ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ’
Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8674
2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. κ. Γ. Ψαριανού και Γ.
Παπανδρέου , σελ. 8647, 8753
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Αγίας Βαρβάρας, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου, το 18ο Γυµνάσιο Αθηνών, το 1ο
Γυµνάσιο Άργους Ορεστικού Καστοριάς, το Γυµνάσιο Καµπάνη Κιλκίς, το Γυµνάσιο Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης, το 3ο
Γυµνάσιο Πύργου, το Γυµνάσιο Περάµατος Ιωαννίνων, το 2ο
Γυµνάσιο Τούµπας Θεσσαλονίκης, το Γενικό Λύκειο Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης και ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου κ. Οτµάρ Κάρας, σελ. 8650, 8652, 8680, 8682,
8684, 8705, 8715, 8733, 8735, 8746, 8754
4. Αναφορά στα επεισόδια στην Ιερισσό Χαλκιδικής, σελ.
8674, 8683, 8714, 8715, 8735, 8737, 8739, 8740, 8742, 8745,
8744, 8746, 8747, 8749, 8750, 8751, 8752, 8753
5. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 8647, 8650, 8654, 8674,
8675, 8678, 8680, 8681, 8682, 8684, 8685, 8686, 8687, 8712,
8728, 8731, 8737, 8744, 8745, 8748, 8750, 8753, 8755, 8757
6. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 8728, 8748, 8749
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 8 Μαρτίου 2013, σελ. 8705
2. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις συνέπειες από
το κλείσιµο του 3ου Θεραπευτηρίου ΙΚΑ και της «Πολυκλινικής» Αθηνών, σελ. 8645
β) Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού:
i. σχετικά µε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγµατος για την
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, σελ. 8647
ii. σχετικά µε τα προβλήµατα των Προτύπων Πειραµατικών
Σχολείων, σελ. 8650
iii. σχετικά µε την έκθεση των ευρηµάτων ενάλιας αρχαιολογίας Ζακύνθου και την οικονοµική επιχορήγηση του Μαυσωλείου Σολωµού και Κάλβου και του Μουσείου Επιφανών
Ζακυνθίων, σελ. 8653
γ) Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τα προβλήµατα στη
λειτουργία και στην προσβασιµότητα του ιστότοπου «Διαύγεια», σελ. 8655
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Δικαιοσύνης της Ουκρανίας", σελ. 8647
2. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου των σχεδίων νόµων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Συµφωνίας του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Κυ-

βέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για Συνεργασία στον τοµέα της Ενέργειας", σελ. 8658 - 8661
3. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση των τροποποιήσεων των άρθρων 25 και 26 της Σύµβασης του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών για την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτων και των διεθνών λιµνών", σελ. 8671
4. Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις", σελ. 8674 – 8687, 8705 – 8707,
8712 - 8758
5. Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου επί των άρθρων 58 και 60 του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες
διατάξεις", σελ. 8687 - 8689
6. Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 58 και 60 του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σελ. 8690 – 8705, 8707 - 8712
7. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σελ. 8691 - 8704
8. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Οι Υπουργοί Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονοµικών κατέθεσαν σχέδιο νόµου:
"Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και
Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), σελ. 8752
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ.,
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι.,
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ.,
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι.,

σελ. 8731 - 8743
σελ. 8645 - 8660
σελ. 8660 – 8681, 8705 – 8731,
8743 - 8758
σελ. 8681 - 8705

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της αναφοράς στα επεισόδια στην Ιερισσό Χαλκιδικής:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Δ. ,
σελ. 8752
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 8674, 8737, 8745
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 8742
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 8735, 8744, 8753
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , σελ. 8746
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. , σελ. 8683
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 8674, 8739, 8745
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Σ. ,
σελ. 8683
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 8749
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 8747
ΜΑΚΡΗ Ρ. ,
σελ. 8751
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 8683, 8714, 8742, 8753

ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κ. ,
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Β. ,

σελ. 8740, 8742, 8745, 8755
σελ. 8715
σελ. 8742
σελ. 8750

Β. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 8674, 8744, 8745
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , σελ. 8680
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ. ,
σελ. 8737
ΔΗΜΑΡΑΣ Ι. ,
σελ. 8680
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 8647, 8650, 8654
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Σ. ,
σελ. 8674, 8675, 8682
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 8674, 8675, 8678, 8680,
8712, 8728, 8731, 8744,
8745, 8748, 8750, 8753,
8755, 8757
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 8684, 8685, 8744, 8745
ΜΠΑΡΚΑΣ Κ. ,
σελ. 8680
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 8681, 8682, 8684, 8685,
8686, 8687
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Β. ,
σελ. 8680
Γ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 8728
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 8748, 8749
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Μ. ,
σελ. 8728
Δ. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 8656
ΔΡΙΤΣΕΛΗ Π. ,
σελ. 8647, 8648, 8649, 8650
ΚΟΝΤΟΝΗΣ Χ. ,
σελ. 8653, 8654
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Α. ,
σελ. 8645, 8646
ΝΤΟΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 8655, 8656
ΞΟΥΛΙΔΟΥ Σ. ,
σελ. 8650, 8651, 8652
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Θ. , σελ. 8648, 8649, 8650, 8651,
8652
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 8653, 8654
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ. ,
σελ. 8645, 8646
Ε. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Συµφωνίας... στον τοµέα της Ενέργειας":
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 8660
ΜΑΚΡΗ Ρ. ,
σελ. 8659
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ Ε. ,
σελ. 8659
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ,
σελ. 8660
ΠΕΤΡΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 8658
ΣΤ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση των τροποποιήσεων … διεθνών λιµνών":
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Σ. ,
σελ. 8671
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 8671
Ζ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις":
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Δ. ,
σελ. 8705, 8752
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ. ,
σελ. 8732
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 8674, 8737, 8738, 8754,
8757
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φ. ,
σελ. 8678, 8680
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. ,
σελ. 8731
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 8716, 8728, 8734, 8736,
8748, 8756, 8757

ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
ΖΑΡΟΥΛΙΑ Ε. ,
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Σ. ,
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ,
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,

σελ. 8736, 8754
σελ. 8746, 8747
σελ. 8739, 8740, 8754, 8755
σελ. 8728
σελ. 8675, 8678, 8712, 8730
σελ. 8733
σελ. 8683, 8684, 8738, 8749,
8750, 8757
ΚΟΝΤΟΣ Α. ,
σελ. 8729
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 8747, 8748, 8749
ΜΑΚΡΗ Ρ. ,
σελ. 8685, 8751, 8752
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 8714, 8753
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 8741, 8755, 8756, 8757
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ Ε. ,
σελ. 8686, 8687
ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ι. ,
σελ. 8731
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κ. ,
σελ. 8715
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 8742, 8743
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ,
σελ. 8737
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Β. ,
σελ. 8680, 8681, 8682, 8750,
8751, 8757
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Μ. ,
σελ. 8727

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ’
Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 7 Μαρτίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.38’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτη θα συζητηθεί η έβδοµη µε αριθµό 1121/4-3-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδωνος Χαλβατζή
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις συνέπειες από το κλείσιµο του 3ου Θεραπευτηρίου ΙΚΑ και της «Πολυκλινικής» Αθηνών.
Κύριε Χαλβατζή, έχετε δύο λεπτά για να αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, στις 8-2-2013 ανακοινώθηκε η απόφαση της
Κυβέρνησης να κλείσει οριστικά το πρώην 3ο Θεραπευτήριο του
ΙΚΑ, στην πλατεία Κάνιγγος, και να υποβαθµιστεί η «Πολυκλινική»
µε κίνδυνο το οριστικό της κλείσιµο.
Χάνονται σαράντα νοσηλευτικές κλίνες, µεταξύ των οποίων
πέντε κλίνες ΜΑΦ, δεκαέξι κλίνες νεφροπαθών και τέσσερα χειρουργικά τραπέζια. Επίσης κλείνουν εξωτερικά ιατρεία, που εξυπηρετούν χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο, ενώ απαξιώνεται
ένας εξοπλισµός.
Και όλα αυτά γιατί; Διότι αυτές είναι οι επιταγές, κατά την
άποψή µας, του ΣΕΒ, του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετακινούνται εργαζόµενοι, καταργούνται απαραίτητα τµήµατα και ο κίνδυνος της απόλυσης, µε
την εφαρµογή των σχεδίων που προβλέπουν µαζικές απολύσεις
από το δηµόσιο, είναι ορατός.
Η απόφαση αυτή, κατά την άποψή µας, είναι ενταγµένη στα
σχέδια της Κυβέρνησης να συρρικνωθούν και να υποβαθµιστούν
στα κατώτατα όρια οι δηµόσιες υπηρεσίες υγείας, να µεταφερθούν κονδύλια από δηµόσιες κοινωνικές δαπάνες για να διατεθούν στη στήριξη της κερδοφορίας του κεφαλαίου και βεβαίως
να ανοίξει πολύ περισσότερο ο δρόµος για τη µεγαλύτερη επιχειρηµατική δράση στην υγεία.
Σχεδιάζετε ακόµη και το κλείσιµο της αιµοδοσίας της «Πολυκλινικής». Η αιµοδοσία συγκεντρώνει πέντε χιλιάδες –όχι πενήντα, όπως έχει γραφτεί- µονάδες ετησίως και µεταγγίζονται
είκοσι ασθενείς µε µεσογειακή αναιµία σε ιδιόκτητο κτήριο και
αυτό µε ελάχιστο κόστος.

Πάντα υποστηρίζαµε ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, το
οποίο πρέπει να παρέχεται σε υψηλή ποιότητα, δωρεάν, σε
όλους όσοι το έχουν ανάγκη, όµως στον καπιταλισµό και η υγεία
είναι εµπόρευµα.
Ρωτάµε τον Υπουργό: Τι µέτρα προτίθεστε να λάβετε, κύριε
Υπουργέ, λόγω των τεράστιων αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία
του λαού, γιατί, εκτός των άλλων, αποτελούν τα µοναδικά νοσοκοµεία στο κέντρο της Αθήνας, ώστε να ανακληθούν άµεσα οι
αποφάσεις για το κλείσιµο του 3ου Θεραπευτηρίου του ΙΚΑ και
της «Πολυκλινικής»; Μπορείτε να µας βεβαιώσετε ότι δεν θα κλείσει κανένα δηµόσιο νοσοκοµείο ή τµήµα στα δύο αυτά νοσοκοµεία, όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις συγχωνεύσεων; Τι
µέτρα θα πάρετε για να εξασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας
των ήδη εργαζοµένων, να µη γίνει καµµία µετακίνηση ή διαθεσιµότητα ή απόλυση;
Εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να γίνουν άµεσα προσλήψεις µόνιµου προσωπικού για την ανάπτυξη και των δύο νοσοκοµείων
στο κέντρο, στην καρδιά της Αθήνας, γιατί η περίθαλψη των κατοίκων σε αυτήν ακριβώς την περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή
του κέντρου είναι αναγκαία, ιδιαίτερα των χρονίως πασχόντων.
Και γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, όπως όλοι γνωρίζουµε, ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή ασθενών, ιδιαίτερα των νεφροπαθών, αλλά και η αιµοδοσία της «Πολυκλινικής»
παίζει σηµαντικό ρόλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαλβατζή.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Η ερώτηση την οποία καταθέτει ο κύριος συνάδελφος θέτει
πράγµατι το ζήτηµα της παροχής υπηρεσιών υγείας στο κέντρο
της πρωτεύουσας και αποτελεί µία πραγµατική ανάγκη να µπορεί
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας της χώρας µας να ανταποκρίνεται στη
ζήτηση υπηρεσιών υγείας σε περιοχές, όπως αυτή του κέντρου,
οι οποίες έχουν επιβαρυνθεί από πολλές κοινωνικές και περιβαλλοντικές καταστάσεις.
Κύριε συνάδελφε, το 3o Θεραπευτήριο, το οποίο κλείνει, εντάσσεται στο σχέδιο µε το οποίο συνενώνουµε δυνάµεις σε ανθρώπινο δυναµικό, σε κλινικές, σε υποδοµές, για να προσφέρουµε καλύτερες υπηρεσίες στους συµπολίτες µας.
Εντός του Απριλίου θα έχετε τη δυνατότητα να επισκεφτείτε
τη νέα µονάδα νεφρού στον «Ευαγγελισµό», όπου στις εγκαταστάσεις οι οποίες θα προσφέρονται στους έχοντες ανάγκη να
καταφεύγουν στις µονάδες νεφρού για τη διαδικασία της αιµοκάθαρσης θα απολαύουν υπηρεσιών σε άριστο περιβάλλον τόσο
από πλευράς υποδοµής όσο και από τη δυνατότητα προσφοράς
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υπηρεσιών από τους ιατρούς και τους νοσηλευτές.
Θέλω να σας δώσω δύο ακόµη απαντήσεις. Δεν κλείνει η «Πολυκλινική». Η «Πολυκλινική» έχει την αποστολή, την οποία περιγράψατε, στο κέντρο της Αθήνας και στηρίζουµε τη λειτουργία
της. Είναι διαφορετικό πράγµα η λειτουργία της «Πολυκλινικής»
από το να συνενώνουµε κάποια τµήµατα, όπως αυτά του 3ου Θεραπευτηρίου.
Με την ευκαιρία θέλω να εκφράσω έπαινο για το επιστηµονικό
και νοσηλευτικό προσωπικό της «Πολυκλινικής». Προσφάτως νοσηλεύτηκε προσωπικός µου φίλος -χωρίς να γνωρίζουν ότι έχει
τη δυνατότητα να επικοινωνήσει µαζί µου- ο οποίος αµέσως µου
τηλεφώνησε και µε ενηµέρωσε για τον τρόπο που του προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, όπως τις προσφέρουν σε κάθε πολίτη.
Είχε και η κ. Κανέλλη κάνει στο παρελθόν µία ερώτηση. Και
τότε εξέφρασα τις ευχαριστίες και τους επαίνους µου προς το
προσωπικό. Το πράττω και σήµερα.
Δεύτερον, δεν υπάρχουν απολύσεις. Ουδείς εργαζόµενος, ιατρός, νοσηλευτής, διοικητικό προσωπικό, απολύεται. Πράγµατι
κάποιοι µετακινούνται, για να προσφέρουν υπηρεσίες από τον
«Ευαγγελισµό» ή από το 3ο Θεραπευτήριο στην «Πολυκλινική».
Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα χάσουν τη δουλειά τους.
Σας ενηµερώνω και εσάς και όσους συναδέλφους µάς παρακολουθούν ότι ανάγκες προσωπικού έχουν το Υπουργείο Υγείας
και το Εθνικό Σύστηµα και τις έχουµε γνωστοποιήσει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Γνωρίζει ότι ζητούµε προσωπικό και έχουµε υποβάλει προσφάτως αιτήµατα για κάλυψη
µονίµων θέσεων και ιατρών και επικουρικών ιατρών και νοσηλευτών. Άρα δεν υπάρχει θέµα ακρωτηριασµού του Εθνικού µας Συστήµατος στο ανθρώπινο δυναµικό.
Μετακίνηση, ναι, θα υπάρξει σε άλλο χώρο προσφοράς υπηρεσιών. Αυτό, όµως, το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι δεν θα χάσουν τη δουλειά τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, µε την ανοχή σας, θέλω να πω µία φράση
ακόµη, για να απαντήσω στον συνάδελφο.
Όσον αφορά το θέµα της αιµοδοσίας, θέλω να πω ότι επίσης
δεν θα θέσουµε σε κίνδυνο τους είκοσι ασθενείς, τους οποίους
αναφέρετε στην ερώτησή σας και στους οποίους µεταγγίζεται
αίµα λόγω της νόσου της µεσογειακής αναιµίας. Αντιθέτως, αυτό
το οποίο θα γίνει είναι ότι θα διευρύνουµε το ωράριο λειτουργίας
της αιµοδοσίας στον «Ευαγγελισµό», µε την αξιοποίηση του προσωπικού, ούτως ώστε εκείνοι οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν
αίµα να έχουν τη δυνατότητα, πέραν του πρωινού ωραρίου, να
µπορούν να προσφέρουν και στο απογευµατινό ωράριο.
Εκτιµώ την ειλικρινή σας πρόθεση να ρωτήσετε το Υπουργείο
για τα θέµατα που απασχολούν τους εργαζοµένους στο 3ο Θεραπευτήριο και στην «Πολυκλινική». Εκτιµώ ως ειλικρινές το ενδιαφέρον σας να λειτουργήσει η «Πολυκλινική». Νοιάζεστε
πολιτικά, κοινωνικά και συναισθηµατικά για τους ανθρώπους που
υπηρέτησαν και υπηρετούν στην «Πολυκλινική». Σας βεβαιώνω
ότι αυτές οι αποφάσεις δεν στοχεύουν στο να εξυπηρετήσουν
κάποιους αλλότριους σκοπούς, παρά µόνο τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Χαλβατζής, για να δευτερολογήσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Υπουργέ, πολύ φοβούµαστε
ότι καλύτερες συνθήκες υγείας για τους εργαζόµενους, για τα
πλατιά λαϊκά στρώµατα, δεν µπορεί να υπάρξουν µε κλείσιµο νοσοκοµειακών µονάδων και άλλων µονάδων υγείας. Από τη στιγµή
που δεν κάνετε προσλήψεις γιατρών και κυρίως νοσηλευτικού
προσωπικού, από τη στιγµή που σε όλα τα νοσοκοµεία της χώρας χτυπάει καµπανάκι και µερικά έχουν φτάσει στο «κόκκινο»,
γιατί δεν µπορούν να λειτουργήσουν, δεν µπορεί να εξασφαλίζονται καλύτερες συνθήκες υγείας.
