τηρεί.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και για την
ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Παπαδηµούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτα απ όλα, είναι αυτονόητο ότι η χώρα χρειάζεται αποθέµατα. Οι ενστάσεις µας είναι ακριβώς επειδή δεν πάτε σε αυτά
που προβλέπει η οδηγία, πάτε και παραπέρα.
Απαντήστε, λοιπόν, γιατί έχετε µέσα στο νοµοσχέδιο σας τη
ρύθµιση που λέει ότι µε κοινή υπουργική απόφαση µπορούν τα
αποθέµατα στο εξωτερικό να είναι και πάνω από 30%, που είναι
το επάνω όριο της οδηγίας. Γιατί; Ποιους θέλετε να εξυπηρετήσετε; Η δική µας η ένσταση είναι ότι φεύγετε από τα µεγάλα περιθώρια που σας δίνει η οδηγία και αντί να πάτε σταδιακά –να
ξεκινήσετε από πιο χαµηλά, από 10%- εσείς πάτε κατευθείαν έως
30%.
Και γιατί µας φοβίζει αυτό; Γιατί στη χώρα που οργιάζει το λαθρεµπόριο του πετρελαίου, µπορεί να οργιάζουν και τα εικονικά
αποθέµατα, κύριε Παπαγεωργίου. Σας φαίνεται περίεργο; Η έννοια του προστίµου είναι να είναι τόσο µεγάλο, που να λειτουργεί
αποτρεπτικά. Την επιχειρηµατολογία σας «να κατεβάσουµε το
πρόστιµο, έτσι ώστε ο παραβάτης, που δεν τηρεί τα νόµιµα αποθέµατα, να µην κλείσει» τη θεωρώ επικίνδυνη.
Αντιθέτως, αν θέλουµε να τηρούνται τα αποθέµατα –νόµιµα
και όχι εικονικά- πρέπει το πρόστιµο να είναι τέτοιο, που να φοβάται ότι όποιος κάνει τη βρωµοδουλειά, θα κινδυνεύει µε κλείσιµο. Αλλιώς, στην Ελλάδα που οι ισχυροί είναι ασύδοτοι, το
σήµα που τους δίνετε µε την αλλαγή στο ύψος του προστίµου
είναι «παιδιά, δεν πειράζει, αν κερδίζετε παραπάνω µε τα εικονικά
αποθέµατα, θα τη βρούµε τη δουλειά».
Να σας αναφέρω ένα άλλο συναφές θέµα, τις απειλές εναντίον
δηµοσιογράφου του «UNFOLLOW» από κάποιον που δήλωσε Δηµήτρης Μελισσανίδης, αλλά που το τηλέφωνο, από το οποίο
πήρε, ανήκει –σύµφωνα µε τον κατάλογο του ΟΤΕ- στην
«AEGEAN». Ξέρουµε τι έγινε; Εµείς, όχι. Ζητάµε να εξεταστεί και
ρώτησα τι έχει κάνει η Αστυνοµία για το θέµα, τι έχει κάνει η δικαιοσύνη. Αυτό ρώτησα. Και είναι πολικό θέµα –γιατί απόρησε ο
κ. Βορίδης- διότι ο κ. Μελισσανίδης διεκδικεί την αγορά του
ΟΠΑΠ µε ένα επενδυτικό σχήµα, διότι ο κ. Μελισανίδης έχει συνήγορό του έναν κολλητό φίλο του Πρωθυπουργού, τον κ. Φαήλο
Κρανιδιώτη. Είναι θέµα και απαιτούνται εξηγήσεις.
Έρχοµαι στο θέµα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Οι δηλώσεις
του κ. Βορίδη και του κ. Κεγκέρογλου επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει
ένα αλισβερίσι µεταξύ των ηγεσιών Νέας Δηµοκρατίας και
ΠΑΣΟΚ. Είναι αποκαλυπτήρια. Ο νόµος που είχατε ψηφίσει, προβλέπει ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του
2014, µαζί µε τις ευρωεκλογές. Αυτό λέει ο νόµος, µε αυτό δουλεύουµε. Και τώρα η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, επειδή φοβούνται τις κάλπες, επειδή φοβούνται το λαό, λένε «να πάµε τις
εκλογές τον Οκτώβριο του 2015». Τι µας είπε ο κ. Βορίδης; «Δεν
είναι αναβολή αυτό, είναι παράταση θητείας» -όχι Γιάννης, Γιαν-
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νάκης! Και ο κ. Κεγκέρογλου µας λέει: «Ξέρετε, το ζητάνε και κάποιοι εκλεγµένοι δήµαρχοι και κάποιοι εκλεγµένοι περιφε- ρειάρχες». Μα, είναι λογικό αυτοί να θέλουν παράταση της θητείας
τους. Είναι λογικό να θέλουν να κάτσουν στην καρέκλα παραπάνω.
Είναι λογικό ορισµένοι από αυτούς να φοβούνται την κάλπη.
Όµως, είπε ανακρίβειες όταν είπε «από όσο ξέρω είναι οµόφωνη
η απόφαση».
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο είναι κατηγορηµατικά
αντίθετος σε αυτήν τη µεθόδευση και σας συνιστά να την ξεχάσετε κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ Ο φόβος της
Νέας Δηµοκρατίας για την κάλπη, την οδηγεί να κάνει ένα µεγάλο ρουσφέτι στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει την πρώτη δύναµη
στους εκλεγµένους αυτοδιοικητικούς, γιατί οι εκλογές έγιναν τον
Οκτώβριο του 2010, ενώ τώρα έχει ποσοστά 6% µε 7% στις δηµοσκοπήσεις. Εσείς, λοιπόν, που είσαστε µε τη δηµοκρατία, µε
τη νοµιµότητα, µη διανοείστε να παίξετε παιχνίδια µε αυτό το
θέµα.
Τέλος, το θέµα που ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου, είναι σοβαρό και δεν ξέρω αν το προσέξατε. Σύµφωνα µε αυτά που δήλωσε η Βουλευτής µας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν είχε υπ’
όψιν του την τροπολογία που ετοιµάζεστε τώρα να ψηφίσετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πού της το είπε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Σήµερα, στη συνεδρίαση
της Ειδικής Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης.