Στα δηµόσια νοσοκοµεία είναι αναγνωρισµένο ότι οι εργαζόµενοι, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό δίνουν αγώνα ζωής για την αντιµετώπιση των προβληµάτων.
Θεωρούµε ότι, όχι µόνο δεν πρέπει να υπάρξουν απολύσεις,
αλλά είναι ανάγκη να υπάρξουν προσλήψεις. Αυτό είναι το
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πρώτο.
Το δεύτερο είναι ότι η λογική σας είναι συγκεκριµένη, η πολιτική πρακτική που εφαρµόζεται, όχι µόνο από τη σηµερινή τρικοµµατική συγκυβέρνηση αλλά και από τις προηγούµενες
κυβερνήσεις. Όλοι όσοι αναλάµβαναν Υπουργοί Υγείας ανέφεραν ότι λείπουν από το δηµόσιο σύστηµα υγείας πάνω από είκοσι
χιλιάδες νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, λείπουν γιατροί. Και όµως
δεν προσλαµβάνονται. Δεν προσελήφθησαν και στο παρελθόν.
Αυτή είναι η λογική η οποία πρακτικά οδηγεί στην ενίσχυση
του ιδιωτικού τοµέα της υγείας. Σήµερα γράφουν οι εφηµερίδες:
«Κινητοποιήθηκαν οι εργαζόµενοι στο «Σωτηρία» ενάντια στη
συρρίκνωση», γιατί και εκεί καταργούνται δεκατρία τµήµατα και
πέντε πνευµονολογικές κλινικές. Η λογική όλων των κυβερνήσεων -και της σηµερινής- δεν κάνει άλλο τι από το να προωθεί
παραπέρα την εµπορευµατοποίηση της υγείας.
Εδώ πρέπει να το πούµε ότι η πάλη είναι σκληρή. Οι επιχειρηµατίες της υγείας κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, ώστε να
ενισχύσουν τη θέση τους σε βάρος του δηµόσιου τοµέα υγείας,
σε βάρος των ασφαλιστικών ταµείων. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε ότι
την ώρα που κόβονται µισθοί, συντάξεις, επιδόµατα, την ώρα που
έχουµε ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους, υποχρεώνονται ασθενείς
-οι έχοντες ανάγκη από υπηρεσίες υγείας- να ψάχνουν, να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, αλλά να µη βρίσκουν τίποτα για
να µπορέσουν να γιατρευτούν.
Γι’ αυτό υποστηρίζουµε ότι χρειάζεται να γίνει αγώνας, πάλη,
σύγκρουση µε αυτές τις πολιτικές.
Ένα τελευταίο. Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ. Σήµερα όλες οι εφηµερίδες γράφουν: «Ο πόλεµος στις φαρµακοβιοµηχανίες, στις
εταιρείες, στις αποθήκες, στις φαρµακαποθήκες κ.λπ. µεγαλώνει». Ο πόλεµός τους µεγαλώνει και δηµιουργούν τεχνητή έλλειψη φαρµάκων, για να επιβάλουν την πολιτική τους και να
αυξήσουν τα κέρδη τους.
Όσον αφορά την υγεία, εµείς θα συνεχίσουµε να παλεύουµε,
µαζί µε όλους τους εργαζόµενους και µε τους υγειονοµικούς, για
να αποτελέσει πραγµατικά δικαίωµα των εχόντων ανάγκη των
υπηρεσιών υγείας και όχι εµπόρευµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο Υπουργός Υγείας κ. Λυκουρέντζος έχει το λόγο, για να ολοκληρώσει την απάντησή του.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, σας είπα ότι κάτω από τις επώδυνες, περιορισµένες δηµοσιονοµικές δυνατότητες µε τις οποίες λειτουργεί
η χώρα, κινείται η Κυβέρνηση, για να εξασφαλίσει πιστώσεις
προς το Υπουργείο Υγείας για την πρόσληψη ιατρών και νοσηλευτών, µονίµων και επικουρικών.
Ουδέποτε οµιλών στη Βουλή απέκρυψα τις ανάγκες οι οποίες
υπάρχουν. Παράλληλα, όµως, επισηµαίνω κάθε φορά ότι οφείλουµε να οδηγήσουµε το όλο σύστηµα σε µία ορθολογική, αποδοτική λειτουργία, µε την αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού και κάθε ευρώ το οποίο διατίθεται στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Τις απόψεις µου για τον ιδιωτικό τοµέα στην υγεία τις γνωρίζετε. Σέβοµαι τη λειτουργία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, θεωρώ
ότι συµπληρώνει το δηµόσιο σύστηµα, αλλά –δυστυχώς- και ο
ιδιωτικός τοµέας λειτουργεί, κυρίως, µε δηµόσιους πόρους.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Δυστυχώς!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Έχουµε
εκείνο το ασφαλιστικό σύστηµα, στο οποίο, ενώ οι ασφαλιστικές
εταιρείες πουλάνε ασφαλιστικά συµβόλαια, δεν έχουµε δει την
ανταπόκριση των ασφαλιστικών εταιρειών στις υποχρεώσεις
τους έναντι των πελατών τους, όταν αυτοί νοσηλεύονται.
Προηγείται το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, προηγούνται τα ασφαλιστικά ταµεία. Θα µπορούσαµε µε µια άλλη µετάφραση να
πούµε ότι ουσιαστικά και ο λεγόµενος ιδιωτικός τοµέας της
υγείας χρηµατοδοτείται από τους Έλληνες φορολογούµενους.
Όµως αναγνωρίζω τις σηµαντικές υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν, διότι έχουν κάνει επιλογές µε τις οποίες προηγούνται τεχνολογικά στις υποδοµές, διαθέτουν επίσης άριστο επιστηµονικό
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προσωπικό, εργάζονται χιλιάδες ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό
προσωπικό και σέβοµαι απολύτως αυτήν την προσφορά. Αυτό,
όµως, δεν σηµαίνει ότι η σηµερινή πολιτική ηγεσία θα επιτρέψει
στον οποιονδήποτε να επιβάλει τις απόψεις του, τις θέσεις του
και τις επιδιώξεις του.
Πρέπει να σας πω ότι τις µέρες αυτές εκδηλώνονται ορισµένες
επιθέσεις απέναντι στο Υπουργείο Υγείας και στην πολιτική ηγεσία, που -όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε από την πολύχρονη
πείρα σας στις δηµόσιες υποθέσεις και στην πολιτική ζωή της
χώρας- δεν είναι αθώες. Τα κροκοδείλια δάκρυα καταλαβαίνουµε
για ποιους λόγους χύνονται και καταλαβαίνουµε τι σκοπούς εξυπηρετούν. Εάν χρειαστεί, θα υπάρξουν και πιο συγκεκριµένες
απαντήσεις από τον Υπουργό Υγείας. Διότι είναι άλλο πράγµα το
να σε νοιάζει, όπως εσάς, η παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, στο λαό και άλλο είναι να εξυπηρετείς συµφέροντα και να
εµφανίζεσαι ότι «σε έπιασε ο πόνος» για τον πολίτη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Επίσης, όσον αφορά στις συνενώσεις των τµηµάτων και των
κλινικών -το λέω, κύριε Πρόεδρε, για όλους τους συναδέλφους
που µας παρακολουθούν- καθηµερινά βρίσκοµαι αντιµέτωπος µε
τι; Βρίσκοµαι αντιµέτωπος µε προσωπικά συµφέροντα εκείνων
οι οποίοι θεωρούν ότι οι κλινικές του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
είναι προσωπική τους υπόθεση και ότι αυτοί θα κανονίζουν ποιοι
ασθενείς θα εισαχθούν για νοσηλεία, καταργούν το νόηµα και τη
διαδικασία της εφηµερίας, για να εισάγουν κατά προτεραιότητα
και κατά προτίµηση ασθενείς και πολλά άλλα.
Είµαστε, πλέον, άριστα ενηµερωµένοι για το τι συµβαίνει και
έχω αποταθεί και ιδιαιτέρως σε ορισµένους από αυτούς που ακολουθούν αυτές τις πρακτικές. Δεν µένω αµέτοχος. Δεν παρακολουθώ ως θεατής. Πέραν, όµως, του ειλικρινούς ενδιαφέροντος
του δικού σας και των συναδέλφων, πρέπει να κοιτάξουµε κατάµατα την πραγµατικότητα στην υγεία.
Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι τόσο καιρό κατέχουν τις κλινικές,
συγκρούονται µε τους συναδέλφους τους, πάνε στα δικαστήρια,
καταγγέλλει ο ένας τον άλλο -κατά τα άλλα καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, διευθυντές του ΕΣΥ- σύρονται στα δικαστήρια για ποιο
λόγο; Διότι προσπαθούν να διασφαλίσουν τα συµφέροντά τους.
Και δέχοµαι επιθέσεις διά του Τύπου και άλλες, για ποιο λόγο;
Διότι δεν θέλουν να θιγούν αυτά τα κεκτηµένα, όταν µάλιστα,
όπως σωστά είπατε, κόβουµε τις συντάξεις, τα επιδόµατα, τα
ηµεροµίσθια και άλλα δεν έχουν θιγεί καθόλου. Να ξέρετε ότι
απέναντι σ’ αυτά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δεν
µένει θεατής και θα κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν για να εξυπηρετηθεί το δηµόσιο συµφέρον.
Μια φράση θα πω ακόµα, κύριε Πρόεδρε. Πνευµονολογικές
κλινικές, καρδιολογικές ή οτιδήποτε άλλο. Πώς εξηγούνται κλινικές µε ένα διευθυντή και έναν ιατρό, όπου συµβαίνει ο διευθυντής να είναι και ο µοναδικός ιατρός της κλινικής και να επιµένει
ότι είναι κλινική και λειτουργεί; Αυτό δεν µπορεί να συµβαίνει.
Όταν έχουµε τρεις, τέσσερις τέτοιες κλινικές σ’ ένα νοσοκοµείο,
γιατί δεν πρέπει να ενώσουν τις δυνάµεις τους, γιατί δεν πρέπει
να λειτουργούν από κοινού; Γιατί τα γαλόνια και τα παράσηµα
όλοι οι διευθυντές και οι συντονιστές διευθυντές και ο συντονιστής του συντονιστή; Λέω κάτι το οποίο δεν είναι αληθές;
Αυτή είναι η πραγµατικότητα και αυτό είναι το πρόβληµα, το
οποίο καλούµαι καθηµερινά να διαχειριστώ. Και το επιχειρώ µε
νηφαλιότητα, µε µετριοπάθεια. Δεν θέλω οξύτητα. Δεν θέλω αντιπαραθέσεις. Δεν θέλω να βλάψω τη λειτουργία του συστήµατος, για να µη στερήσω υπηρεσίες από τους πολίτες. Θέλω να
ξέρετε την πραγµατικότητα, να είστε αµείλικτοι απέναντί µου σε
όσα σφάλλω, αλλά να µη δείξουµε την παραµικρή επιείκεια σε
αυτού του είδους τις πρακτικές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς. Βλέπετε, κύριε Υπουργέ, ότι στους Υπουργούς που έρχονται εδώ εµείς δίνουµε άνεση χρόνου για να εξηγούν τις θέσεις
τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι η
Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµά-
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των: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης
της Ουκρανίας».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ο Βουλευτής κ. Γρηγόριος Ψαριανός ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από τις
7 έως τις 10 Μαρτίου.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 1116/4-3-2013 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Τρικάλων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ.
Παναγιώτας Δριτσέλη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Στην επίκαιρη ερώτηση της κ. Δριτσέλη θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου.
Η κ. Δριτσέλη έχει το λόγο, για να αναπτύξει την ερώτησή της.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πριν από λίγους µήνες δώσατε στη δηµοσιότητα τη µελέτη της οµάδας εργασίας του Υπουργείου σχετικά
µε το ζήτηµα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Λίγες µέρες
αργότερα δηµοσιεύσατε το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος, µε
το οποίο περιγράφετε τις διαδικασίες και τις διαστάσεις της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων συντελεστών της
εκπαίδευσης και της διοίκησης γενικότερα. Την προηγούµενη
Παρασκευή καταθέσατε τροπολογία, σε άσχετο βέβαια σχέδιο
νόµου, όπου δηµιουργείται µία αρχή, η οποία θα αξιολογεί τις
σχολικές µονάδες και τη διοίκηση της εκπαίδευσης στο σύνολό
της. Την αποσύρατε, βέβαια, αλλά δεν έχουµε καµµία αµφιβολία
ότι θα επανέλθετε µε τον έναν ή µε τον άλλο τρόπο.
Σήµερα, λοιπόν, είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε ολόκληρη την
υπουργική παλέτα σχετικά µε το ζήτηµα και η µελέτη αυτών των
θεσµικών παρεµβάσεων µας έχει οδηγήσει αβίαστα σε ένα συµπέρασµα, ότι η αξιολόγηση την οποία προωθείτε δεν είναι τίποτα
άλλο από ένα άλλοθι για επικείµενες απολύσεις εκπαιδευτικών
και ενδεχοµένως και τη δικαιολόγηση της κατάργησης και της
συγχώνευσης σχολικών µονάδων.
Και είναι ειρωνικό, ξέρετε, το γεγονός ότι, αφού διασύρετε
τους εκπαιδευτικούς αντί να τους στηρίζετε, αφού τους διαποµπεύετε αντί να τους επιµορφώνετε µε ουσιαστικά και διά βίου σεµινάρια, αφού τους καθιστάτε ουσιαστικά φοβισµένους, κακοπληρωµένους και πειθήνιους υπαλλήλους, ακούσαµε χθες τον
Υπουργό κ. Αρβανιτόπουλο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων να επιµένει να µιλά για εξυγίανση της εκπαίδευσης και για
αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού. Επίσης, τον ακούσαµε
να µιλάει και να µας καθησυχάζει ότι η αξιολόγηση δεν θα έχει
τιµωρητικό χαρακτήρα. Και πραγµατικά δεν µπορούµε να καταλάβουµε πού στηρίζετε αυτήν τη διαπίστωση, από τη στιγµή που
η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συνδέεται µε τη µισθολογική
και βαθµολογική εξέλιξη -σύµφωνα και µε το µνηµονιακό θεσµικό
πλαίσιο- και από τη στιγµή που το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος, σε συνδυασµό µε το ν. 4024/2011, συνδέει το βαθµό µε το
µισθό.
Εποµένως η αξιολόγηση έχει τιµωρητικό χαρακτήρα, καθώς η
τυχόν αρνητική αξιολόγηση σηµαίνει καθήλωση των αποδοχών,
σηµαίνει στασιµότητα στην εξέλιξη και φυσικά ανοίγει ο δρόµος
και για απολύσεις εκπαιδευτικών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επίσης -κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας για τριάντα
δευτερόλεπτα- πολύ σοβαρά είναι και τα επιστηµονικά ατοπήµατα τα οποία εντοπίζουµε στην αξιολόγηση που σχεδιάζετε.
Η αποτίµηση του εκπαιδευτικού έργου, σύµφωνα µε διεθνή
ερευνητικά δεδοµένα, είναι µία διαδικασία η οποία βασίζεται
στην εµπιστοσύνη που δοµείται ανάµεσα στους φορείς της εκπαίδευσης και επίσης η αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης είναι ένα θέµα το οποίο σχετίζεται µε τη διάθεση των
οικονοµικών πόρων.
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Εσείς έχετε υπογράψει σκληρά µνηµονιακά µέτρα, που διαλύουν τη δηµόσια χρηµατοδότηση για την παιδεία και καθιστάτε
τη χώρα µας ουραγό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε µόλις 2% χρηµατοδότηση για την παιδεία.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω αν προτίθεστε,
έστω και τώρα, να ανακαλέσετε όλα αυτά τα νοµοθετήµατα -τα
οποία στόχο έχουν την υποβάθµιση του εκπαιδευτικού και όχι
την αποτίµηση του εκπαιδευτικού έργου- και µε ποιους συγκεκριµένους τρόπους σκοπεύετε να αναβαθµίσετε την ποιότητα
του εκπαιδευτικού έργου, όταν ο δεδηλωµένος στον προϋπολογισµό στόχος της Κυβέρνησης είναι η δραστική περικοπή της δηµόσιας χρηµατοδότησης, το κλείσιµο σχολείων και η καταρράκωση των εκπαιδευτικών και του έργου τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κυρία Βουλευτά, ευχαριστώ
πολύ για την ευκαιρία που µου δίνετε να τοποθετηθώ σε ένα
θέµα το οποίο πιστεύω ότι είναι µία από τις βασικές πολιτικές
αποφάσεις της σηµερινής πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου,
της οποίας –εννοώ της απόφασης αυτής- και η φιλοσοφία και η
αντίληψη είναι βαθιά ριζωµένες τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στην αναγνώριση της ποιότητας του εκπαιδευτικού
έργου.
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι, έξω από παρακολουθήµατα µνηµονίου ή καταργήσεις µνηµονίου, η αξιολόγηση είναι µια διαδικασία
η οποία είναι απαραίτητη για την εκπαιδευτική διαδικασία. Και
είναι απαραίτητη, διότι σε ένα χώρο όπου οι πάντες αξιολογούνται καλό θα ήταν να αξιολογηθούν και οι εκπαιδευτικοί. Γιατί το
λέω αυτό; Γιατί προσωπικά πιστεύω στο εκπαιδευτικό έργο και
θα απαντήσω επί της ουσίας της ερώτησής σας. Πιστεύω στο
εκπαιδευτικό έργο, το οποίο σε όλες τις βαθµίδες είναι ποιοτικό.
Διαφορετικά δεν θα είχαµε τα αποτελέσµατα που έχουµε σήµερα. Αποτελεί ένα σύστηµα το οποίο εµπεριέχει σήµερα πολλαπλά, ξεκάθαρα διατυπωµένα και καταγεγραµµένα κριτήρια,
βάσει των οποίων θα απεικονίζεται µε σαφήνεια και ευκρίνεια στα
διάφορα επίπεδα η απόδοση του εκπαιδευτικού έργου.
Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα από την αρχή. Δηλαδή, για να
υπάρξει ένα σύστηµα αξιολόγησης κατά την αντίληψη τη δική
µας, τη φιλοσοφία, την εκπαιδευτική πολιτική που θέλουµε να
εφαρµόσουµε, θα πρέπει να ξεκινήσουµε από ένα σύστηµα εµπιστοσύνης µεταξύ των αξιολογούµενων και των αξιολογητών.
Σωστά. Θα πρέπει να ξεκινήσουµε πρώτ’ απ’ όλα από ένα περιβάλλον αξιολόγησης. Με αυτό το οποίο, λοιπόν, ξεκινήσαµε -παράλληλα µε το προεδρικό διάταγµα, παράλληλα µε την τροπολογία που ήρθε σε νοµοσχέδιο µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος
και απλώς θα το συζητήσουµε στο πλαίσιο ενός άλλου νοµοσχεδίου την επόµενη εβδοµάδα- για την αρχή διασφάλισης της ποιότητας στη δευτεροβάθµια και πρωτοβάθµια εκπαίδευση ποιος
διαφωνεί; Η ΑΔΙΠ, όπως λειτουργεί για τα πανεπιστήµια, για να
είναι ανεξάρτητη αρχή αξιολόγησης, θα λειτουργεί και για τη
δευτεροβάθµια και την πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
Αυτό όµως που µας ενδιαφέρει είναι και η γενίκευση -και αυτό
έρχεται συµπληρωµατικά µε απόφαση που υπέγραψα πριν από
δύο ηµέρες- της αυτοαξιολόγησης σε όλες τις εκπαιδευτικές µονάδες. Άρα ξεκινάµε από την αυτοαξιολόγηση του σχολείου, του
εκπαιδευτικού έργου, της εκπαιδευτικής µονάδας. Για ποιο λόγο;
Για να γνωρίσουµε τα δεδοµένα του σχολείου, για να έχουµε αντίληψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας που υπάρχει µέσα στο
σχολείο και να την αξιολογήσουµε, για να δούµε τα εκπαιδευτικά
αποτελέσµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, λόγω της σοβαρότητας του θέµατος, θα
ήθελα την ανοχή σας για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως, κύριε
Υπουργέ, συνεχίστε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
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Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ξεκινάµε, λοιπόν,
από την αυτοαξιολόγηση του σχολείου, για να δούµε τα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα και πάνω απ’ όλα να υπάρξει µία αναλυτική παρουσίαση του εκπαιδευτικού έργου.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό και εκεί εγώ θα περίµενα ότι τουλάχιστον, όχι απλά θα είχαµε συµφωνήσει στη διαδικασία, αλλά
θα λέγαµε ότι υπάρχει µία ασφαλιστική δικλίδα. Διότι από τη
στιγµή που θα υπάρξει αυτοαξιολόγηση της σχολικής µονάδας,
αυτή θα αποτελέσει το έδαφος για την αξιολόγηση η οποία θα
γίνει βάσει του προεδρικού διατάγµατος, µια αξιολόγηση η οποία
δεν µπορεί να απέχει πάρα πολύ από την αυτοαξιολόγηση. Για
ποιο λόγο; Διότι δεν µπορούν οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι σχολικοί
σύµβουλοι, οι διευθυντές, να αξιολογούν µε διαφορετικό τρόπο
τα ίδια πράγµατα.
Δεύτερον, θεσπίζουµε την ΑΔΙΠ Για ποιο λόγο; Ακριβώς για να
µπορεί να εκδικάζει ενστάσεις. Ακριβώς για να µην είναι ούτε ο
Υπουργός ούτε ο γενικός γραµµατέας ούτε κάποιο άλλο από τα
εµπλεκόµενα µέρη αυτό το οποίο θα έρθει να εκδικάσει σε δεύτερο βαθµό την οποιαδήποτε ένσταση αµφισβήτησης του εκπαιδευτικού. Σας το λέω και από πεποίθηση νοµική για την ασφάλεια
δικαίου, η οποία πρέπει να υπάρξει ως προϋπόθεση για να πετύχει η αξιολόγηση. Προσωπικά θέλω να πετύχει η αξιολόγηση.
Πέρα από το περιβάλλον της αξιολόγησης, το οποίο χρειάζεται εµπιστοσύνη και αυτοαξιολόγηση, πέρα από τη θεσµοθέτηση
της ΑΔΙΠ, εκείνο που µας ενδιαφέρει είναι αυτή αξιολόγηση που
θα έρθει µε το προεδρικό διάταγµα να έχει σαφή κριτήρια και να
µπορεί να σκιαγραφεί µε πληρότητα το εκπαιδευτικό έργο. Άρα
τι γίνεται σήµερα; Τα κριτήρια αυτά αποτυπώνουν καλές πρακτικές. Προσφέρουν ένα συνεχές αναπτυξιακό πλαίσιο για τον εκπαιδευτικό. Παρέχουν στον εκπαιδευτικό πλαίσιο αυτοαξιολόγησης. Αποτελούν έναν κοινό τόπο επί του οποίου ανταλλάσσονται
επιχειρήµατα µεταξύ του αξιολογούµενου και του εκπαιδευτικού.
Κοιτάξτε, αυτό που µας ενδιαφέρει είναι κάτι άλλο. Αναφερθήκατε σε δυο καίρια προβλήµατα αυτήν τη στιγµή του ν. 4024
και αυτό βρίσκεται ακόµη σε συζήτηση. Γιατί; Η αξιολόγηση πρέπει να είναι συνδεδεµένη µε το βαθµολόγιο. Διότι –διαφορετικάγιατί αξιολογούµε; Για να πούµε ότι όλοι είναι καλοί ή όλοι είναι
κακοί; Δεν θα πρέπει να υπάρξει µια αποτίµηση αυτού ο οποίος
έχει περισσότερα προσόντα, έχει περισσότερο προσφέρει στην
εκπαίδευση από τον άλλο που έχει λιγότερα; Όχι! Το πρόβληµά
µας είναι η κρησάρα. Το πρόβληµα το οποίο συζητούµε µε το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης είναι ότι µπορούµε να
εφαρµόσουµε αξιολογητικά συστήµατα για όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι δηµόσιοι υπάλληλοι
σαν τους υπόλοιπους.
Εποµένως από τον Β’ προς τον Α’ βαθµό δεν µπορεί να εξελίσσεται µόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό, γιατί στην ουσία για τον
εκπαιδευτικό –και το πιστεύω αυτό, το έχω συζητήσει µε τον
Υπουργό κ. Μανιτάκη- είναι αντικίνητρο. Άρα εµείς θέλουµε να
δώσουµε κίνητρα στον εκπαιδευτικό, έτσι ώστε να βελτιώσει το
έργο του.
Στη δευτερολογία µου θα εξηγήσω και τις άλλες πτυχές αυτής
της πολιτικής.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η συνάδελφος κ. Παναγιώτα Δριτσέλη έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οι διαβεβαιώσεις για αγνές προθέσεις και για
προσπάθεια αναβάθµισης του εκπαιδευτικού έργου νοµίζω ότι
δεν πείθουν κανέναν πια. Ξέρουµε πολύ καλά ότι η αξιολόγηση
θα χρησιµοποιηθεί κατά γράµµα ως εργαλείο διαλογής των εκπαιδευτικών σε προακτέους και µη προακτέους, µε ό,τι συνέπειες αυτό µπορεί να έχει.
Επιπλέον, σας βλέπουµε µε µονοµερείς ενέργειες και µε παράκαµψη της Βουλής συνεχώς σε τόσο σοβαρά ζητήµατα και
καταλαβαίνουµε ότι η λειτουργία του Υπουργείου Παιδείας
πλέον καθορίζεται από τις επιταγές των δανειστών και των κλιµακίων των τεχνοκρατών της τρόικας, οι οποίοι εξακολουθούν
να πειραµατίζονται µε τη δηµόσια παιδεία και εν γένει µε το δηµόσιο συµφέρον.
Το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο, κύριε Υπουργέ, επιτρέπει τις
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απολύσεις των εκπαιδευτικών, παρά τα όσα διατείνεστε. Στο
άρθρο 95 της τελευταίας έκδοσης του Υπαλληλικού Κώδικα προβλέπεται η απόλυση για όσους συγκεντρώνουν δυο αρνητικές
κρίσεις.
Επιπλέον, η µισθολογική και βαθµολογική στασιµότητα προβλέπεται από την πρώτη αρνητική κρίση στο σχέδιο του προεδρικού διατάγµατος. Εν τω µεταξύ, ευνουχίζετε την ελεύθερη βούληση, υπονοµεύετε τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και το διάλογο ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς. Προάγετε τον ανταγωνισµό µεταξύ τους, προάγετε τον ανταγωνισµό µεταξύ των
σχολικών µονάδων.
Με άλλα λόγια, η αξιολόγησή σας, µε τελείως αντιεπιστηµονικά κριτήρια, προσπαθεί να αποτιµήσει το έργο των εκπαιδευτικών και όχι να δώσει λύσεις και να απαντήσει σε υφιστάµενα
προβλήµατα ή έστω σε προβληµατικές συµπεριφορές. Οι βαθµολογίες, οι οποίες φυσικά είναι εµπνευσµένες από νεοφιλελεύθερες στρατηγικές, συναρτώνται µε εσφαλµένες µεταβλητές,
όπως είναι η σχολική διαρροή και η βαθµολογική επίδοση.
Θα ήθελα να σας παραπέµψω σε διεθνή βιβλιογραφία, η οποία
τεκµηριώνει ότι η σχολική αποτυχία συναρτάται µε διάφορους
άλλους παράγοντες –εκτός από τη δουλειά του εκπαιδευτικούόπως η φτώχεια, τα µνηµόνια, η υποχρηµατοδότηση και ο κοινωνικός αποκλεισµός, για τα οποία δεν βλέπουµε να κάνετε κάτι
και από τα οποία πηγάζει ουσιαστικά το πρόβληµα αυτήν τη
στιγµή στην εκπαίδευση.
Στον ΣΥΡΙΖΑ εκκινούµε από την επιστηµονικότητα µιας θέσης
και µε κριτήριο πάντα τον άνθρωπο –απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις για εµάς είναι ο άνθρωπος- και λέµε πολύ απλά ότι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού σχετίζεται µε τη βελτίωση της θέσης του εκπαιδευτικού. Τι εννοούµε λέγοντας βελτίωση
της θέσης του εκπαιδευτικού; Εννοούµε φυσικά καλύτερες συνθήκες δουλειάς, εργασιακή ασφάλεια, εκπαιδευτική ελευθερία.
Οι νεοφιλελεύθερες θέσεις του ΟΑΣΑ και άλλων διεθνών οργανισµών, τους οποίους αντιγράφετε, είναι επιστηµονικά εσφαλµένες και πολιτικά αυτήν τη στιγµή κατασκευασµένες. Η αποτίµηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου εµπεριέχει όχι τον
καταναγκασµό, σίγουρα, ούτε τις πυραµιδικές σχέσεις εξουσίας. Εµπεριέχει την ελεύθερη συναίνεση και τη συλλογική αλληλεπίδραση.
Κύριε Υπουργέ, σας ζητούµε και σας καλούµε να αποσύρετε
άµεσα όλα αυτά τα νοµοθετήµατα, που εκβιάζουν τη σχολική διαδικασία και στα οποία εναντιώνεται ολόκληρη η επιστηµονική κοινότητα. Σας καλούµε να δεσµευτείτε ενώπιον της Βουλής ότι
ούτε ένας εκπαιδευτικός δεν πρόκειται να απολυθεί µε τη δικαιολογία αυτού του στρεβλού συστήµατος αξιολόγησης. Ζητούµε
την απόσυρση όλων των µνηµονιακών αυτών νοµοθετηµάτων και
την άµεση αποδέσµευση επαρκών οικονοµικών πόρων για την
ελληνική παιδεία, την οποία έχουµε ανάγκη για την ανασυγκρότηση της χώρας αυτήν τη στιγµή. Καταλαβαίνω ότι σας είναι
πάρα πολύ δύσκολο, διότι ξέρουµε ότι τους προϋπολογισµούς
τους γράφουν αυτήν τη στιγµή τα κλιµάκια της τρόικας και εσείς
απλά τους υπογράφετε.
Μια και µιλάµε για εκπαιδευτικές διαδικασίες, κύριε Πρόεδρε,
θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέµα και πραγµατικά θα ήθελα
να απαντήσετε, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω εάν έχετε ενηµερωθεί
σχετικά -θα πω µόνο δυο λόγια- µε αφορµή τα γνωστά γεγονότα
στις Σκουριές εδώ και λίγες ηµέρες. Η Αστυνοµία και η Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία έχουν επιδοθεί σε µια απαράδεκτη τακτική,
όπου καλούν και ανακρίνουν τους µαθητές.
Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα αδιανόητο γεγονός, όπου,
στο γενικότερο πλαίσιο εκφοβισµού και τροµοκράτησης στην περιοχή, στοχοποιούνται ουσιαστικά και ασκείται ψυχολογική βία
στους µαθητές, µε δυσµενείς συνέπειες –όπως καταλαβαίνετεκαι στην ψυχοσύνθεση των παιδιών και στην παιδαγωγική διαδικασία.
Είναι προφανές ότι τα παιδιά χρησιµοποιούνται ως ένα άλλο
µέσο καταστολής και τροµοκράτησης της εκεί κοινωνίας, η οποία
διεκδικεί τα δίκαια αιτήµατά της. Πρέπει οπωσδήποτε, κύριε
Υπουργέ, να υψώσουµε µια ασπίδα προστασίας απέναντι στα
παιδιά και σας καλούµε, αφ’ ενός να καταγγείλετε το γεγονός
και αφ’ ετέρου να πράξετε τα δέοντα, προκειµένου να παυθούν
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τέτοιου είδους ενέργειες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κυρία Δριτσέλη,
θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι η λογική σας είναι πολύ «εξωτική» για τη σοβαρότητα του θέµατος. Δηλαδή, ποιες είναι οι µονοµερείς ενέργειες;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Οι πράξεις νοµοθετικού περιεχόµενου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Το γεγονός ότι,
ακριβώς επειδή πρόκειται για µια ανεξάρτητη αρχή, θελήσαµε
αυτό να γίνει µε µια τροπολογία σε νοµοσχέδιο, δηλαδή να έρθει
ως τροπολογία και να το ψηφίσουµε; Δεν υπάρχει καµµία δυσκολία σε αυτό.