Εγώ το µεταφέρω, δεν ήµουν µπροστά. Όταν όµως αλλάζουν
συνθέσεις δικαστηρίων που κρίνουν σοβαρές εκκρεµείς υποθέσεις που είναι εν εξελίξει, και οικονοµικά εγκλήµατα και υποθέσεις σκανδάλων που είναι µπλεγµένοι πολιτικοί, καταλαβαίνετε
ότι το θέµα δεν µπορεί να περάσει έτσι. Απαιτεί µια ειδική συζήτηση.
Επειδή, κύριε Πρόεδρε, αυτή η τροπολογία είναι εντελώς
άσχετη µε το νοµοσχέδιο, επιχειρήθηκε να κολλήσει σε άλλο νοµοσχέδιο και απεσύρθη µετά τις αντιδράσεις µας.
Κύριε Παπαγεωργίου, σας παρακαλώ, µέχρι την ώρα που θα
ψηφίσουµε, να επικοινωνήσετε µε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, µε
την Κυβέρνηση, µε την Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης, µε
τον Πρωθυπουργό, δεν ξέρω µε ποιους, έτσι ώστε να αποσυρθεί
αυτή η τροπολογία και να έρθει σε νοµοσχέδιο που να είναι συναφές, έτσι ώστε να µπορέσει όχι µόνο να τηρηθεί ο Κανονισµός
αλλά να µπορέσει να συντεθεί και ουσιαστικά. Διότι όλοι όσοι είµαστε εδώ πολλές ώρες ξέρουµε πολύ καλά ότι αυτή η τροπολογία δεν απασχόλησε καθόλου τη συζήτηση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Κεγκέρογλου
έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είχα σκοπό να πάρω το λόγο και να τοποθετηθώ ξανά στα
λεγόµενα του κ. Παπαδηµούλη, διότι σέβοµαι και το ανθρώπινο.
Αυτές τις δύο ηµέρες που συζητάµε στην Αίθουσα, έχει εκτεθεί
πολλές φορές και, πραγµατικά, δεν χρειάζεται να εκτεθεί και για
άλλη µια φορά. Αυτό ανθρώπινα. Όµως, είπε ένα µεγάλο χαρακτηρισµό και είπε ότι λέω ανακρίβειες. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε,
δεν το συνηθίζω και δεν το επιτρέπω κιόλας.
Όλα όσα είπε στηρίζονται σε µια αντίληψη περί δηµοσκοπήσεων ότι τώρα τάχα που το ΠΑΣΟΚ έχει 7%, 10%, 6%,5%, όσο
είπε, ζητάει αυτό το πράγµα. Το ΠΑΣΟΚ δεν ζητάει τίποτα. Εγώ
αναφέρθηκα σε αίτηµα της αυτοδιοίκησης και αναφέρθηκα σε
αυτά που ξέρω και όχι σε αυτά που δεν ξέρω.
Πέρυσι, λοιπόν, στις 27 και 28 Ιανουαρίου έγινε το συνέδριο
της ΚΕΔΕ στην Κοµοτηνή όπου είχα την τιµή να παραβρεθώ και
να παρακολουθήσω τις εργασίες του από την πρώτη ηµέρα µέχρι
την τελευταία. Στο συνέδριο, λοιπόν, πέρυσι που τα ποσοστά µας
δεν ήταν στο 5% και 6% -και δεν έχει καµµία σχέση µε το ΠΑΣΟΚ
αυτό- το συνέδριο της ΚΕΔΕ και όχι κάποια αυτοδιοικητική όπως
απαξιωτικά είπε, µε οµόφωνο ψήφισµά του, ζητάει την ολοκλήρωση της θητείας και όχι τα τριάσιµι χρόνια. Και επιµένω, οµόφωνα. Αυτό δεν µπορεί να το διαστρεβλώσει, όπως διαστρέβλωσε και όλα τα άλλα για τα πετρέλαια και τα αποθέµατα, διότι
θα καταθέσω και το ψήφισµα της ΚΕΔΕ.
Επιπλέον, σας λέω για κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκα στην το-
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ποθέτησή µου και το οποίο αφορά την Ένωση Περιφερειών. Και
η Ένωση Περιφερειών έχει εκφράσει το ίδιο αίτηµα. Δεν αναφέρθηκα όµως, διότι ούτε στη συνεδρίαση ήµουν, ούτε έχω το κείµενο. Γι’ αυτό δεν αναφέρθηκα, υπάρχει όµως και αυτό. αναφέρθηκα σε αυτό που γνώριζα.
Οι εκφράσεις, λοιπόν, του κ. Παπαδηµούλη νοµίζω ότι πρέπει
να επιστραφούν από εµένα και αυτές που µου είπε ιδιαιτέρως
και αυτές που µου είπε δηµοσίως. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ
να πάρει πίσω αυτά τα οποία είπε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Μαριάς έχει το
λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, φανταζόµουν ότι ο Υπουργός θα λάβει τελικά το λόγο διότι έθεσα υπ’
όψιν του Σώµατος ορισµένα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά τεκµηριώνουν ότι καµµία σοβαρή χώρα δεν έχει αποθέµατα στο εξωτερικό.
Έφερα στοιχεία για τις Ηνωµένες Πολιτείες και είπε ο συνάδελφος από τη ΔΗΜΑΡ µε ποια χώρα γειτνιάζει και να έχει τα
αποθέµατα. Μα ο Καναδάς, ο οποίος είναι και µέλος του ΝΑΤΟ,
είναι σταθερότατος σύµµαχος των ΗΠΑ. Παρά ταύτα, από τα
στοιχεία που προκύπτουν και από τον πίνακα που θα καταθέσω
στα Πρακτικά, οι ΗΠΑ στο εξωτερικό έχουν αποθέµατα µηδέν
ηµέρες. Η Τουρκία –αναρωτηθήκατε πού να τα πάει η Τουρκία
διότι δεν εµπιστεύεται- µηδέν ηµέρες. Άρα, υπάρχει ένα ζήτηµα
εµπιστοσύνης. Δηλαδή εκεί που θα έχεις τα αποθέµατα, πρέπει
να είσαι και σίγουρος ότι θα τα έχεις και στη διάθεσή σου την
κρίσιµη στιγµή, ότι εκεί που έχεις τα αποθέµατα, δεν έχουν απαιτήσεις κάποιοι δανειστές έναντι σου. Και αυτό πρέπει να λάβεις
υπ’ όψιν για το πού και πώς θα κινηθείς και πόση απόσταση πρέπει να διανυθεί µέχρι να έρθουν τα αποθέµατα από χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ.