Εκεί πραγµατικά θα ήθελα και τη δική σας θέση για το εάν
χρειάζεται ή όχι µια ανεξάρτητη αρχή για τη διασφάλιση της ποιότητας. Αν η µνήµη µου δεν µε απατά, επειδή έχουµε µελετήσει
µε προσοχή το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ για την παιδεία, εσείς το
λέτε «λογοδοσία των εκπαιδευτικών». Αλλά κάπου θα πρέπει να
λογοδοτούν και κάποιος θα πρέπει να έρθει µετά, τουλάχιστον,
για να εγγυάται ότι η διαδικασία είναι βάση διαφανών κριτηρίων...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Είπα για αποτίµηση του εκπαιδευτικού έργου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): ...και πάνω απ’
όλα ότι η διαδικασία είναι δίκαιη. Διότι αυτό το οποίο προσπαθούµε να διασφαλίσουµε, δεχόµενοι και την κριτική για ενδεχόµενες παραλείψεις ή για ενέργειες, οι οποίες δεν είναι σωστές,
είναι να το συζητήσουµε. Να συζητήσουµε τα κριτήρια και τη διαδικασία, η οποία θα έχει µια κοινότητα στόχου, ότι δηλαδή θα
αποδεχθούµε το βασικό, πως η αξιολόγηση χρειάζεται. Αυτήν τη
στιγµή αµφισβητείται ακόµη και η ύπαρξη ή η χρησιµότητα της
αξιολόγησης, γι’ αυτό λέω ότι ίσως αυτό να ανταποκρίνεται σε
µια «εξωτική» κριτική.
Αναφερθήκατε σε έρευνες διεθνών οργανισµών. Θα σας πω
ότι το Διεθνές Κέντρο Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Έργου επιβεβαιώνει ότι η αξιολόγηση µε διαβαθµισµένα κριτήρια, δηλαδή
µε µετρήσιµα κριτήρια, αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς ένα δίκαιο µέσο αξιολόγησης. Αυτό, λοιπόν, το οποίο επιλέξαµε να κάνουµε είναι ότι, µεταξύ των άλλων προσεγγίσεων, οι οποίες είναι
απόλυτα ποσοτικές, προτείνουµε µια προσέγγιση, η οποία θα
συνδυάζει ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, έτσι ώστε τα κριτήρια
αυτά να µας βοηθήσουν για να αποτυπώσουµε καλύτερα το δυναµισµό του εκπαιδευτικού έργου.
Θα δείτε ότι ακόµα και σε σχέση µε το σχέδιο υπάρχουν προσαρµογές. Και γιατί υπάρχουν προσαρµογές; Διότι η συζήτηση
η οποία γίνεται µε τον εκπαιδευτικό κόσµο δίνει συχνά τη δυνατότητα να ξανασκεφθούµε ποιος αξιολογεί τι. Και γι’ αυτό είπα
προηγουµένως ότι µας ενδιαφέρει πάνω απ’ όλα να υπάρχει ένα
πλαίσιο αξιολόγησης, το οποίο να δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έργου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Στις δυο παρατηρήσεις που κάνατε, θα απαντήσω αµέσως.
Από τη µια πλευρά για το ότι προβλέπονται απολύσεις. Απολύσεις προβλέπονται γενικότερα για το δηµόσιο. Η αξιολόγηση,
ακόµα και σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, βεβαίως και
συνεπάγεται µια στασιµότητα σε σχέση µε την εξέλιξη κάποιου.
Όµως, συνεπάγεται και κάτι παραπάνω. Συνεπάγεται ένα κίνητρο, το οποίο είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, διότι
από την άλλη πλευρά θα υπάρχουν και υπάρχουν -προβλέπονται
σήµερα, προβλέπονται µέσω της ΑΔΙΠ- όλα αυτά τα προγράµµατα. Επειδή πιστεύετε και πιστεύουµε ότι όλοι οι άνθρωποι δεν
έχουν τις ίδιες δυνατότητες, πρέπει όµως να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες.
Αυτό το οποίο εµείς θα κατοχυρώσουµε είναι ότι αυτός ο
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οποίος ενδεχοµένως να µην έχει βαθµολογηθεί κατάλληλα να
έχει την υποστήριξη µέσα από επιµορφωτικά προγράµµατα,
ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις όχι της αξιολόγησης, αλλά του εκπαιδευτικού έργου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Το θέµα είναι τι εφόδια δίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία συνάδελφε,
ξέρετε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα τέτοιου διαλόγου τώρα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Τελειώνω µε την
παρατήρηση που κάνατε για την προσαγωγή µαθητών.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά και την ευαισθησία τη δική µου και
του Υπουργείου Παιδείας για ανήλικους µαθητές, οι οποίοι τίθενται υπό την προστασία της δικαιοσύνης και όχι υπό τον έλεγχο
της δικαιοσύνης. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Έχουµε ένα
πλαίσιο δικαίου ανηλίκων, το οποίο µάς δίνει τη δυνατότητα να
κατοχυρώσουµε τα δικαιώµατα των ανηλίκων παιδιών, ακόµη και
όταν -εάν- έχουν εµπλακεί σε παραβατικές πράξεις.
Κανένας, µα κανένας µαθητής, –αυτό τουλάχιστον µπορώ να
επιβεβαιώσω από την έλλειψη καταγγελιών- δεν έχει γίνει αντικείµενο προσαγωγής από την Εισαγγελία ή από την Αστυνοµία
στη συγκεκριµένη περιοχή. Εάν έχετε αντίθετη καταγγελία, ευχαρίστως θα το διερευνήσουµε και να ξέρετε ότι θα είµαστε απόλυτοι στην προστασία των παιδιών, όπως τουλάχιστον οι
δικονοµικές εγγυήσεις το απαιτούν σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί από το 1ο Γενικό Λύκειο Αγίας Βαρβάρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η πρώτη µε αριθµό 1109/4-3-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη
λειτουργία του Τελωνείου Γυθείου και του Τελωνείου Νεαπόλεως
Βοιών, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και
διαγράφεται.
Επίσης, η τρίτη µε αριθµό 1106/4-3-2013 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή
Λακωνίας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Λεωνίδα
Γρηγοράκου προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την έξαρση της εγκληµατικότητας
στο Νοµό Λακωνίας, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Πώς λένε τον κύριο Υπουργό; Έχω ξεχάσει το όνοµά του! Α,
είναι ο κ. Δένδιας. Έχουµε καιρό να τον δούµε.
Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 1112/4-3-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου 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.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Παπαθεοδώρου.
Το λόγο έχει η κ. Ξουλίδου, για να αναπτύξει την ερώτησή της.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ν. 3966/2011
για το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των πρότυπων πειραµατικών
σχολείων σκόρπισε αισιοδοξία στην εκπαιδευτική κοινότητα, η
οποία είδε µέσα από την αναβίωση του θεσµού έναν αναβαθµισµένο ρόλο για τη δηµόσια παιδεία.
Στην ουσία ο νόµος µάς µιλάει για υψηλής ποιότητας παιδεία
για όλους. Προσπαθεί µέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και
διά µέσου των οµίλων να δηµιουργήσει την αριστεία, την οποία
όµως δεν προαπαιτεί ούτε φυσικά τη θεωρεί προϋπόθεση ενός
µαθητή.
Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος αυτός νόµος αναιρεί τον εαυτό του και
απαιτεί τη διαδικασία των εξετάσεων από το γυµνάσιο στο λύκειο
και αυτό δεν συνάδει. Αυτό, λοιπόν, ήταν πράγµατι έκπληξη για
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εµάς, κύριε Υπουργέ.
Στο έγγραφο που έχετε εκδώσει την 20η Φεβρουαρίου αναφέρεται χαρακτηριστικά το εξής: «Θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι
δεν ορίζονται συγκεκριµένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και σε καµµία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις
οι οποίες προϋποθέτουν αποµνηµόνευση. Γι’ αυτό οι µαθητές
δεν απαιτείται να µελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν
φροντιστηριακή εξάσκηση, για να προετοιµαστούν για τη συµµετοχή τους στην εν λόγω διαδικασία».
Ειλικρινά το πιστεύετε αυτό, κύριε Υπουργέ; Πιστεύετε, δηλαδή, ότι οι εξετάσεις αυτές δεν θα γίνονται σε ένα εξαιρετικά
ανταγωνιστικό πνεύµα, αφ’ ενός µε τη συµµετοχή στην εξεταστική διαδικασία µαθητών από την ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια που δεν φοιτούν σε αυτό και αφ’ ετέρου µε την επιλογή
κατά σειρά προτεραιότητας µόνο επιτυχόντων µαθητών; Ακόµη
και ο Συνήγορος του Πολίτη µε έγγραφό του στο Υπουργείο σάς
στις 14 Ιανουαρίου σας το επισηµαίνει. Θα το καταθέσω και στα
Πρακτικά.
Ο νόµος, όµως, αφήνει και τα περιθώρια παρερµηνείας ορισµένων διατάξεών του, που αφορούν τις καινοτόµες διδακτικές
και δηµιουργικές δράσεις αλλά και την πειραµατική εφαρµογή
προγραµµάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού, µε αποτέλεσµα σε ορισµένα από αυτά τα σχολεία να υποχρεώσουν τους γονείς να προµηθεύσουν στα παιδιά τους -και µάλιστα σε παιδιά
του δηµοτικού σχολείου- iPad, έτσι ώστε να δώσουν ένα διαδραστικό χαρακτήρα στο µάθηµα δηµιουργώντας µια ψηφιακή τάξη.
Πέραν όµως του προγράµµατος σπουδών και διδασκαλίας,
προβλήµατα παρουσιάζονται και στην οργανωτική και διοικητική
στήριξη αυτών των σχολείων αλλά και στον τρόπο αξιολόγησης
εκπαιδευτικών. Μόλις στις 22-1-2013 ανακοινώθηκε από το
Υπουργείο Παιδείας η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την πλήρωση θέσεων διευθυντών στα πρότυπα πειραµατικά
σχολεία. Η δε αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στα πρότυπα είναι,
λίαν επιεικώς, απαράδεκτη, αφού η διαδικασία αυτή µόνο «ανθρωποφαγία», εκδούλευση και υποταγή θυµίζει.
Σας ερωτώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σε τι ενέργειες προτίθεστε
να προβείτε όσον αφορά τουλάχιστον την κατάργηση των εξετάσεων για τα παιδιά που έχουν εισαχθεί πριν από το νόµο Διαµαντοπούλου κι αν προτίθεστε να βάλετε φρένο στην αλόγιστη
χρήση των iΡad στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Δεύτερον, θα επιτρέψετε σε επιτήδειους επαγγελµατίες να
κερδοσκοπούν εις βάρος του δηµοσίου σχολείου, προωθώντας
τα προϊόντα τους µέσα στα πρότυπα πειραµατικά σχολεία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου έχει το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα προσπαθήσω εντός των χρονικών ορίων των συγκεκριµένων να απαντήσω σε όλα τα ζητήµατα που έχετε θέσει.
Να σας ενηµερώσω κατ’ αρχάς ότι τα πρότυπα πειραµατικά
σχολεία είναι ένα δίκτυο σχολείων σήµερα µε σαράντα επτά σχολεία, νηπιαγωγεία, δηµοτικά, γυµνάσια, λύκεια. Έντεκα χιλιάδες
µαθητές περίπου, χίλιοι εκατό πενήντα εκπαιδευτικοί. Από την
αρχή της ανάληψης των καθηκόντων µας, είχαµε ξεκαθαρίσει ότι
η υπόθεση των πειραµατικών σχολείων –και θα σας εξηγήσω
τους λόγους- µας ενδιαφέρει και ότι θα έπρεπε -µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο υπήρχε και ήταν στο µεγαλύτερο
µέρος του απόλυτα σωστό- να προχωρήσουµε στην υλοποίηση
πραγµατικών πρότυπων πειραµατικών σχολείων, τα οποία και θα
δίνουν τη δυνατότητα αναβάθµισης της δηµόσιας εκπαίδευσης.
Έγιναν εποµένως συντονισµένες προσπάθειες από πλευράς
Υπουργείου. Είχαµε ως στόχο να ενισχύσουµε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο και το κάναµε. Ως γνωστόν προϋπήρχε, όπως σας
είπα, από το 2011 ο σχετικός νόµος, αλλά αυτήν την περίοδο πιστεύουµε ότι η εφαρµογή του υλοποιείται πλήρως.
Ας πάρουµε το ζήτηµα των εξετάσεων, που εσείς αποκαλέσατε έτσι, ενώ εµείς στο νόµο και στις αποφάσεις µιλάµε για
τεστ, τα οποία είναι γνώσεων και δεξιοτήτων, δοκιµασίες, επο-
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µένως, γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι δοκιµασίες για την επιλογή
των µαθητών, εκτός από το γεγονός ότι προβλέπονται ρητά από
το νόµο για το πέρασµα των µαθητών από το γυµνάσιο στο λύκειο και κατά τρόπο δυνητικό και όχι προαιρετικό -διαζευκτικό
εποµένως- για την εισαγωγή των µαθητών από το δηµοτικό στο
γυµνάσιο.
Τι είχε γίνει µέχρι τώρα; Απλούστατα είχε ανασταλεί η εφαρµογή του νόµου. Αυτό το οποίο κάναµε, λοιπόν, ήταν να ακολουθήσουµε τη διαδικασία –και το κάναµε µε την πεποίθηση ότι η
νοµοθεσία αυτή είναι σωστή- έτσι ώστε τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στη Γ’ Γυµνασίου σήµερα να ακολουθήσουν µια δοκιµασία γνώσεων και δεξιοτήτων, έτσι ώστε να µπορέσουν να µπουν
στο λύκειο και αντίστοιχα από το δηµοτικό στο γυµνάσιο.
Για ποιο λόγο γίνεται αυτό; Γιατί έχουµε την πεποίθηση ότι τα
πειραµατικά σχολεία φέτος αλλάζουν σελίδα. Θα σας το εξηγήσω µε τρία παραδείγµατα:
Το πρώτο είναι ότι η αξιολόγηση, που άρχισε από την 1η Οκτωβρίου, αυτήν την αξιολόγηση την οποία εσείς αποκαλέσατε νοµίζω…
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: «Ανθρωποφάγα».
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Μάλιστα, είπατε
ότι επιδίδεται σε «ανθρωποφαγία».
Με εκπλήσσει αυτό, διότι, εάν θέλουµε να φτιάξουµε καλύτερα
σχολεία, όπως είπα και προηγουµένως η αξιολόγηση είναι ένα
πολύ καλό εργαλείο, αλλά εξαρτάται ποια είναι η στόχευσή του.
Και εδώ ποια είναι η στόχευσή του; Είναι ότι, µέχρι σήµερα, οι
καθηγητές οι οποίοι βρίσκονταν στα πειραµατικά σχολεία δεν
είχαν υποστεί καµµία αξιολόγηση. Συµφωνούµε σε αυτό;
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Βεβαίως.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ωραία.
Τα πειραµατικά σχολεία, λοιπόν, ως σχολεία όχι µίας κοινωνικής, οικονοµικής ελίτ, αλλά ως σχολεία αριστείας και καινοτοµίας
προϋποθέτουν να υπάρχουν συγκεκριµένα κριτήρια για τους καθηγητές, οι οποίοι υπηρετούν σ’ αυτά. Έγιναν, λοιπόν, οι εξής κινήσεις:
Πρώτον, καταργήθηκε η οργανικότητα των καθηγητών στα
πειραµατικά σχολεία. Για ποιο λόγο; Διότι αξιολογούνται, έρχονται, µένουν έως µία δεκαετία και µετά άλλοι καθηγητές έρχονται
να πάρουν τη θέση τους, για να προσφέρουν µε περισσότερο
καινοτόµες δράσεις και προγράµµατα.
Δεύτερον, ξεκίνησε η αξιολόγηση από την 1η Οκτωβρίου σε
όλα τα πειραµατικά σχολεία, σε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό.
Τα στοιχεία είναι ενδιαφέροντα. Υπηρετούσαν χίλιοι εκατόν πενήντα καθηγητές. Δικαίωµα σήµερα να υποβάλουν φάκελο αξιολόγησης είχαν οι εννιακόσιοι πενήντα –για πεντακόσιες πενήντα
θέσεις- και τελικά υπέβαλαν επτακόσιοι εβδοµήντα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Αυτό σηµαίνει ότι οι καθηγητές, για οποιονδήποτε λόγο, είτε
για να παραµείνουν είτε για να αξιολογηθούν είτε για να έχουν
προτεραιότητα τοποθέτησης, µπήκαν σε ένα σύστηµα αξιολόγησης. Αυτήν τη στιγµή µπορούµε να υπολογίσουµε ότι την επόµενη χρονιά θα έχουµε µία ανανέωση µε υψηλά ακαδηµαϊκά,
ποιοτικά και εκπαιδευτικά κριτήρια του εκπαιδευτικού προσωπικού της τάξης του 40%. Γιατί είναι κακό αυτό;
Έρχοµαι στο δεύτερο ερώτηµα: «Έπρεπε να γίνουν οι εξετάσεις ή δεν έπρεπε»; Ας µιλήσουν οι εκπαιδευτικοί. Απευθύναµε
την ερώτηση, όπως ο νόµος υποχρεώνει, σε όλες τις επιστηµονικές επιτροπές των προτύπων πειραµατικών σχολείων. Από τις
τριάντα τρεις επιστηµονικές επιτροπές λάβαµε τριάντα απαντήσεις. Και οι τριάντα απαντήσεις ήταν οµόφωνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, µπορείτε να συνεχίσετε στη δευτερολογία σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Σας ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω στη δευτερολογία
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει η κ.
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Σταυρούλα Ξουλίδου.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Πάντως και εµένα η δευτερολογία
έχει να κάνει µε την αξιολόγηση, εκεί θα εστιάσω.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να τονίσω ότι δέχοµαι πάρα πολλές καταγγελίες γονέων παιδιών που φοιτούν σε πρότυπα πειραµατικά
για ορισµένους διευθυντές και καθηγητές, όπως το Πειραµατικό
Σχολείο του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μάλιστα θα καταθέσω στη
Βουλή τη συγκεκριµένη καταγγελία. Αναφέρονται, λοιπόν, σε
ανεπάρκεια καθηγητών και διευθυντών, τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο και σε προσωπικά προβλήµατα υγείας και άλλα, που
όµως ταλαιπωρούν τα παιδιά.
Σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ: Αυτοί οι καθηγητές δεν αξιολογήθηκαν ή µήπως ο τρόπος αξιολόγησής τους ήταν λάθος; Όµως,
αυτό το λάθος, δυστυχώς, το πληρώνουν πρώτιστα οι µαθητές.
Η διαδικασία σύµφωνα µε το νόµο, όπως είπατε, ξεκινάει µε
την παράδοση ατοµικού φακέλου στην επιστηµονική επιτροπή
των σχολείων, στην οποία όµως συµµετέχουν και δύο εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών. Να, λοιπόν, αµέσως το αλισβερίσι, αφού
εκπαιδευτικοί καλούνται να αξιολογήσουν εκπαιδευτικούς και µάλιστα του ίδιου συλλόγου. Με ποιο δικαίωµα, µε ποια νοµιµοποίηση; Ούτε εκλεγµένοι είναι ούτε ο σύλλογος τους ανέθεσε τέτοια
καθήκοντα ούτε βέβαια αξιολογούνται στην παρούσα φάση.
Η αξιολόγηση, λοιπόν, σε αυτήν τη φάση διαµορφώνει οµάδες
υπαλλήλων µέσα στο σχολείο, γιατί τον τίτλο του εκπαιδευτικού
ειδικά δεν τον έχουν. Ο ένας θα αξιολογεί, ο άλλος θα υποτάσσεται στα κριτήρια της συνεργατικότητας και της συνέπειας στο
σχολείο, ο άλλος θα απεργεί ή θα τσακώνεται, ο άλλος θα αρνηθεί την αξιολόγηση και θα φύγει από το σχολείο, ο άλλος -που
θα περισσέψει- θα πάρει µέρος σε νέα αξιολόγηση, για να διεκδικήσει µια θέση σε άλλο πρότυπο και τέλος αυτός που δεν θα
πιάσει τη βάση της βαθµολογίας θα τοποθετηθεί σε ένα άλλο
σχολείο, κατά προτεραιότητα.
Αυτό, λοιπόν –γι’ αυτό το αιτιολογώ έτσι- µόνο «ανθρωποφαγία» λέγεται,. εκδούλευση, υποταγή. Φάκελοι, παραφάκελοι, συνεντεύξεις, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται ένα ασφυκτικό
εργασιακό πλαίσιο για τους εκπαιδευτικούς. Με µαθηµατική
ακρίβεια κάποια στιγµή και µε τον τρόπο µε το οποίο λειτουργεί
σήµερα ένας θεσµός κοµβικής σηµασίας στην ελληνική εκπαίδευση, τα πρότυπα πειραµατικά σχολεία, θα αυτοϋποβαθµιστούν, θα διαλυθούν. Η συρρίκνωση της ποιότητας του διδακτικού έργου στα πρότυπα θα επέλθει ως αποτέλεσµα της λειτουργικής δυσκαµψίας, του φόρτου εργασίας, της καταρράκωσης
του εκπαιδευτικού, που θα βολοδέρνει ανάµεσα σε διδασκαλία,
σε αξιολογήσεις, δειγµατικές διδασκαλίες, οµίλους, απογευµατινή εργασία.
Αστοχίες όµως και θεσµικά κενά παρατηρούνται και στις διοικητικές δοµές, µε αποτέλεσµα να επηρεάζουν την εύρυθµη λειτουργία αυτών των σχολείων. Η διοικητική, λοιπόν, υποταγή των
πρότυπων σχολείων στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης είναι ανεφάρµοστη στην πράξη.
Οι περιφερειακές διευθύνσεις δεν µπορούν να καλύψουν τις
συγκεκριµένες αρµοδιότητες. Οι ετήσιες ανάγκες των πρότυπων
σε προσωπικό δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν πριν από την
παρέλευση ενός µήνα από την έναρξη των µαθηµάτων και συγκεκριµένα πριν από την οριστικοποίηση της λειτουργίας των οµίλων. Έτσι, οι ανάγκες σε προσωπικό δεν µπορούν να καλυφθούν
µέσα από τη διαδικασία των αποσπάσεων που έχουν προηγηθεί
της έναρξης των µαθηµάτων.
Το ενδεχόµενο, λοιπόν, οµαδοποίησης προτύπων της ίδιας
βαθµίδας περιφερειακής διεύθυνσης, όπου οι εκπαιδευτικοί θα
µπορούν να συµπληρώσουν ωράριο στα σχολεία της οµάδας
αυτής, οδηγεί σε απαράδεκτες καταστάσεις.
Η λειτουργία, λοιπόν, των ΕΠΕΣ χωρίς ξεκάθαρες αρµοδιότητες αφ’ ενός έχει δηµιουργήσει σύγχυση αρµοδιοτήτων µεταξύ
αυτών και λοιπών θεσµικών οργάνων του σχολείου, ενώ η συµµετοχή µελών του συλλόγου διδασκόντων στο ΕΠΕΣ ενίοτε αποτελεί αιτία τριβών µεταξύ των εκπαιδευτικών και επιδρά αρνητικά
στο εκπαιδευτικό κλίµα.
Η δυνατότητα ορισµού σχολικών συµβούλων από διαφορετική
περιοχή, από εκείνη στην οποία βρίσκεται το πρότυπο, δεν είναι
λειτουργική. Πέραν του γεγονότος ότι στηρίζεται σε απολύτως
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αυθαίρετη διαβάθµιση και διάκριση σχολικών συµβούλων.
Η ΔΕΠΠΣ λειτουργεί συνήθως κατά παρέκκλιση κάθε διοικητικής αρχής και πέραν των αρµοδιοτήτων της, κύριε Υπουργέ.
Για παράδειγµα, µε ποια δικαιοδοσία η ΔΕΠΠΣ είναι υπερκείµενη
αρχή των διευθύνσεων εκπαίδευσης και µετακινεί εκπαιδευτικούς µιας διεύθυνσης σε κάποιο πρότυπο; Και, αν έχει αυτό το
δικαίωµα, πώς κάτι τέτοιο µπορεί να πραγµατοποιείται µέσω
ενός απλοϊκού ηλεκτρονικού µηνύµατος, ενός e-mail, χωρίς διοικητικό έγγραφο και ανάλογη πράξη;
Δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό κίνητρο προσέλκυσης προσοντούχων εκπαιδευτικών στα πρότυπα. Αντίθετα, το γενικό πλαίσιο
λειτουργίας των προτύπων δηµιουργεί συνθήκες εργασιακής έντασης αλλά και αβεβαιότητας για την υπηρεσιακή κατάσταση
των υπηρετούντων εκπαιδευτικών.
Όπως καταλαβαίνετε, τα προβλήµατα είναι τεράστια και σε
πολλαπλά επίπεδα. Το ζητούµενο, λοιπόν, είναι αν το Υπουργείο
έχει τη διάθεση επίλυσης αυτών ή όχι. Τα πρότυπα πειραµατικά
σχολεία µπορούν να αποτελέσουν τα µαγικά εκείνα εργαστήρια
για την ανασυγκρότηση της ελληνικής εκπαίδευσης, αρκεί να το
θέλουν. Μπορούν να γίνουν σηµείο αναφοράς και για τα υπόλοιπα δηµόσια σχολεία.
Ας το κάνουµε, λοιπόν, πράξη, κύριε Υπουργέ, και θα σας βοηθήσουµε σ’ αυτό, γιατί το µέλλον της πατρίδας -όπως ξέρουµε
πολύ καλά- είναι τα παιδιά µας.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σταυρούλα Ξουλίδου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε την
κυρία συνάδελφο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία Ξουλίδου, πραγµατικά περιγράψατε απόλυτα το πρόβληµα που υπάρχει σήµερα. Περιγράψατε απόλυτα ένα σύστηµα
που έχει τελειώσει, διότι αυτό το οποίο περιγράψατε δεν είναι
παρά οι αντιδράσεις αυτών οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν κεκτηµένα από ένα σύστηµα τελειωµένο, πεπαλαιωµένο, αποτυχηµένο.
Μου κάνει εντύπωση πρώτον, γιατί το περιγράψατε µε µεγάλη
πεποίθηση…
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Έχουµε πάρα πολλούς.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): …και, δεύτερον,
διότι εδώ υπάρχει ένα ζήτηµα για µένα, επίσης, ιδεολογικό ή -αν
θέλετε- εξόχως πολιτικό.
Μιλάτε για αλισβερίσι, επειδή στην αξιολόγηση συµµετέχουν
εκπαιδευτικοί;
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Του ίδιου συλλόγου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Αφήστε µε να
ολοκληρώσω για να καταλάβετε.
Μα, αυτό το οποίο ζητούν οι εκπαιδευτικοί είναι να υπάρχει
συλλογικότητα, να υπάρχουν συλλογικά όργανα, τα οποία θα οργανώνουν και θα διεκπεραιώνουν την αξιολόγηση. Παντού υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Παντού υπάρχουν εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών. Και είναι δείγµα δηµοκρατίας το ότι υπάρχουν εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στη διαδικασία της αξιολόγησης. Μακάρι τον τρόπο µε τον οποίο οργανώθηκε η αξιολόγηση στα
πρότυπα πειραµατικά ασχολεία να µπορούσαµε να τον µεταφέρουµε αυτούσιο στο σύνολο της εκπαίδευσης.
Μιλήσατε, επίσης, για κάτι το οποίο µε εξέπληξε, αν οι καθηγητές, οι οποίοι βρίσκονταν µέχρι σήµερα στα πειραµατικά σχολεία, είχαν αξιολογηθεί ή όχι. Όχι, δεν είχαν αξιολογηθεί. Τριάντα
χρόνια τώρα, µετά την εξίσωση των πειραµατικών µε όλα τα υπόλοιπα σχολεία, αρχές της δεκαετίας του 1980, δεν έγινε καµµία
αξιολόγηση στα πειραµατικά σχολεία ούτε στους καθηγητές.
Κατ’ όνοµα πρότυπα πειραµατικά σχολεία ήταν.
Αυτό το οποίο θέλει να κάνει η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση
και είναι η βούληση του Υπουργείου Παιδείας είναι ακριβώς να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αλλάξει αυτή η κουλτούρα και να την αλλάξει µε εκπαιδευτικούς
που θέλουν να την αλλάξουν, που θέλουν να υπηρετήσουν ένα
ποιοτικό σχολείο, ένα ποιοτικό σχολείο που δεν θα λειτουργεί,
αν θέλετε, µε διακρίσεις σε σχέση µε τα υπόλοιπα, αλλά που θα
τραβάει τα υπόλοιπα σχολεία, που θα έχει τις καλές πρακτικές
και που θα είναι σχολείο αριστείας και καινοτοµίας.
Αυτό το οποίο, βεβαίως, µε ενδιαφέρει να απαντήσω πάρα
πολύ είναι ότι η περιγραφή που κάνατε –και δεν είναι προσωπική
κριτική, γιατί σε συνεργασία µε εκπαιδευτικούς οπωσδήποτε την
κάνατε- είναι η επιτοµή της ανάλυσης και της περιγραφής αυτού
που έχει τελειώσει και µαζί µε αυτό που έχει τελειώσει θα τελειώσουν και τα προβλήµατα τα οποία είχε προκαλέσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Είχε προκαλέσει δυσπροσαρµοστικότητα, φόβο της αξιολόγησης και µία φεουδαλιστική αντίληψη ότι «πάω στο πειραµατικό,
για να έχω λιγότερο ωράριο, για να φέρω το παιδί µου αργότερα,
για να µπορώ να µείνω σε αυτό το σχολείο και να έχω καλύτερη
µεταχείριση από τον άλλον εκπαιδευτικό».
Σήµερα υπάρχουν εκπαιδευτικοί που διερωτώνται γιατί θα
πρέπει να λειτουργεί το σχολείο το απόγευµα. Για το λόγο αυτό
κάνουµε την αξιολόγηση, κυρία Ξουλίδου, για να µη διερωτώνται
πλέον οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα πειραµατικά σχολεία
γιατί θα πρέπει να υπάρξουν και δράσεις το απόγευµα ή γιατί θα
πρέπει να βλέπουν γονείς το απόγευµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Παρακαλώ για την ανοχή σας για τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε
Πρόεδρε.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να µιλήσω για το θέµα «ψηφιακή τάξηiΡad». Την προηγούµενη εβδοµάδα εκπροσώπησα τη χώρα σε
ένα συνέδριο για το «Mobile Learning». Ήταν ένα συνέδριο διεθνές, της UNESCO.
Δεν είµαι απ’ αυτούς που πιστεύουν ότι το βιβλίο θα πρέπει να
αντικατασταθεί γενικά και απολύτως από τα ψηφιακά µέσα.
Θέλω, όµως, να σας φέρω δυο στοιχεία.
Το ένα στοιχείο είναι η Ταϊλάνδη, που είπε ότι τα επόµενα
πέντε χρόνια χρειάζεται ένα πρόγραµµα, το οποίο θα χρηµατοδοτείται κατά προτεραιότητα από την κυβέρνηση και θα ονοµάζεται: «Ένα iΡad για κάθε µαθητή». Η Ταϊλάνδη, βέβαια, είναι
µακριά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Και εµείς έχουµε ελληνικά προγράµµατα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Βεβαίως. «‘Ενα
iΡad για κάθε µαθητή».
Από την άλλη πλευρά έχουµε τη Ρουµανία, η οποία παρουσίασε ένα πρόγραµµα, σύµφωνα µε το οποίο η τσάντα του µαθητή -που ζυγίζει δέκα κιλά- για όλους τους µαθητές της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα αντικατασταθεί από ένα ψηφιακό
µέσο. Δεν είµαστε εκεί. Και δεν είµαστε εκεί, γιατί είναι και ζήτηµα πολιτικής επιλογής.
Αυτό, όµως, που πρέπει να δούµε -και είναι πολύ βασικό- είναι
το ότι τα παιδιά έχουν ένα γραµµατισµό στα ψηφιακά µέσα πάρα
πολύ εξελιγµένο, περισσότερο από τις προηγούµενες γενιές. Σήµερα, ένα παιδί το οποίο δεν πάει ακόµα σχολείο µπορεί να χειριστεί ένα smart phone.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο θέλουµε να κάνουµε είναι να δώσουµε
τις δυνατότητες παράλληλα µε τα συµβατικά µέσα. Ναι, να υπάρξει ψηφιακή τάξη. Ναι, να δούµε ποιες είναι αυτές οι εφαρµογές
του iΡad που µπορούν να ενισχύσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και πάνω απ’ όλα τους ορίζοντες του µαθητή. Άρα δεν χρειάζεται να υπάρχει καµµιά τεχνοφοβία απέναντι σ’ αυτό. Είναι κάτι
το οποίο και το στηρίζουµε και ελέγχουµε την πιλοτική εφαρµογή
του.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία τριάντα
εννιά µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το
10ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου.
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Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η πέµπτη µε αριθµό 1118/4-3-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Νοµού Αττικής του Λαϊκού ΣυνδέσµουΧρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την πάταξη του οικονοµικού εγκλήµατος δεν συζητείται και διαγράφεται.
Η έκτη µε αριθµό 1114/4-3-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Νοµού Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς
κ. Βασιλείου Οικονόµου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά
µε την επαρκή στελέχωση του ΣΔΟΕ προκειµένου να αντιµετωπίσει τη φοροδιαφυγή, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η έβδοµη µε αριθµό 1120/4-3-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τους Υπουργούς Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την
ιδιωτικοποίηση του «Αστέρα» Βουλιαγµένης και τις απολύσεις
των εργαζοµένων του δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Οµοίως, η πρώτη µε αριθµό 1110/4-3-2013 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την περικοπή του
επιδόµατος ανεργίας στους εποχικά απασχολούµενους ξενοδοχοϋπαλλήλους δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµαστε τώρα στη δεύτερη µε αριθµό 1117/4-3-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ζακύνθου του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Σταύρου Κοντονή προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την έκθεση
των ευρηµάτων ενάλιας αρχαιολογίας Ζακύνθου και την οικονοµική επιχορήγηση του Μαυσωλείου Σολωµού και Κάλβου και του
Μουσείου Επιφανών Ζακυνθίων.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Τζαβάρας.