Άρα, λοιπόν, επειδή µιλώ µε στοιχεία, γιατί αυτό µας ενδιαφέρει
στο συγκεκριµένο θέµα, λέω ξανά, ότι η Γερµανία που έχει αποθέµατα καυσίµων εκατόν τριάντα εννέα ηµερών, έχει αποθέµατα
στο εξωτερικό µόνο έξι ηµερών και η Γαλλία δύο ηµερών. Προφανώς, αυτά είναι ίσως και εν πλω και να τα έχουν υπολογίσει.
Άρα, λοιπόν, τα στοιχεία αποδεικνύουν. Ιαπωνία; Μηδέν.
Κορέα; Μηδέν. Αυστραλία; Μηδέν. Φινλανδία; Μηδέν. Ουγγαρία;
Μηδέν. Η Ελλάδα; Μηδέν. Αυτά είναι τα στοιχεία του παγκόσµιου
οργανισµού που τον επικαλείστε στην πρώτη σελίδα του σχεδίου
νόµου και είναι ο Διεθνής Οργανισµός Ενέργειας. Εποµένως, λοιπόν, τι κάνουν οι άλλοι; Πρέπει να το λάβουµε σοβαρά υπ’ όψιν.
Και εµείς πάµε να έχουµε 30% και δυνατότητα να πάµε πολύ περισσότερα ποσοστά έξω. Άρα, λοιπόν, νοµίζω ότι εµείς τεκµηριώσαµε τις αντιρρήσεις µας στα ζητήµατα αυτά και θεωρούµε
ότι αυτή η πολιτική που ακολουθείτε είναι επικίνδυνη.
Έχει µείνει σε εκκρεµότητα από χθες, γιατί υπήρχε µια διαφωνία, τι γίνεται µε τα αποθέµατα των Ενόπλων Δυνάµεων. Είχε
πάρει µια δέσµευση ο Υπουργός ότι θα απαντούσε, γιατί υπήρχε
µια εµµονή στην Αίθουσα για το τι γίνεται µε αυτά τα αποθέµατα.
Θα θέλαµε και σε αυτό µια ενηµέρωση.
Όσον αφορά τώρα το πετρέλαιο –επειδή είπαµε και για τα θέµατα του πετρελαίου- είναι δεδοµένο ότι και η αντιµετώπιση του
λαθρεµπορίου δεν υπάρχει και θέλουµε και στοιχεία. Μέσα στο
µεσοπρόθεσµό όµως, η Κυβέρνηση προέβλεπε ότι θα πάρει για
το 2013 70 εκατοµµύρια ευρώ από το λαθρεµπόριο. Δηλαδή, οι
ίδιοι δεν έχουν την πολιτική βούληση και ούτε τα εργαλεία να
χτυπήσουν το λαθρεµπόριο πετρελαίου.
Βεβαίως, αυτό δείχνει κάτι, γιατί έχει σχέση και µε τη δυνατότητα ύπαρξης αποθεµάτων στο εξωτερικό.
Φυσικά, απορρίψατε την τροπολογία που είχαµε φέρει για την
εξίσωση πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης, προκειµένου να µην
παγώσει ο ελληνικός λαός. Και έχει παγώσει, δυστυχώς, κύριε
Υπουργέ. Όπου και να πάτε, δεν υπάρχει πλέον θέρµανση και γίνεται η παράνοµη υλοτοµία και έχουµε και το νέφος της αιθαλοµίχλης. Οι αγρότες τώρα σας βάζουν και το θέµα του πετρελαίου
για τη δυνατότητα κίνησης και το κόστος της παραγωγής. Άρα,
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όλα αυτά σωρεύονται.
Σε σχέση τώρα µε το άρθρο 24, πιστεύουµε ότι πρέπει να προστεθεί η ρύθµιση που υπάρχει για τα φωτοβολταϊκά των αγροτών. Αφού βάλατε τους αγρότες και επένδυσαν στα φωτοβολταϊκά, ήρθε µετά το πρόγραµµα «Ήλιος» που ήθελε να τα
πάρει όλα, να µετατρέψει την Ελλάδα σε µπαταρία της Γερµανίας, τώρα υπάρχει αυτή η ρύθµιση, που εµείς θα την ψηφίσουµε, όπως είπαµε αλλά θέλουµε να επεκταθεί –αυτό είναι
βασικός όρος- και για τους άλλους, για τους ιδιώτες, δεδοµένου
ότι στην Κρήτη, όπως αναφέρθηκε και από άλλο συνάδελφο,
πάρα πολλοί αγρότες δεν πήγαν στα προγράµµατα µέσω αγροτών για τα φωτοβολταϊκά, όπως ανέφερε ο συνάδελφος κ. Κεγκέρογλου και είναι εµφανιζόµενοι ως ιδιώτες. Πέραν τούτου και
για λόγους συνταγµατικής τάξεως και ισότητας οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, άλλοι ιδιώτες πρέπει να µπουν σε αυτήν τη ρύθµιση.
Ταυτόχρονα, έχετε φέρει ρυθµίσεις που διευκολύνουν τους
µεγάλους πελάτες είτε σε φωτοβολταϊκά είτε γενικώς στις ΑΠΕ
και παραµένει το κτύπηµα αυτών που έχουν και πληρώνουν 30%
-αν δεν κάνω λάθος- στα µικρά φωτοβολταϊκά ή στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Υπάρχει διαµαρτυρία από τους ίδιους τους
ενδιαφερόµενους.
Τέλος, θα ήθελα να µιλήσω για τις δύο σύντοµες τροπολογίες.
Για το ΙΓΜΕ έχουµε πει ξανά ότι στηρίζουµε την τροπολογία.
Πρέπει άµεσα να λυθεί το θέµα. Το ΙΓΜΕ είναι στρατηγικής σηµασίας αυτήν τη στιγµή για τη χώρα και πρέπει να λυθεί το θέµα
που έχει σχέση µε τους εργαζόµενους.
Σε σχέση µε την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα
ήθελα να αναφέρω δύο πλευρές. Πρώτον, θα ήθελα να επαναλάβω και εγώ ότι είναι αίτηµα όλων των φορέων να λειτουργήσει
το Ειρηνοδικείο στη Βιάννο. Υπήρχε δέσµευση και αυτό που γίνεται, πραγµατικά, έχει φέρει αναστάτωση σε όλη την περιοχή.
Πρέπει να αντιµετωπιστεί.
Επίσης, πρόβληµα έχει δηµιουργηθεί –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- και µε τα µεταβατικά πρωτοδικεία.
Εν πάση περιπτώσει, όµως, αυτό που εµάς µας ανησυχεί -και
γι’ αυτό θα καταψηφίσουµε αυτήν την τροπολογία- είναι ότι δεν
θέλουµε –διότι υπάρχουν πολλές εκκρεµείς υποθέσεις του Εφετείου Αθηνών- σε σηµαντικότατες ποινικές δίκες να υπάρχει η
δυνατότητα εκ των υστέρων- έτσι όπως διαµορφώνεται η κατάσταση- να συµµετέχουν στην κλήρωση πλέον και αντεισαγγελείς.
Δεν δόθηκαν οι πρέπουσες ερµηνείες και απαντήσεις και αυτήν
τη στιγµή εµάς µας προκαλεί εντύπωση η προσπάθεια που γίνεται σε φάση όπου η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει σε κάθαρση
σε όλα τα επίπεδα και να υπάρχει απονοµή δικαιοσύνης και καµµία σκιά σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Κατά την έννοια αυτή, θα
καταψηφίσουµε και αυτήν την τροπολογία την οποία έχετε φέρει.
Ευχαριστώ.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Επειδή αναφέρθηκαν κάποια στοιχεία στην υπόθεση, απλώς θα ήθελα να πω κάτι.
Κατ’ αρχάς, για τα στοιχεία που παρουσιάσατε του Διεθνούς
Οργανισµού Ενέργειας, είναι η καταγραφή του τι έχει κάθε
χώρα, τι διατηρεί στο εξωτερικό, δεν είναι τι προβλέπει η νοµοθεσία τους, όπως και εµάς είναι η καταγραφή του τι συµβαίνει
σήµερα.
Εµείς, µε το νέο νοµοσχέδιο αυτήν τη στιγµή µπορεί αύριο να
έχουµε πέντε µέρες. Δεν συµµετέχουµε 30%. Αυτό είναι η καταγραφή αυτή. Είναι µία άλλη συζήτηση να δούµε τι προβλέπει
κάθε χώρα. Τουλάχιστον για τις ευρωπαϊκές, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προβλέπει αυτό που ψηφίζουµε σήµερα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εγώ είπα τι ισχύει, τι γίνεται, όχι τι προβλέπει.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προβλέπει αυτό που λέµε και εµείς σήµερα.

7541

Όσον αφορά τις Ηνωµένες Πολιτείες, γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά ότι είναι µία ειδική περίπτωση. Έχουν δικά τους προϊόντα.
Οι Ηνωµένες Πολιτείες είναι µεγαλύτερες από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Έχουν αποθήκες παντού. Καλύπτονται, δεν έχουν
ανάγκη να πάνε κάπου αλλού και στην παραγωγή και στην αποθήκευση και φυσικά και στην εξαγωγή.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Η Κορέα που έχει το
ίδιο;
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Εγώ µιλώ για Ευρώπη και
Αµερική.
Όσον αφορά τις Ένοπλες Δυνάµεις, το λέω για πολλοστή
φορά ότι δεν αφορά αυτό το νοµοσχέδιο τα αποθέµατα ασφαλείας σε πετρέλαιο ή πετρελαιοειδή των Ενόπλων Δυνάµεων. Δεν
έχουν καµµία σχέση. Είναι ξεχωριστά αποθέµατα των Ενόπλων
Δυνάµεων. Προφανώς, είναι µια άλλη συζήτηση µε το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας.
Όσον αφορά δε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, µετείχαν –
επειδή ακούω συνέχεια «µας είπαν οι εργαζόµενοι κ.λπ.»- όλοι οι
παράγοντες της αγοράς και από τα ΕΛΠΕ και από τη MOTOR OIL
και από τη ΡΑΕ και από το Σύνδεσµο Εταιρειών Εµπορίας σε
αυτήν τη διαβούλευση η οποία κράτησε µήνες, σχεδόν παραπάνω από ένα χρόνο και συνυπέγραψαν αυτό το νοµοσχέδιο. Και
οι µικρές και οι µεσαίες και οι µεγάλες εταιρείες το συνυπέγραψαν.
Όσον δε αφορά τα φωτοβολταϊκά, είναι µία ξεχωριστή υπόθεση. Είναι µεγάλο το πρόβληµα, είναι µεγάλο το θέµα. Το είπα
και πριν. Στο επόµενο νοµοσχέδιο- όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε λόγω της επιτροπής- θα το συζητήσουµε. Είναι ένα νοµοσχέδιο ακριβώς για διόρθωση αρκετών πραγµάτων στη συγκεκριµένη αγορά, το οποίο θα είναι και πολύ σύντοµα στην επιτροπή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω το λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ναι, κύριε Παπαδηµούλη, πείτε µου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μιλώ για τις αναφορές του
κ. Κεγκέρογλου στο πρόσωπό µου. Δεν είναι η πρώτη φορά. Καθένας µε όσα λέει εκφράζει τον εαυτό του, τη διαδροµή του, το
ήθος του, το χαρακτήρα του.