Το λόγο έχει ο κ. Κοντονής για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω από το δεύτερο θέµα, γιατί
θεωρώ ότι είναι θέµα ηθικής τάξης.
Αναφέροµαι στο Μουσείο Σολωµού και Επιφανών Ζακυνθίων
καθώς επίσης και στο Μαυσωλείο Σολωµού και Κάλβου.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα έξοδα τα οποία
αντιµετωπίζει το µουσείο, τα έξοδα που για το 2012 ήταν 64.000
ευρώ περίπου, είναι αδύνατο να καλυφθούν από τα εισιτήρια και
από τις έκτακτες εισφορές ή και τις δωρεές των Ζακυνθινών
προς το µουσείο. Καθίσταται, λοιπόν, αναγκαία η κρατική χρηµατοδότηση, η οποία αυτήν την ώρα, εάν δεν υπάρξει, το µουσείο και ως εκ τούτου και το µαυσωλείο οδηγούνται σε κλείσιµο.
Εδώ κάνω έκκληση, κύριε Υπουργέ, στον πατριωτισµό σας
πάνω απ’ όλα, διότι φαντάζεστε, όχι αλλοδαποί αλλά µαθητές
των ελληνικών σχολείων που έρχονται να επισκεφθούν τη Ζάκυνθο, είτε κατ’ επιλογήν τους είτε µετά από παρότρυνση των
δασκάλων και των καθηγητών τους, να προσέρχονται σ’ αυτόν
τον ιερό χώρο που είναι το Μαυσωλείο Σολωµού και Κάλβου και
να τον βρίσκουν κλειστό; Τι εντύπωση και τι εικόνα δίνει το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία σ’ αυτά τα παιδιά και στους χιλιάδες επισκέπτες, ξένους και Έλληνες, οι οποίοι προσέρχονται
ως ταπεινοί προσκυνητές σ’ αυτόν το χώρο;
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα δε να σας τονίσω το γεγονός ότι στο
Μουσείο Σολωµού και Επιφανών Ζακυνθίων υπάρχουν εκθέµατα
-όπως είναι τα χειρόγραφα του Σολωµού- τα οποία µε κίνδυνο
της ζωής τους συµπατριώτες µου, κατά την πυρκαγιά που ακολούθησε το σεισµό του 1953, διέσωσαν και σήµερα εκτίθενται.
Αυτά οδηγούνται πλέον στο περιθώριο, εάν δεν υπάρξει αυτή η
κρατική χρηµατοδότηση για την οποία σάς οµιλώ.
Το δεύτερο που ήθελα να σάς πω, κύριε Υπουργέ, είναι το
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εξής: Στη Ζάκυνθο διεξάγεται µία ενάλια ανασκαφή. Πρόκειται
για ένα ισπανικό πλοίο της εποχής του βασιλέα Φιλίππου Β’ της
Ισπανίας και υπάρχει πληθώρα ευρηµάτων. Το τονίζω αυτό, κύριε
Υπουργέ, διότι είναι άοκνες, συνεχείς και γενναίες οι προσπάθειες των αρχαιολόγων για την ανάδειξη αυτού του πλούτου.
Ρωτάµε, λοιπόν, τι γίνεται µ’ αυτά τα ευρήµατα, διότι η Ζάκυνθος, κύριε Υπουργέ, έχει ένα κακό προηγούµενο: Έγινε ανασκαφή στο Καµπί το 1971 και ανέδειξε πληθώρα µυκηναϊκών
ευρηµάτων. Αυτά ουδέποτε έχουν εκτεθεί στη Ζάκυνθο, ουδέποτε έχουν εκτεθεί οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο και βρίσκονται στις αποθήκες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στον
Πειραιά.
Κύριε Υπουργέ, γιατί θα πρέπει αυτά τα ευρήµατα να µη στεγάζονται στο φυσικό τους χώρο, που είναι η Ζάκυνθος; Γιατί να
µη δηµιουργηθεί ένα µουσείο σ’ αυτόν το χώρο για να στεγάζονται αυτά τα ευρήµατα -τα οποία είναι τεράστιας, ανυπολόγιστης
ιστορικής αξίας- και κάποια στιγµή να έχουµε και το σύνολο του
ναυαγίου σ’ ένα µουσείο το οποίο θα λειτουργεί στη Ζάκυνθο;
Σας ερωτάµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, για το πρώτο θέµα. Τι
θα γίνει µε τη χρηµατοδότηση του Μαυσωλείου Σολωµού και
Κάλβου και του Μουσείου Σολωµού και Επιφανών Ζακυνθίων και
τι θα γίνει µε τα ευρήµατα της ενάλιας ανασκαφής του πλοίου
της περιόδου του βασιλιά Φιλίππου Β’, τα οποία αυτήν την ώρα
δεν βρίσκονται στη Ζάκυνθο, διότι δεν υπάρχει µουσείο να τα
στεγάσει; Τι θα κάνει η Κυβέρνηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κοντονή.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε
συνάδελφε, οι εντυπωσιακοί σας λόγοι, οι οποίοι πάλλονται από
έναν πατριωτισµό, προφανώς και δεν µπορούν να αφήσουν
ασυγκίνητο οποιονδήποτε Υπουργό έχει την πολιτική αρµοδιότητα επί του πολιτισµού. Δεν σας κρύβω ότι όσο µιλούσατε
έφερα στο µυαλό µου αυτούς τους γνωστούς σε σας στίχους
του Ανδρέα Κάλβου: «Ω, φιλτάτη πατρίς, ω, θαυµασία νήσος Ζάκυνθε, συ µου έδωκας την πνοή και του Απόλλωνος τα χρυσά
δώρα». Κανένας, λοιπόν, δεν δικαιούται να µένει απαθής και
ασυγκίνητος στο πολιτισµικό ίχνος που έχουν αφήσει σ’ αυτόν
τον τόπο και ο Κάλβος και ο Σολωµός.
Όµως, από του σηµείου αυτού µέχρι εκείνου στο οποίο θα
πρέπει να περιορίσουµε τους λόγους, στην Αίθουσα αυτήν, που
χρησιµοποιούµε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου της
Κυβέρνησης, θα πρέπει να υπάρξει µια απόσταση που, τουλάχιστον ως σκοπό, θα έχει τη διαφύλαξη όχι της ηθικής τάξης, αλλά
της έννοµης τάξης. Το λέω αυτό, γιατί µε πολύ απλά λόγια, όσον
αφορά το θέµα της χρηµατοδότησης του µουσείου στο οποίο
αναφέρεστε, ο νόµος είναι σαφής και η πρακτική η οποία ακολουθείται είναι γνωστή.
Το µουσείο αυτό γνωρίζετε, κάλλιον εµού, ότι δεν αποτελεί
µουσείο που έχει ενταχθεί µέσα στους κρατικούς κόλπους της
ενίσχυσης και της εποπτείας που ισχύει για όλα τα άλλα κρατικά
µουσεία.
Αναφέρεστε, λοιπόν, σε ένα φιλολογικό, κοινωνικό σωµατείο,
το οποίο έχει κατασκευάσει και έχει ιδρύσει αυτό το µουσείο.
Σύµφωνα, µάλιστα, µε το καταστατικό αυτού του σωµατείου, που
ισχύει από το 1959, σκοπός αυτού του σωµατείου είναι η συντήρηση και η διάδοση του καλλιτεχνικού και του πνευµατικού αισθήµατος των επιφανών Ζακυνθίων και όλων των πολιτών, του
λαού -όπως ακριβώς αναφέρεται- της Ζακύνθου, ανεξαρτήτως
τάξεων.
Εδώ, λοιπόν, τίθεται ένα ερώτηµα. Δεν υπάρχει ευθύνη του
κράτους για τη συντήρηση και την καταβολή των εξόδων λειτουργίας του µουσείου αυτού. Παρ’ όλα αυτά, όµως, προβλέπεται από τη νοµοθεσία ότι επιχορηγήσεις σε πολιτιστικά σωµατεία
δίδονται στο πλαίσιο του θεσµού του πολιτισµικού µητρώου. Το
Υπουργείο δεν αρνήθηκε ποτέ οποιαδήποτε, τέτοιου είδους, χορηγία και να είστε σίγουρος ότι, αν υποβληθεί και σε µένα αυτό
το συγκεκριµένο αίτηµα, υπό την πολιτική αρµοδιότητα που έχω
θα εξαντλήσω -σε αυτές τις κρίσιµες στιγµές, σε αυτές τις ώρες
δυστυχίας που περνάει ο τόπος από πλευράς οικονοµικών και
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δηµοσιονοµικών θεµάτων- όλα τα περιθώρια για να υπάρξει ενίσχυση.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ήθελα να κάνω αυτήν την αναφορά και να σας
πω ότι δεν χρειάζεται να «παραβιάζετε ανοιχτές θύρες» για θέµατα τα οποία πράγµατι έχουν πολύ µεγάλη εθνική σηµασία,
όταν αναφέρονται στη µνήµη τόσο επιφανών Ελλήνων. Η πραγµατικότητα, όµως, -αυτή δηλαδή που αναφέρεται στη λειτουργία
των νόµων- θα πρέπει να είναι τέτοια και να διεξάγεται σε αυτό
το επίπεδο που ο νόµος ορίζει.
Έρχοµαι, τώρα, στο άλλο ζήτηµα. Πράγµατι εκεί στη θέση «Σινιάλο» ή «Δηµήτρης» έχουν γίνει και γίνονται, επί δεκαετίες, ανασκαφές. Οι ανασκαφές αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί, όπως
γνωρίζετε, και µάλιστα ίσως και το µεγαλύτερο µέρος αυτού του
ναυαγίου να µην έχει ακόµα ανελκυστεί.
Τα ευρήµατα τα οποία υπάρχουν µέχρι στιγµής -και µάλιστα
επί σειρά χρόνων όπως σας λέω- µε την πρώτη αποκάλυψή τους
από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, είχε καταβληθεί προσπάθεια να φιλοξενηθούν προς φύλαξη και συντήρηση σε κάποιο
χώρο της Νήσου Ζακύνθου. Πλην όµως, παρά τις προσπάθειες
που έκανε το τότε Υπουργείο Πολιτισµού, παρά τις προσπάθειες
που έκαναν οι αρχαιολόγοι που ενεργούσαν αυτήν την υποβρύχια ανασκαφή, κανένας δεν ευαρεστήθηκε ούτε συγκινήθηκε από
τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών, προκειµένου να εξασφαλίσει έναν τέτοιο χώρο.
Κάποια στιγµή γινόταν λόγος για τις αποθήκες του ΑΣΟ, κάποια άλλη στιγµή έγινε λόγος για τα παλαιά σφαγεία, τίποτα,
όµως, δεν έγινε. Ο µόνος που πραγµατικά έτεινε ευήκοον ους
ήτο ο πρώην Μητροπολίτης κ. Χρυσόστοµος, ο οποίος προσέφερε –θα το ξέρετε άλλωστε- και ένα οικόπεδο από την Ιερά
Μονή Αγίου Διονυσίου Στροφάδων, πλην όµως δεν κατέστη δυνατή η ανέγερση κτηρίου για λόγους δηµοσιονοµικούς.
Με αυτές, λοιπόν, τις σκέψεις, που αναφέρονται σε συγκεκριµένα δεδοµένα, έχω να σας πω το εξής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, µπορείτε να τα πείτε στη δευτερολογία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε
Πρόεδρε, σέβοµαι βέβαια τη σύστασή σας και θα υπακούσω. Δεν
θέλω να παραπονεθώ, βέβαια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν υπάρχει θέµα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Όχι.
Θέµα υπάρχει, αλλά δεν παραπονούµαι, γιατί ξέρω ότι έχετε και
την ικανότητα και τη σοφία και την πραότητα που απαιτείται, για
να απονέµετε στον κάθε οµιλούντα τον χώρο και τον χρόνο που
του αναλογεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Κοντονή, παροµοίως, έχουµε και νοµοθετική εργασία µετά. Κάντε τη δευτερολογία σας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, ξεκινήσατε µε στίχους του Κάλβου. Θα ξεκινήσω και εγώ: «Ωραία
και µόνη η Ζάκυνθος µε κυριεύει». Και γι’ αυτό ακριβώς η σηµερινή επίκαιρη ερώτηση.
Θα ήθελα, λοιπόν, πρώτον να σας πω ότι κρίνω ατυχέστατη
την αναφορά σας σχετικά µε το νοµικό καθεστώς που διέπει το
Μαυσωλείο Σολωµού και Κάλβου και το Μουσείο Σολωµού και
Επιφανών Ζακυνθίων. Στο συγκεκριµένο µουσείο, το οποίο πράγµατι δεν ανήκει στη χορεία των κρατικών µουσείων, υπάρχουν
σοβαρά εκθέµατα της νεότερης ιστορίας της χώρας: τα χειρόγραφα του Σολωµού, το στεφάνι που οι Ψαριανοί από την καµένη
γη δώρισαν στον εθνικό µας ποιητή. Αυτά είναι εκθέµατα που,
κύριε Υπουργέ, ανεξάρτητα από ποιο είναι το νοµικό καθεστώς
που τα διέπει, αφορούν το σύνολο του Ελληνισµού. Εποµένως
θεωρώ ατυχή την εισαγωγική σας αναφορά. Θεωρώ όµως θετική
-και πρέπει να το πω αυτό- τη δέσµευσή σας, γιατί εγώ έτσι το
εκλαµβάνω, ότι αµέσως µόλις κατατεθεί αίτηµα, αν δεν έχει κατατεθεί ήδη, από τη διοίκηση του µουσείου προς το Υπουργείο,
εσείς θα στέρξετε στο αίτηµά τους.
Το δεύτερο που ήθελα να πω -και το αναφέρω γιατί βλέπετε
ότι εγώ ειλικρινώς σας οµιλώ και ειλικρινώς απαντώ- είναι ότι
πράγµατι αναγνωρίζω ότι υπήρξαν προσπάθειες από τους αρ-
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χαιολόγους. Διαλαµβάνεται τούτο και στην επίκαιρη ερώτησή
µου. Τα γραπτά µένουν. Πράγµατι υπήρχαν προσπάθειες από
τους αρχαιολόγους να στεγαστεί το σύνολο των ευρηµάτων στη
Ζάκυνθο.
Δυστυχώς όµως, κύριε Υπουργέ, την κρατική ολιγωρία έρχεται
να συµπληρώσει η προκλητική αδιαφορία των αρχόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Ζάκυνθο. Ο σηµερινός δήµαρχος, αντί
να ασχολείται µε αυτά τα σπουδαία και σοβαρά, θέλει να κάνει
βιοκλιµατική την πλατεία Σολωµού. Αυτά τα σπουδαία και µεγάλα, τα οποία δίνουν µια άλλη εικόνα στη Ζάκυνθο, δίνουν ένα
άλλο περιεχόµενο στον πολιτισµό, δεν απασχολούν τον κύριο δήµαρχο και τους προηγούµενους δηµάρχους. Ξέρετε το παρελθόν
και τις ηµέρες τους, φαντάζοµαι. Τους απασχολούν έργα βιτρίνας και έργα για τα οποία θα φαγωθούν µερικά εκατοµµύρια.
Λέµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ -επειδή έχετε απαντήσει σε προηγούµενη γραπτή µου ερώτηση- ότι είναι κρίµα αυτό το έργο το
οποίο οι αρχαιολόγοι αλλά και το κράτος, όπως πολύ σωστά είπατε, είχαν επιλέξει να γίνει στη Ζάκυνθο, καθ’ ην στιγµήν
υπήρχε και το οικόπεδο που είχε προσφέρει η Μητρόπολη Ζακύνθου, να µην πραγµατοποιηθεί και να µην το βάλουµε σιγάσιγά µπροστά. Η ενάλια ανασκαφή θα πάρει χρόνο. Είναι γεγονός αυτό. Και µέσα σ’ αυτόν το χρόνο µπορούµε να δηµιουργήσουµε, αν θέλουµε, αν είναι πολιτική επιλογή, το αρχαιολογικό
µουσείο το οποίο θα στεγάσει όλα αυτά τα ευρήµατα.
Θα ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ, κάτι. Σε προηγούµενη έγγραφη ερώτησή µου απαντήσατε ότι αυτά τα ευρήµατα βρίσκονται στην Πύλο. Αν ο κύριος Πρωθυπουργός θέλει να προσφέρει
υπηρεσίες στον τόπο του, να τις προσφέρει. Όχι όµως µε τα ευρήµατα που έχουν ανασυρθεί από το χώρο της Ζακύνθου. Θα
πρέπει να εκτεθούν στη Ζάκυνθο. Και, σε τελευταία ανάλυση, η
Μεσσηνία είναι ένας ευλογηµένος τόπος. Έχει πολλαπλές δυνατότητες, για να αναδειχθούν αρχαιότητες και να προβληθούν καταλλήλως.
Εποµένως, κύριε Υπουργέ, θέλω να πω το εξής. Μην βάζουµε
τον πολιτισµό, όπως σας λέµε να µην βάζετε την υγεία και την
παιδεία, στη µέγγενη των µνηµονιακών επιλογών. Γιατί αυτήν την
ώρα αισθανόµαστε, κύριε Υπουργέ, ότι η Ζάκυνθος βρίσκεται
υπό διωγµόν.
Κλείνουν ΤΕΙ. Δεν χρηµατοδοτούνται µουσεία, όπως θα πρέπει. Το Μουσείο Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, που είναι κρατικό
µουσείο, υπολειτουργεί. Για να µην πάµε στις άλλες πλευρές της
οικονοµικής ζωής του τόπου.
Εποµένως, κύριε Υπουργέ, περιµένουµε από εσάς, έναν άνθρωπο καλής πίστεως και ευαισθησίας, γι’ αυτά τα αρχαιολογικά
ευρήµατα για τα οποία υπήρξε σχεδιασµός τα προηγούµενα χρόνια, σιγά–σιγά -δεν λέµε αύριο, δεν λέµε στο άµεσο, προσεχές
µέλλον- µε την εξέλιξη που απαιτεί η επιστήµη όσον αφορά την
ολοκλήρωση της αρχαιολογικής ανασκαφής, να δηµιουργηθούν
εκείνες οι δοµές, ούτως ώστε τελικά να επαναπατριστούν στη
Ζάκυνθο από την Πύλο όπου βρίσκονται και να εκτεθούν στη Ζάκυνθο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τα άλλα νησιά θα ζηλεύουν, βεβαίως, που έχουν εδώ τόσο καλούς εκπροσώπους.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε
συνάδελφε, αν ο κύριος Πρόεδρος δεν µε είχε διακόψει, πράγµατι θα σας είχα προλάβει και δεν θα είχατε χρησιµοποιήσει ανακρίβειες όσον αφορά την έκθεση µερικών ευρηµάτων του
ναυαγίου στην Πύλο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ,
εσείς το λέτε σε έγγραφη απάντησή σας. Δεν είναι ανακρίβεια.
Έχω το έγγραφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Κοντονή, δεν
υπάρχει δυνατότητα. Ας ολοκληρώσει ο Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Θα µου
επιτρέψετε να σας πω –και θέλω να µε ακούσει και ο Πρόεδρος-
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ότι στην Αίθουσα αυτήν οι συζητήσεις διεξάγονται κατ’ αντιλογία
και όχι κατ’ αντιφωνία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουµε
υπ’ όψιν µας και ειδικά εκείνοι οι οποίοι διευθύνουν τις συζητήσεις.
Εκείνο, λοιπόν, που θέλω να σας πω –και το λέω µε πολύ µεγάλο σεβασµό και για το αξίωµα που έχετε και ακριβώς για την
ποιότητα του λόγου που χρησιµοποιείτε όσον αφορά την υποστήριξη των θεµάτων της Ζακύνθου- είναι τούτο:
Πράγµατι, αυτά τα ευρήµατα είναι µέρος µιας περιοδικής εκθέσεως που έγινε και γίνεται ακόµα στην Πύλο µε τον τίτλο «Βυθισµένα Ταξίδια, Ανθρώπινες Εξερευνήσεις: Ίχνη σηµαίνοντα
Ίχνη στις θάλασσες της Πελοποννήσου».
Εποµένως κάτω από αυτόν τον τίτλο έχουν οπωσδήποτε τη
θέση τους και µερικά από τα ευρήµατα του ναυαγίου της Ζακύνθου, αν λάβουµε υπ’ όψιν ότι τέτοια έκθεση στον ελλαδικό χώρο
δεν έχει ξαναγίνει και ότι η Πύλος βρίσκεται στην ίδια παράλληλο
µε την Αλικαρνασσό, όπου εκεί αντίστοιχα λειτουργεί η ίδια έκθεση.
Το λέω, δε, αυτό, ότι η έκθεση είναι περιοδική, γιατί δεν έχει
υπογράψει ούτε εγγράψει προσηµείωση υποθήκης για τη διατήρησή τους στην Πύλο κανένας για τα συγκεκριµένα ευρήµατα.
Σας λέγω, δε –και είναι δεδοµένο αυτό- ότι µετά τις ανεπιτυχείς προσπάθειες που έγιναν, προκειµένου να βρεθεί χώρος στη
Ζάκυνθο, ήδη αυτά τα τµήµατα υπάρχουν στη µουσειολογική µελέτη και θα είναι µέρος των εκθεµάτων του Μουσείου Εναλίων
Αρχαιοτήτων που θα γίνει στην πολιτισµική ακτή του Πειραιά.
Μάλιστα, θα γίνει µε το θεµατικό τίτλο: «Χρονοκάψουλες στο
βυθό της θάλασσας».
Είναι, δε, σηµαντικό, επίσης, να σας πω, ότι τα µνηµεία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς δεν έχουν µέσα τους ούτε και πάνω
τους γραµµένο ένα τοπικό σηµάδι που να τα καθιστά ιδιοκτησία
εκείνων στην περιοχή των οποίων έχουν βρεθεί. Είναι µνηµεία
της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ελληνικού λαού. Και στο
βαθµό που προσπαθούν και πετυχαίνουν να διατηρήσουν την
ιστορική µνήµη από τις γενιές τις σηµερινές στις επόµενες,
θεωρώ ότι ο οποιοσδήποτε χειρισµός από πλευράς του κράτους
που γίνεται στο πλαίσιο της νοµιµότητας είναι θεµιτός.
Εγώ, όµως, θα σας πω τούτο: Εάν πράγµατι οι αρχές της Ζακύνθου είχαν ενδιαφερθεί εγκαίρως να έχουν µία µελέτη, να
έχουν ένα οικόπεδο, προκειµένου να ανεγερθεί αρχαιολογικό
µουσείο, εγώ προσωπικά σάς δίνω το λόγο µου ότι θα είχαµε
πράγµατι στο Υπουργείο φροντίσει ώστε αυτό το έργο, ως πολιτισµική υποδοµή, να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Δυστυχώς, µέχρι σήµερα δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη ενέργεια.
Γι’ αυτό, λοιπόν, αδίκως παραπονείστε και αδίκως αιτιάστε το
Υπουργείο. Προς άλλην κατεύθυνση πρέπει να στρέφετε τα βέλη
σας. Και, βέβαια, προσωπικά µε αφήνει παγερά αδιάφορο το αν
οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές είναι επαρκείς ή δεν είναι στη
Ζάκυνθο.
Να ξέρετε ότι δεν είµαι οπαδός της θεωρίας ή της ιδεολογίας
του «παν-κρατισµού». Αυτό που θεωρώ ότι εµένα µε βαραίνει
απέναντί σας, που µε ελέγχετε µε την ερώτησή σας, είναι να σας
πω µε επιχειρήµατα ότι στο Υπουργείο σήµερα κάνουµε οτιδήποτε προσφέρεται από το νόµο και οτιδήποτε µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε από την υπάρχουσα συγκυρία, προκειµένου
πράγµατι να αξιοποιήσουµε το πολιτισµικό απόθεµα που υπάρχει
στη Ζάκυνθο.
Αυτό το απόθεµα είναι πράγµατι πλούσιο και η Ζάκυνθος είναι
µια θαυµάσια νήσος, που έχει αφήσει ένα συγκεκριµένο αποτύπωµα στη διαδροµή του χρόνου και είµαστε όλοι περήφανοι γι’
αυτήν. Ωστόσο, τα έργα των ανθρώπων της Ζακύνθου δεν µπορεί, σε καµµία περίπτωση, να γίνονται η βάση για να χτίζεται κατηγορία εναντίον της Κυβέρνησης.
Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς τον κύριο Υπουργό.
Η τέταρτη µε αριθµό 1111/4-3-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Μαγνησίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη προς τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις εξοικονοµήσεις που πέτυχαν τα ασφαλιστικά ταµεία από διακοπές συντά-
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ξεων και από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 1119/4-3-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη Λαγού προς τους Υπουργούς Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την εξάλειψη των αιτίων που στρέφουν τους νέους στην τροµοκρατία στους χώρους
των πανεπιστηµίων της χώρας δεν συζητείται λόγω κωλύµατος
του Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης η έκτη µε αριθµό 1115/4-3-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Πανούση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την τοποθέτηση υπαλλήλων µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δικαστικές υπηρεσίες δεν
συζητείται σε συνεννόηση του κυρίου Υπουργού µε τον Βουλευτή και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η τρίτη µε αριθµό 1107/4-3-2013 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Έβρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Ντόλιου προς τον
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία και στην
προσβασιµότητα του ιστότοπου «Διαύγεια».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Μανούσος Βολουδάκης.
Ο κ. Γεώργιος Ντόλιος έχει το λόγο για να αναπτύξει την ερώτησή του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι είναι µια
ερώτηση, η οποία έχει σηµαντικό πολιτικό βάρος.
Είναι γνωστό ότι µε το ν.3861, ο οποίος ήταν µια πρωτοποριακή και καινοτόµα παρέµβαση, υποχρεώθηκαν όλα τα κυβερνητικά, τα διοικητικά και τα αυτοδιοικητικά όργανα, για να µπορούν να εκτελούν τις αποφάσεις τους µε συγκεκριµένο περιεχόµενο -κυρίως χρηµατοδότησης- να δηµοσιεύουν αυτές τις αποφάσεις στο «Διαύγεια».
Ήταν ένα νόµος, ο οποίος και ως κριτική κατ’ αρχάς υπέστη
µια λοιδορία ως προς το ουσιαστικό περιεχόµενο και την αποτελεσµατικότητά του. Πολύ σύντοµα, όµως, ήταν ένα πρόγραµµα
που έγινε αποδεκτό και από τη χώρα, κυρίως από την ελληνική
νεολαία και στο εξωτερικό.
Έγινε πολλή κουβέντα και πολύς λόγος για το «Διαύγεια». Θυµάµαι ότι ο δηµοσιογραφικός κόσµος της χώρας ξεκινούσε την
ηµέρα του µπαίνοντας στο «Διαύγεια» για πληροφόρηση και βεβαίως υπήρξε και µια αποτελεσµατικότητα σηµαντική, εφόσον
δεν ήταν δυνατόν να γίνονται πράγµατα εν κρυπτώ και παραβύστω. Παραδείγµατος χάριν, χρηµατοδοτήσεις διαφόρων φορέων, πολιτιστικών συλλόγων κ.λπ. δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστούν µε την πελατειακή και παλαιοκοµµατική λογική, µε την
οποία γίνονταν µέχρι τώρα.
Τους τελευταίους έξι µήνες -το ξέρετε, υποθέτω, καλύτερα
από εµένα- παρατηρούνται σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία
του προγράµµατος «Διαύγεια». Σε τακτά χρονικά διαστήµατα ο
επισκέπτης αλλά και ο χρήστης αδυνατεί να κάνει χρήση του συστήµατος, καθώς πότε ο ιστότοπος έχει πέσει, πότε η αναζήτηση
εγγράφων δεν είναι δυνατή.
Το πρόβληµα είναι τόσο σηµαντικό, ώστε πρόσφατα σχετικά πριν από περίπου ένα µήνα- το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης µε Δελτίο Τύπου αναγκάστηκε να ενηµερώσει το κοινό ότι
το πρόβληµα µε την ανάρτηση των αποφάσεων στον ιστότοπο
οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στα συστήµατα του «Διαύγεια»
και σε καµµιά περίπτωση δεν αφορά τις ηλεκτρονικές υποδοµές
του.
Ποιο είναι το αποτέλεσµα όλης αυτής της κατάστασης; Οι πολίτες που το επιθυµούν, να µη µπορούν να ενηµερωθούν και οι
υπηρεσίες και οι οργανισµοί να αδυνατούν να αναρτήσουν αποφάσεις. Υπάρχει ένα ερώτηµα: Πώς εκτελούνται αυτές οι αποφάσεις; Μάλλον παρανόµως. Βεβαίως, εκείνο το οποίο έχω να
πω, είναι ότι αρχίζει να δηµιουργείται η αίσθηση πως δεν έχουµε
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και τόσο ενδιαφέρον να διατηρήσουµε αυτό το σηµαντικό κεκτηµένο.
Θέτω την ερώτηση για να ενηµερωθώ κι εγώ και για να σας
δώσω τη δυνατότητα να ενηµερώσετε τη Βουλή, κύριε Υπουργέ,
για το τι πραγµατικά συµβαίνει, ρωτώντας να µάθουµε ποιοι είναι
οι φορείς, οι υπηρεσίες και οι οργανισµοί που αδυνατούν να προβούν σε ανάθεση των αποφάσεών τους, λόγω τεχνικών προβληµάτων και σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε, προκειµένου να αντιµετωπιστούν άµεσα και αποτελεσµατικά τα προβλήµατα στη λειτουργία του συγκεκριµένου ιστότοπου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ντόλιο.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, είναι γεγονός ότι ο ν. 3861/2010 για το σύστηµα του «Διαύγεια», την υποχρέωση των δηµοσίων φορέων να
αναρτούν τις διοικητικές τους πράξεις στο διαδίκτυο ήταν ένας
νόµος πραγµατικά καινοτόµος, όπως είπατε, µε θετικό πνεύµα,
το οποίο ασφαλώς και η Κυβέρνηση σήµερα θέλει να υλοποιήσει
µε τρόπο κατά το δυνατόν αποτελεσµατικότερο απ’ ό,τι έως σήµερα. Ήταν απολύτως θετική η απόφαση να αναρτώνται οι αποφάσεις στο διαδίκτυο, ειδικά όσες έχουν να κάνουν µε δαπάνες.
Αυτά ως προς το πνεύµα και ως προς τις προθέσεις.
Ήταν πράγµατι σωστό και το πνεύµα και οι προθέσεις, όµως,
κύριε συνάδελφε, η υλοποίηση έπασχε. Αυτό που παραλάβαµε
τον Ιούνιο του 2012, ήταν ένα σύστηµα, ένα λογισµικό, το οποίο
είχε κτιστεί µε το χαρακτήρα του προσωρινού, µε έναν τρόπο
άτυπο, από µια άτυπη οµάδα υλοποίησης, η οποία βεβαίως έκανε
πολύ καλή δουλειά, αλλά δεν έπαυε να είναι αυτό που είπα πριν,
ένα προσωρινό σύστηµα, το οποίο µια άτυπη οµάδα υλοποίησης
µε ανοικτό λογισµικό δηµιούργησε.
Το αποτέλεσµα ήταν ότι το σύστηµα που χτίστηκε τότε, δυσκολεύεται σήµερα να ανταποκριθεί στην αυξηµένη χρήση του
ιστοτόπου, στην αυξηµένη ανάγκη αναρτήσεων, καθώς πράγµατι
στην αρχή πολλές αρχές, πολλές υπηρεσίες δεν αναρτούσαν –
και το γνωρίζετε- αποφάσεις.
Ελέγχθηκαν γι’ αυτό. Βρισκόµαστε σε ένα πολύ καλύτερο στάδιο ως προς αυτό αυτήν τη στιγµή. Αναρτώνται σχεδόν τα πάντα
–δεν αµφισβητώ ότι θα υπάρχουν και παραλείψεις, αλλά εν πάση
περιπτώσει, ελέγχονται- αλλά ο µεγάλος όγκος δηµιουργεί και
τα προβλήµατα, τα οποία είναι µεν σοβαρά, δεν είναι ακριβώς
του χαρακτήρα που αναφέρατε, γιατί και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο δεν είχε πρόβληµα στην ανάρτηση. Ενηµέρωσε
το κοινό ότι υπάρχει πρόβληµα στην πρόσβαση αυτού που
αναρτά, για να βάζουµε τα πράγµατα στη θέση τους.
Επί της ουσίας, τι κάνουµε; Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι αυτός
είναι ένας νόµος ο οποίος θέλουµε να υλοποιείται και στο πνεύµα
του και στο γράµµα του. Για το λόγο αυτό µόλις πριν λίγες ηµέρες υπεγράφη η σύµβαση της ανάθεσης της δηµιουργίας του
πλήρους, του ολοκληρωµένου συστήµατος, η µετάβαση από το
προσωρινό στο ολοκληρωµένο. Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα
πληροφορικής ανατέθηκε µετά από διαγωνιστική διαδικασία και
πιστεύω ότι είναι αυτό που τελικά θα λύσει το πρόβληµα, γιατί
θα ξαναπώ ότι ήταν καλή η πρόθεση, αλλά δεν είχε προβλεφθεί
ορθός τρόπος υλοποίησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Αυτό κάναµε. Αυτό υλοποιούµε. Και θα πρέπει να δούµε γιατί
τότε που ελήφθη η ορθή απόφαση δεν ελήφθησαν και οι πρόνοιες του πώς το σύστηµα θα λειτουργήσει στη συνέχεια.