Αµφισβήτησα τον ισχυρισµό του ότι τάχα το αίτηµα για µετάθεση των προγραµµατισµένων µε νόµο αυτοδιοικητικών εκλογών
σε ενάµιση χρόνο είναι οµόφωνο αίτηµα της αυτοδιοίκησης και
των αιρετών της αυτοδιοίκησης.
Πριν µιλήσω –γιατί δεν συνηθίζω να µιλάω στο βρόντο, κύριε
Γρηγοράκο, και το ξέρετε- επικοινώνησα µε τους αυτοδιοικητικούς µας εκπροσώπους. Και ο κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος µέλος της διοίκησης της ΚΕΔΕ τότε- και ο κ. Σπύρος Τζόκας
-µέλος της διοίκησης της ΚΕΔΕ τώρα- µε διαβεβαιώνουν ότι είναι
οµόφωνη θέση όχι µόνο του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο
αλλά και των αυτοδιοικητικών µας η κατηγορηµατική αντίθεση
στο αίτηµα ορισµένων αιρετών να παραταθεί η θητεία τους µε
αλλαγή του νόµου, που είναι προφανές ότι είναι ένα συντεχνιακό
αίτηµα.
Επειδή σας έπιασε ο πόνος για τις συντεχνίες και τα συντεχνιακά αιτήµατα, καλώ τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να πουν
«όχι» σε αυτό το αίτηµα, γιατί µπορεί να υπηρετεί εύλογα την επιθυµία ορισµένων να κάτσουν άλλον ενάµιση χρόνο στην καρέκλα
τους, επειδή δεν νιώθουν και τόσο σίγουροι για τη σχέση τους
µε το λαό και την κάλπη και να τηρήσουν το νόµο. Αν δεν το κάνουν, η µόνη εξήγηση είναι ότι φοβούνται την κάλπη.
Και θέτω και ένα ακόµη θέµα. Το µεγάλο επιχείρηµα µε το
οποίο ψηφίστηκε αυτή η ρύθµιση που λέει «θα κάνουµε ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές ταυτόχρονα, την άνοιξη του
2014» είναι ότι έτσι θα εξοικονοµήσουµε µερικές δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ. Αλλάξατε γνώµη σε αυτό; Έχετε µερικές δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ πλεόνασµα και θέλετε να τις ξοδέψετε
σε χωριστές εκλογές; Να µας το πείτε και αυτό.
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Όµως, το προσωπικό είναι το εξής. Όταν λέω κάτι, έχω στοιχεία και αναφέρθηκα και σε ονόµατα, για να σταµατήσει αυτό το
«από όσο ξέρω ήταν οµόφωνο».
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ναι, κύριε Κεγκέρογλου, για ένα λεπτό όµως, ειλικρινά για ένα λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά δεν περίµενα έλλειψη αυτοσεβασµού από τον κ. Παπαδηµούλη. Υποτιµά τον εαυτό του. Κατέθεσα το οµόφωνο ψήφισµα, µε το οποίο
το συνέδριο στο οποίο ήµουν παρών πέρυσι και στο οποίο µετείχαν ασφαλώς όλοι, ζήτησε αυτό το πράγµα.
Περίµενα να πει, εντάξει, δεν αρµόζει η κουβέντα που είπα.
Όµως η λέξη «ανακρίβειες» αιωρείται πλέον πάνω από το κεφάλι
του κ. Παπαδηµούλη. Λέω ξανά ότι κατέθεσα το ψήφισµα. Δεν
υπήρχε «κατά». Όσοι ξέρουµε ελληνικά, ξέρουµε ότι η λέξη «οµόφωνα» εννοεί οµόφωνα. Μπορεί να µην είναι παµψηφεί, γιατί θα
υπάρχουν και κάποια λευκά αλλά όταν δεν έχουν αντίθετη άποψη
το ψήφισµα είναι οµόφωνο. Να το ξανακαταθέσω; Τι να κάνω;
Μήπως έπρεπε να το έχετε ήδη ενεχυριάσει, κύριε Πρόεδρε;
Λυπάµαι πάρα πολύ. Τον εκτιµούσα ιδιαίτερα και τον εκτιµώ αυτό δεν αλλάζει- ως πολιτικό και ως άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, λιγότερη αλαζονεία. Είναι θέµα αλαζονείας. Δεν θέλετε
να παραδεχθείτε ότι κάτι µπορεί να µην είναι έτσι όπως το είπατε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν είναι έτσι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΛΓΟΥ: Δεν είναι έτσι; Εσείς τον κρεµάσατε µε την πληροφόρηση που του φέρατε, κύριε Πετράκο.
Νοµίζω ότι ελληνικά γνωρίζετε. Δεν είναι ανάγκη να σας ξαναπώ τι σηµαίνει οµόφωνο και τι σηµαίνει παµψηφεί. Αναφερθήκατε στην άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, σεβαστή. Εγώ δεν λέω ότι η άποψή
σας είναι διαφορετική.
Εγώ αναφέρθηκα µε απλά ελληνικά στο αίτηµα που υπάρχει
από το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ. Το ζήτησε ο κ. Παπαδηµούλης και
του είπαµε «Να, το ψήφισµα του συνεδρίου, το καταθέτουµε στα
Πρακτικά». Και µετά λέει «όχι», όπως αρνείται ότι ψήφισε στην
Ευρωβουλή την οδηγία. Τι να κάνουµε; Όταν δεν είναι η αλήθεια
µε το µέρος µας πρέπει να το παραδεχόµαστε, ακριβώς για να
έχουµε το δικαίωµα να ξαναµιλήσουµε.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Δεν την ψηφίζουν την οδηγία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Βορίδης και µετά ολοκληρώνουµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είχα σκοπό να πάρω το λόγο αλλά θέλω να θέσω, πραγµατικά, δυο θέµατα, ίσως τρία, µια και ετέθησαν µετ’ επιτάσεως.
Εγώ εξακολουθώ, κύριε Πρόεδρε, να εκτιµώ ότι η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση δεν σέβεται το ρόλο της. Από µια συγκεκριµένη
υπόθεση έρχεστε εσείς, ολόκληρη Αξιωµατική Αντιπολίτευση, να
απασχολείτε το Κοινοβούλιο µε ποιο θέµα και µε ποιες σκέψεις;
Είναι φοβερά πράγµατα αυτά.
Υπάρχει, λέει, µια απειλή, µάλιστα. Την έχει κάνει ένας ιδιώτης
εναντίον άλλου ιδιώτη, όποια ιδιότητα και αν έχει ο πρώτος ιδιώτης και όποια ιδιότητα και αν έχει ο δεύτερος. Ξέρετε κάτι σχετικά; Ξέρετε τις καταγγελίες και τους ισχυρισµούς του ενός.
Ποιο, λέει, είναι το πολιτικό ζήτηµα; Είναι ο Μελισσανίδης που
πήρε τηλέφωνο από την «AEGEAN», ο οποίος Μελισσανίδης, έχει
δικηγόρο τον Κρανιδιώτη που είναι φίλος του Πρωθυπουργού!
Άντε γεια! Άλλα αντί άλλων! Άλλα αντί άλλων! Και απασχολείτε
το Κοινοβούλιο µε αυτό, γιατί κάποιος, λέει, απειλήθηκε! Αυτός
που απειλήθηκε να πάει να πει ότι τον απείλησε κάποιος. Θα έχει
δικηγόρο όποιον θέλει ο ένας και όποιον θέλει ο άλλος. Τι δουλειά έχει ο Πρωθυπουργός και τον ανακατεύετε σε αυτό; Τι δουλειά έχει ο Πρωθυπουργός; Ποιο είναι το πολιτικό ζήτηµα;
Καθίστε να σκεφτώ ποιο είναι το πολιτικό ζήτηµα. Ακούστε τι
έκανε ο Πρωθυπουργός. Το λέω για να δούµε ένα ενδιαφέρον
σενάριο. Ο Πρωθυπουργός έβαλε τον Κρανιδιώτη να πει στο Μελισσανίδη να πάρει τηλέφωνο τον δηµοσιογράφο –πώς τον λένενα τον απειλήσει και να πει κιόλας «Μη στενοχωριέσαι, εγώ είµαι
εδώ και σου δίνω τον Κρανιδιώτη ως υπεράσπιση». Κάτι τέτοιο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αυτό καταλάβατε, κύριε Βορίδη;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ξέρω εγώ; Να µου πείτε εσείς τι καταλαβαίνετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Είστε ευφυής άνθρωπος, κύριε Βορίδη…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να µου πείτε εσείς τι καταλαβαίνετε
από αυτά που λέτε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Εδώ είναι Βουλή…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Από µια υπόθεση απειλής -και για να
έρθουµε και στο συγκεκριµένο πληµµέληµα της πλάκας, πληµµέληµα του µονοµελούς είναι η απειλή, προσέξτε- έρχεστε ξαφνικά και ανακατεύετε τον Πρωθυπουργό. Ούτε ξέρουµε αν στη
συγκεκριµένη υπόθεση εµπλέκεται ο Μελισσανίδης. Κάποιος το
λέει. Γιατί το υιοθετείτε εσείς; Εγώ δεν έχω καµµία άποψη. Ούτε
ξέρουµε αν στη συγκεκριµένη υπόθεση έχει συνήγορο τον Κρανιδιώτη. Γιατί τον ανακατεύετε τον Κρανιδιώτη; Για να φτάσετε
τελικά στο Σαµαρά! Μα είµαστε σοβαροί; Μα τι είναι αυτά που
λέτε; Σηκώνει τα χέρια ψηλά κανείς εδώ µέσα.
Δεύτερο καταπληκτικό, µέγα σκάνδαλο. Ακούστε τώρα το
µέγα σκάνδαλο που συµβαίνει αυτήν τη στιγµή στη δικαιοσύνη.
Κάθε µήνα γίνεται συνεδρίαση, προκειµένου να υπάρξουν κληρώσεις για τις συνθέσεις του επόµενου µήνα. Αυτό γίνεται συνεχώς. Οι συνθέσεις δεν βγαίνουν µια φορά το χρόνο για πάντα.
Αυτή η δουλειά γίνεται κάθε µήνα.
Ακούστε τώρα τι έχουµε πάθει. Λέει ο νόµος το εξής. Ποιοι
συµµετέχουν στην κλήρωση για να ορίζονται οι εισαγγελείς και
οι αναπληρωτές τους στην έδρα; Πρέπει λέει να έχουν το βαθµό
του εισαγγελέα εφετών. Δεν έχουµε αρκετούς στο βαθµό του εισαγγελέα εφετών, άρα δεν µπορούµε να έχουµε νόµιµη συγκρότηση για την κλήρωση.
Πείτε καµµιά ιδέα! Να τις κάνουµε παράνοµα τις κληρώσεις;
Να µην κάνουµε καθόλου κληρώσεις; Να µην ορίζονται συνθέσεις δικαστηρίων; Έρχεται, λοιπόν, κατεπειγόντως και φέρνει µια
διάταξη και λέει «Δεν έχουµε τώρα εισαγγελείς εφετών, πρέπει
να βάλουµε και αντιεισαγγελείς εφετών για να µπορούµε να κάνουµε τις κληρώσεις».
Εδώ απεκαλύφθη, κύριε Υπουργέ και κύριε Πρόεδρε, ο σατανικός δάκτυλος της Κυβερνήσεως! Πρόκειται για φαλκίδευση
των συνθέσεων των δικαστηρίων. Γίνεται κάθε µήνα αυτή η δουλειά.
Ακούστε πράγµατα που λέγονται σε αυτήν την Αίθουσα. Εδώ
πρέπει να δαπανούµε φαιά ουσία για να αποκρούσουµε απίστευτες µπούρδες! Μπορούµε να κάνουµε τώρα αντιπολίτευση στα
σοβαρά; Κάντε κανονική αντιπολίτευση. Ασχοληθείτε µε τα σηµαντικά. Έχουµε θέµατα εδώ.
Εγώ θα αρχίσω να κάνω κατάλογο µε τα ζητήµατα προς αντιπολίτευση. Θα σας κάνω µια κατάσταση, να σας τη δίνω, να τη
λέτε για να βελτιωθεί εδώ µέσα η κατάσταση. Θα σας φτιάχνω
ελλείψεις, καθυστερήσεις της Κυβερνήσεως για να τους λέτε
πράγµατα, όχι τέτοια.
Ακούστε άλλη υπόθεση. Θα αναβάλλετε τις εκλογές. Η Κυβέρνηση δεν έχει πει κουβέντα επ’ αυτού. Καταλήξαµε ήδη ότι θα
αναβάλλουµε τις εκλογές. Η Κυβέρνηση δεν έχει σκεφτεί καν επ’
αυτού. Όµως, γιατί θα το κάνουµε; Γιατί τρέµουµε τις δηµοσκοπήσεις. Δεν κατάλαβα, τις έχετε δει τις τελευταίες δηµοσκοπήσεις; Τις παρακολουθείτε;
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Βεβαίως.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Γιατί αν τις παρακολουθείτε, θα
έχετε αντιληφθεί ότι δεν είστε µπροστά, είστε πίσω. Τι να φοβηθούµε από τις δηµοσκοπήσεις; Οι δηµοσκοπήσεις αποτυπώνουν
αυτήν τη στιγµή το γεγονός ότι η Κυβέρνηση απολαµβάνει της
εµπιστοσύνης του ελληνικού λαού και δεν υπάρχει καµµία αναντιστοιχία.
Και αν θέλετε να µιλήσουµε για αναντιστοιχίες, θα σας πω εγώ
ποια είναι η αναντιστοιχία που υπάρχει σήµερα, ότι αυτή η Βουλή
και η σύνθεσή της απηχεί ένα θυµωµένο, φοβισµένο και οργισµένο λαό στις εκλογές του Μαΐου και σήµερα υπάρχει µια τελείως διαφορετική αντίληψη µέσα στο κοινωνικό σώµα για το
πώς πρέπει να πάνε τα πράγµατα. Αν υπάρχει αναντιστοιχία αισθήµατος, είναι αναντιστοιχία της συνθέσεως αυτού του Κοινοβουλίου µε τα σηµερινά πραγµατικά υπαρκτά αισθήµατα του
ελληνικού λαού.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Όµως εµείς σεβόµαστε απολύτως αυτό που έχει προκύψει
από τις εκλογές και ούτε το κοινοβούλιο αλλάζει ανάλογα µε το
πώς διαµορφώνονται οι συνθήκες κάθε στιγµή. Όχι όµως να µας
λέτε ότι µελετάµε από τώρα για του χρόνου τον Ιούνιο την αναβολή των εκλογών, που δεν την µελετάµε, επειδή φοβηθήκαµε
τις δηµοσκοπήσεις στις οποίες είµαστε µπροστά!
Υπάρχει κανένας άλλος παραλογισµός, για να τελειώσουµε
σήµερα τη συνεδρίαση; Αν έχετε, να πείτε και κάποιο τρίτο παράλογο, για να τελειώσουµε µέσα στο κλίµα του γενικού παραλογισµού που επικράτησε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Παπαδηµούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αν ήταν τόσο παράλογα
αυτά που είπα, ο ικανός ποινικολόγος κ. Βορίδης δεν θα χρησιµοποιούσε πέντε λεπτά, µε τόσο ισχυρές δικανικές πιρουέτες,
για να υποστηρίζει τον κατηγορούµενο «κυβέρνηση». Θα είχε καθαρίσει σε τριάντα δευτερόλεπτα. Ξέρετε ότι οι ποινικολόγοι σε
κάνουν να λυπάσαι και αιµοσταγείς δολοφόνους, πόσω µάλλον
αντιλαϊκές κυβερνήσεις.
Ορισµένα θέµατα τα θέσατε µε τη µορφή αµφιβολιών. Έχω
εδώ επιστολή του κ. Φαήλου Κρανιδιώτη προς το «UNFOLLOW»,
που δηλώνει ότι µε εντολή του κ. Μελισσανίδη ζητά από το περιοδικό να διαψεύσει ότι ήταν ο ίδιος αυτός που απείλησε το συντάκτη του περιοδικού, παρ’ ότι έχει διαπιστωθεί ότι αυτό το
απειλητικό τηλεφώνηµα που εµείς δεν γνωρίζουµε ποιος το
έκανε, έγινε από τηλέφωνο που είναι καταχωρηµένο στον τηλεφωνικό κατάλογο πως ανήκει στην εταιρεία «AEGEAN» και µάλιστα στα κεντρικά της γραφεία, όχι σε κανένα πρατήριο µε
τηλεφωνικό κατάλογο.
Το δεύτερο που το παραλείψατε και δεν είστε…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Παπαδηµούλη, να τελειώνουµε, όµως.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είστε µειωµένης νοηµοσύνης, κύριε Βορίδη. Άλλα κουσούρια έχετε και εννοώ πολιτικά.
Ο κ. Μελισσανίδης, όπως έχει κάθε δικαίωµα, διεκδικεί µε ένα
επιχειρηµατικό σχήµα την αγορά του ΟΠΑΠ. Η σύµπλευση, το
να συµπίπτει η ιδιότητα του πρωθυπουργικού φίλου και του συνηγόρου Μελισσανίδη σε µια χώρα που και από το δικό σας
κόµµα -το σηµερινό, όχι το χθεσινό- έχει ακουστεί συχνά η λέξη
«διαπλοκή», είναι προς έρευνα.
Εγώ δεν ισχυρίζοµαι ότι ξέρω τι έγινε. Λέω ότι είναι θέµα που
πρέπει να απασχολεί τη Βουλή και εσάς -γιατί είστε αρµόδιος για
τα θέµατα της ενέργειας- το αν έχει ενεργοποιηθεί η αστυνοµία
και η δικαιοσύνη. Η προσπάθεια να µειωθεί αυτό το θέµα -ένα
πληµµέληµα είναι, κάποιος πολίτης απείλησε κάποιον άλλο- δεν
είναι η κατάλληλη αντιµετώπιση.
Τέλος, αν είναι έτσι τα πράγµατα όπως τα περιγράφετε όσον
αφορά το λαϊκό αίσθηµα, τι σας φοβίζουν οι κάλπες; Τις ζητάµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τις ζητάτε τώρα; Από τον Οκτώβριο
και µετά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και όχι µόνο για την αυτοδιοίκηση αλλά και για τις εθνικές εκλογές, γιατί πιστεύουµε ότι όσο
πιο σύντοµα εκφραστεί ο ελληνικός λαός τόσο µεγαλύτερες είναι
οι πιθανότητες να βάλουµε ένα τέλος στον κατήφορο.
Είναι φανερό ότι σας έχει πιάσει ο πόνος όχι πως θα γίνει καλύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά βλέπετε τις δηµοσκοπήσεις και διαπιστώνετε ότι η πρωτιά στις εκλογές και εποµένως, το ποιος θα
είναι ο κορµός της επόµενης κυβέρνησης θα κριθεί ανάµεσα στη
Νέα Δηµοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο και
κατά την εκτίµησή µου, πολύ πάνω από το 30%, µπορεί και πάνω
από το 35%.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Παπαδηµούλη, τελειώσατε. Έχετε εξαντλήσει όχι µόνο τα περιθώρια
αλλά έχετε εξαντλήσει και εµάς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αφήστε τα µαθήµατα αντιπολίτευσης για το καινούργιο σας κόµµα. Εµείς ξέρουµε πού πονάει η κοινωνία και πόσο η Κυβέρνηση µεγαλώνει αυτό τον πόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
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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 δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Μαλεσίνας Φθιώτιδας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Μαριά, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Έχει τελειώσει η
συζήτηση.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, στην τριτολογία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ποια τριτολογία,
κύριε Μαριά; Έχετε κάνει πεµπτολογία. Έχετε κάνει σήµερα όλοι
πεµπτολογία.
Εγώ δέχθηκα να παραβιάζετε το χρόνο και δύο και τρία και
τέσσερα λεπτά. Μη µου µιλάτε µετά για τριτολογίες. Είχαµε πει
ότι δεν θα µιλήσει ο Υπουργός, άρα δεν θα κάνουµε τριτολογία.
Γι’ αυτό όταν µιλούσε ο κ. Παπαδηµούλης και ο κ. Βορίδης, εγώ
άφησα οχτώ, εννέα, δέκα λεπτά.
Ορίστε, κύριε Μαριά, έχετε το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι που είπατε, πρώτα απ’ όλα, ότι δεν έχει καµµία σχέση µε τα
αποθέµατα του στρατού. Θα ήθελα, όµως και τη γνώµη του
Υπουργείου Άµυνας επί του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, διότι
επηρεάζεται η µια περίπτωση και η άλλη.
Δεύτερον, αυτά τα στοιχεία που σας έφερε είναι τι γίνεται στην
πράξη, όχι τι νοµοθεσία υπάρχει στα κράτη. Η πράξη δείχνει ότι
κανένα σοβαρό κράτος δεν έχει αποθέµατα στο εξωτερικό. Εσείς
τώρα τι κάνετε; Φέρνετε µια ρύθµιση -ευρωπαϊκή, όπως λέτεπου µπορεί να είναι µέχρι και 30% στο άρθρο 8 παράγραφος 2,
τα αποθέµατα αλλά προσθέτετε παρακάτω ότι µε υπουργική
απόφαση το ποσοστό αυτό µπορεί να αυξάνεται.
Εγώ ρωτάω. Γιατί δεν πάτε σε αυτά που ισχύουν σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης; Θέλετε και το παραπάνω, όταν στην
πράξη κανένα σοβαρό κράτος δεν έχει παρά ελάχιστα ή τίποτα
σε σχέση µε τα αποθέµατα στο εξωτερικό.
Αυτά είναι τα ζητήµατα τα οποία πρέπει, κατά τη γνώµη µου,
να απαντήσετε. Όταν κάνουµε µια στρατηγική και µια πολιτική
και φέρνουµε αυτήν τη διακριτική ευχέρεια να πάτε και πάνω από
το 30%, πρέπει να το τεκµηριώσετε. Τι κάνουν οι άλλες χώρες;
Πώς το αντιµετωπίζουν; Πήρατε τη διεθνή τους εµπειρία; Είδατε
τα στοιχεία και έρχεστε εδώ και λέτε «να βάλουµε και εµείς κάτι
παραπάνω, διότι όλοι οι άλλοι έχουν τα αποθέµατά τους στο εξωτερικό».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώσατε,
κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Όταν αυτό δεν ισχύει,
δεν τεκµηριώνεται αυτό το οποίο γράφετε σε σχέση µε το επιπλέον που ζητά και δύναται ο Υπουργός, κατ’ εξουσιοδότησή
µας, να κάνει στο µέλλον.
Αυτά είναι τα στοιχεία, κύριε Υπουργέ, και νοµίζω ότι στο θέµα
αυτό πρέπει να απαντήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Μαριά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της ενότητας των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου 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)» και θα γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Για το άρθρο 8 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και η ονοµαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 12
Φεβρουαρίου του 2013 και ώρα 20.00’.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
11 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και συµπληρώθηκε µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 210 και ειδικό αριθµό 16;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
18 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και
συµπληρώθηκε µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 210 και ειδικό αριθµό 16, κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι για το
άρθρο 19 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ που θα γίνει την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 20.00’.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και συµπληρώθηκε µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 210 και ειδικό αριθµό 16;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
24 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και
συµπληρώθηκε µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 210 και ειδικό αριθµό 16, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 26 όπως προστίθεται µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 210 και ειδικό
αριθµό 16;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
26 έγινε δεκτό, όπως προστέθηκε µε την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 210 και ειδικό αριθµό 16, κατά πλειοψηφία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 27 όπως προστίθεται µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 210 και ειδικό
αριθµό 16;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
27 έγινε δεκτό, όπως προστίθεται µε την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 210 και ειδικό αριθµό 16, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 213 και ειδικό αριθµό 19;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 213 και ειδικό αριθµό 19 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.46’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα
9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και β) συζήτηση και
λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και
τα άρθρα 43Α’ και 83 του Κανονισµού της Βουλής για αιτήσεις
άρσης ασυλίας Βουλευτών.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