Δεν θέλω να υπερβώ το χρόνο µου. Στη δευτερολογία µου θα
πω τα υπόλοιπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Ντόλιος έχει το
λόγο για τη δική του δευτερολογία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Κύριε Υπουργέ, από ό,τι κατάλαβα, λέτε
ότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβληµα στη λειτουργία του προγράµµατος «Διαύγεια». Εγώ θέλω να θυµίσω, για το πολιτικό µέρος
της υπόθεσης, ότι σε πρώτο χρόνο µετά την εφαρµογή του προγράµµατος υπήρχαν δεκάδες ερωτήσεων συναδέλφων, οι οποίοι
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ουσιαστικά κατήγγειλαν την εκτέλεση σειράς διοικητικών πράξεων που δεν αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.
Παράλληλα, την ίδια εποχή διαπιστώναµε ότι εκατοµµύρια
αποφάσεων ήταν αναρτηµένες στο διαδίκτυο. Επίσης, διαπιστώναµε ότι µέσω του προγράµµατος «Διαύγεια» γίνονταν σηµαντικές αποκαλύψεις, που εξέθεταν πολιτικά πρόσωπα, τα οποία δεν
εννοούσαν να αντιληφθούν ότι δεν µπορούµε να λειτουργούµε
σε αυτήν τη χώρα µε τον τρόπο που λειτουργούσαµε µέχρι τότε.
Τα τονίζω αυτά, για να δείξω ότι ήταν απολύτως αποδεκτή
πλέον η λειτουργία του προγράµµατος «Διαύγεια». Για να είµαι
ειλικρινής, δεν έχω σαφή εικόνα για τις τεχνικές δυνατότητες
εφαρµογής του προγράµµατος. Ξέρω, όµως, ότι εκατοµµύρια
αποφάσεων από την πρώτη περίοδο δηµοσιεύονταν στον ιστότοπο «Διαύγεια», χωρίς να υπάρχει κανένα τεχνικό πρόβληµα.
Λέτε ότι σήµερα έχουµε αυτό το πρόβληµα και λέτε µάλιστα
ότι η Κυβέρνηση είχε την πρωτοβουλία να αγοράσει, να φτιάξει
έναν καινούργιο ιστότοπο πιο ολοκληρωµένο, πιο πλήρη, µε πολύ
µεγαλύτερες δυνατότητες και έτσι δεν θα έχουµε πρόβληµα.
Αυτό είναι το τεχνικό ζήτηµα. Εγώ αναµένω την υλοποίηση αυτής
της εξαγγελίας την οποία κάνατε και θα ήθελα στη δευτερολογία
σας να µας πείτε και το χρόνο της υλοποίησής της.
Το δεύτερο ζήτηµα το οποίο θέτω, είναι ένα νοµικό ζήτηµα,
πώς δηλαδή εκτελούνται σήµερα οι αποφάσεις χωρίς ανάρτηση
στο «Διαύγεια». Εάν λόγω τεχνικού προβλήµατος κάνουµε λίγο
τα «στραβά µάτια», φοβάµαι ότι το µήνυµα, το οποίο στέλνουµε
είναι ότι «εντάξει, υπάρχει και το «Διαύγεια», αλλά σιγά-σιγά θα
το ξεπεράσουµε». Εποµένως, έχει πολύ µεγάλη σηµασία η δέσµευσή σας και το χρονοδιάγραµµα για το πότε θα ξαναλειτουργήσει.
Κυρίως, όµως, κύριε Υπουργέ, έχει µεγάλη πολιτική σηµασία
η δέσµευσή σας. Έχουµε ένα κεκτηµένο. Είναι πλέον πόρος για
τη χώρα. Το ζήτηµα της διαφάνειας είναι µείζον ζήτηµα, είναι ένα
κεκτηµένο το οποίο το έχουµε κατακτήσει. Νοµίζω πως και η διαβεβαίωσή σας ότι η ανάκτηση αυτού του κεκτηµένου αποτελεί
µείζον ζήτηµα για την Κυβέρνηση, αλλά και οι συχνές αναφορές
σας για την ανάδειξη της αξίας αυτού του κεκτηµένου είναι πολύ
σηµαντικό θέµα, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο που η χώρα έχει
τα προβλήµατα που έχει και το πολιτικό σύστηµα αµφισβητείται
συλλήβδην όσον αφορά τα ζητήµατα της διαφάνειας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μανούσος Βολουδάκης.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, να πούµε πρώτα τα τεχνικά θέµατα. Ο προβλεπόµενος χρόνος υλοποίησης του έργου είναι δεκαοκτώ
µήνες. Δεν µπορεί να γίνει λιγότερο. Έτσι έχει διαστασιολογηθεί
το έργο. Θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει όλο αυτό πολύ νωρίτερα.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία.
Εµείς κάνουµε πράξη διαρκώς τη λογική ότι καθώς περιµένουµε την υλοποίηση µεγάλων έργων, βρίσκουµε επιµέρους λύσεις, για να βελτιώνονται τα πράγµατα.
Θέλω να επαναλάβω ότι πρόθεσή µας είναι να εφαρµόζεται ο
νόµος κατά γράµµα. Υποχρέωση της πολιτείας είναι να εφαρµόζεται ο νόµος απ’ όλα τα όργανα και να µην υλοποιείται καµµία
απόφαση απ’ αυτές που πρέπει να αναρτώνται στο «Διαύγεια»,
η οποία δεν έχει αναρτηθεί.
Από εκεί και πέρα, για να δείτε ποιες είναι οι διαστάσεις που
δεν ελήφθησαν τότε υπ’ όψιν, αυτήν τη στιγµή είναι ενταγµένοι
στο σύστηµα τρεις χιλιάδες τετρακόσιοι ενενήντα οκτώ φορείς.
Έχουν ξεπεράσει οι αναρτήσεις τον αριθµό των πέντε εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων. Έχει δε φθάσει ο ρυθµός της προσθήκης αναρτήσεων στις δεκατέσσερις χιλιάδες την ηµέρα.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο επικίνδυνο ήταν το ότι ξεκίνησε
τότε, η διαδικασία, πριν από τρία χρόνια, χωρίς να έχει γίνει διαστασιολόγηση, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για το πώς αυτό θα
υποστηριχθεί. Σήµερα, λύνουµε αυτό το θέµα. Θα πάρει χρόνο,
αλλά θα το λύσουµε και –επαναλαµβάνω- έχουµε την πλήρη του
διάσταση.
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Πρέπει να διευκρινίσω, επειδή είναι µέρος της ερώτησής σας
-το είπα και στην πρωτολογία µου, αλλά θα το πω πιο ξεκάθαραότι δεν υπάρχει αδυναµία αναρτήσεων. Αυτό πρέπει να γίνει
σαφές. Οι αναρτήσεις γίνονται όλες. Υπάρχουν τεχνικά προβλήµατα. Αφορούν τον τρόπο της πρόσβασης και στιγµές που για
τον άλφα ή βήτα λόγο, συνήθως λόγω φόρτου, δεν υπάρχει
επαρκής πρόσβαση.
Όλα αυτά πρέπει να τα αντιµετωπίσουµε και µάλιστα πριν την
παρέλευση των δεκαοκτώ µηνών, πριν από τον Σεπτέµβριο του
2014 που θα µας έχει παραδοθεί το νέο πρόγραµµα.
Ένας τρόπος που µπορούµε να δούµε είναι µία πρόσθετη ρύθµιση –θα το συζητήσουµε, προς διαβούλευση είναι αυτό- ώστε
να µπει κάποιο κατώφλι, πάνω από το οποίο, για παράδειγµα, οι
δαπάνες θα είναι υποχρεωτικό να αναρτηθούν. Αυτήν τη στιγµή
αναρτώνται και δαπάνες του 1 ευρώ.
Και ξέρετε καλό είναι να υπάρχει διαφάνεια παντού, πολλές
φορές, όµως, η υπερβολή της πληροφορίας, ο ωκεανός της πληροφορίας, µπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσµα, µπορεί να συ-
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σκοτίσει. Καµµιά φορά µπορεί κάποιος την πραγµατική πληροφορία να την κρύψει πίσω από ένα βουνό άχρηστης πληροφορίας και αυτό πρέπει να το δούµε. Αυτό είναι ένα θέµα προς συζήτηση το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να µας απασχολήσει το
αµέσως επόµενο διάστηµα.
Αυτό το οποίο, όµως, είναι το βασικό, είναι ότι παραµένει δέσµευση της Κυβέρνησης αυτής η εφαρµογή των διατάξεων του
νόµου που συζητάµε, παραµένει δέσµευση, υποχρέωση της
αναρτήσεως των σχετικών αποφάσεων στο διαδίκτυο, γιατί παραµένει δέσµευση η επίτευξη ενός πραγµατικού, ουσιαστικού
επιπέδου διαφάνειας σε κάθε διάσταση του δηµόσιου βίου. Αυτό
το δείχνουµε στην πράξη, όχι µόνο µε προθέσεις, όχι µόνο µε
καλές σκέψεις, αλλά µε δουλειά και συγκεκριµένη υλοποίηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων
ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
των σχεδίων νόµων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για Συνεργασία στον τοµέα της
Ενέργειας».
Το σχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία.
Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής. Δηλαδή µπορούν να λάβουν το λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί των κυρώσεων αυτών
των συµφωνιών.
Για τη σηµερινή συζήτηση το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας,
δια του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, κ Χαλβατζή, ορίζει ως
ειδικούς αγορητές τον κ. Καραθανασόπουλο για την πρώτη σύµβαση και τον κ. Κατσώτη, για τη δεύτερη σύµβαση αντίστοιχα.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να λάβει τον λόγο;
Βλέπω πως βρίσκονται εδώ αρκετοί από τους έχοντες δικαίωµα, άρα δίνω κατά σειρά τον λόγο.
Κύριε Πετράκο, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι υπέρ της φιλίας των λαών
και ιδιαίτερα στην περιοχή µας, η οποία χαρακτηρίζεται από µεγάλη παράδοση οξύτατων εθνικών ανταγωνισµών. Η πάγια θέση
µας για τη µείωση των εξοπλισµών και των αµυντικών δαπανών
συνδέεται ευθέως µε τη βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών
σε οικονοµικό και εµπορικό επίπεδο. Η ενεργειακή διπλωµατία
έχει, βεβαίως, πολύ σηµαντικό ρόλο να παίξει σε αυτήν την προσπάθεια προσέγγισης µεταξύ των δύο χωρών.
Ένα µνηµόνιο συνεργασίας στον τοµέα της ενέργειας, το
οποίο θα προωθούσε τη φιλία και τη συνεργασία των λαών, φυσικά και θα µας έβρισκε σύµφωνους αλλά και υπέρµαχους. Τίθεται, όµως, το ερώτηµα: Το συγκεκριµένο µνηµόνιο προωθεί τη
φιλία και τη συνεργασία των λαών; Δυστυχώς, η απάντησή µας
είναι όχι. Όχι, δεν προωθεί την ενεργειακή συνεργασία και ασφάλεια των λαών.
Γιατί; Πρώτον, γιατί δεν είναι µνηµόνιο συνεργασίας, αλλά
είναι κάποια ευχολόγια, τα οποία υπέγραψε η τότε Υπουργός
ΠΕΚΑ, κ. Μπιρµπίλη για επικοινωνιακούς λόγους, για να πιστωθεί
στην κυβέρνηση Παπανδρέου, πως τουλάχιστον στον τοµέα των
συνεργασιών µε γειτονικές χώρες τα πήγαινε καλά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το µνηµόνιο αυτό υπεγράφη δέκα
µέρες µετά την ψήφιση του πρώτου µνηµονίου, το οποίο έχει
οδηγήσει τη χώρα µας στην καταστροφή.
Δεύτερον, στην πρώτη παράγραφο –και αυτό είναι το ιδιαίτερα
σηµαντικό- γράφει: «Αναγνωρίζοντας τη σηµασία της ασφάλειας
και του ενεργειακού εφοδιασµού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
και προς την Τουρκία, µέσω της διαφοροποίησης διαδροµών και
πηγών». Με λίγα λόγια ο ενεργειακός εφοδιασµός και η ασφάλεια της Ελλάδος δεν είναι το διακύβευµα του µνηµονίου, όταν
στο εισαγωγικό µέρος γράφει κάτι τέτοιο, αλλά είναι γενικότερα
η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δευτερεύοντος της Ελλάδας, ως µέρος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Παρ’ όλα αυτά οι υλικές υποχρεώσεις θα απορρέουν από τη
χώρα µας ως υπογράφουσα. Στη σύµβαση αναφέρει ότι τα δύο
µέρη, Ελλάδα και Τουρκία, συµφωνούν για την έγκαιρη υλοποίηση του ITGI.
Μας ζητάει, δηλαδή, σήµερα η Κυβέρνηση να κυρώσουµε τον
αγωγό που συζητήθηκε, συµφωνήθηκε προ πενταετίας τον ITGI
και που σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις έχει µπει στο ψυγείο, όταν
µάλιστα πριν από λίγες ηµέρες υπεγράφη ο TAP. Η συζήτηση
που γίνεται τώρα είναι ποιος θα επικρατήσει ο TAP ή ο Nabucco

West; Το παρόν µνηµόνιο, δηλαδή, δεν είχε ούτε τη στοιχειώδη
πρόβλεψη επικαιροποίησης διατάξεών του, όπως είναι και στο
επόµενο άρθρο µε την ηλεκτρική ενέργεια.
Τρίτον, είναι υποκριτικό να υποστηρίζετε, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι επιχειρείτε να ασκήσετε ενεργειακή διπλωµατία και να
αναβαθµίσετε τη θέση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής τη στιγµή που έχετε ήδη δροµολογήσει το πλήρες ξεπούληµα των µεγάλων δηµόσιων επιχειρήσεων ενέργειας της χώρας,
όπως η ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ και ΕΛΠΕ. Είναι εύκολα αντιληπτός
ο κίνδυνος εκχώρησης κρισίµων εθνικών ενεργειακών εργαλείων
και η πλήρης αδυναµία των µελλοντικών κυβερνήσεων να ασκήσουν εθνική ενεργειακή πολιτική. Για την άσκηση ενεργειακής διπλωµατίας αναγκαία -και το λέει το µνηµόνιο- είναι η ΔΕΠΑ, όπως
και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις ενέργειας οι οποίες βρίσκονται
υπό εθνικό έλεγχο. Σήµερα, όµως, δυστυχώς προχωράτε σε
αυτήν την κατεύθυνση.
Τέταρτον, µε το µνηµόνιο αυτό δίνεται η δυνατότητα και κατεύθυνση των δύο χωρών να εξετάσουν τα εµπορικά ζητήµατα
και όλα τα τεχνικά που σχετίζονται µε την ανταλλαγή ηλεκτρικής
ενέργειας. Είµαστε σύµφωνοι. Η όποια ανταλλαγή ενέργειας και σωστά εδώ- πρέπει να είναι αναλογική και αµοιβαία και να
µην αφορά τα νησιά. Η ενεργειακή διασύνδεση των νησιών του
Αιγαίου µε τις απέναντι ακτές έχει κινδύνους να ισχυριστεί η γείτονος χώρα ότι δεν είναι οικονοµικά αυθύπαρκτα και εποµένως
να υπάρχουν ζητήµατα σε σχέση και µε την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης.
Πέµπτον, στο επίπεδο διακήρυξης βεβαίως και µε έναν τρόπο
πολύ γενικόλογο και αφηρηµένο προωθείται η συνεργασία όλων
των εµπλεκοµένων στους τοµείς των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της εξοικονόµησης ενέργειας καθώς και καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών. Είναι ένα πεδίο συνεργασίας που προτείνεται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, κάτι που ουσιαστικά αποτελεί κενό γράµµα αφού οι τεχνολογίες των ΔΑΠΕ, δυστυχώς,
µέχρι σήµερα είναι έτσι και αλλιώς εισαγόµενες και δεν έχει αναπτυχθεί, όπως θα έπρεπε, ντόπια τεχνολογία παρά το γεγονός
ότι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει προχωρήσει σε πολύ
σηµαντική πρόοδο σε αυτόν τον τοµέα.
Έκτον, δεν υπάρχει καµµία αναφορά στο πυρηνικό πρόγραµµα της Τουρκίας που θα θέσει σε τεράστιο κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή µας. Όπως γνωρίζετε πρόκειται για ένα υπερφιλόδοξο πρόγραµµα της γείτονος χώρας που όχι µόνο διατηρεί
την ένταση στην περιοχή, αλλά εγκυµονεί και κινδύνους.
Συνεπώς, το συγκεκριµένο µνηµόνιο κατανόησης µεταξύ των
δύο χωρών στον τοµέα της ενέργειας έχει κινδύνους να νοµιµοποιήσει τις όποιες ενεργειακές επιλογές της γείτονος την ίδια
στιγµή που η χώρα µας στον νευραλγικό αυτόν τοµέα µε τις τεράστιες οικονοµικές, περιβαλλοντικές και γεωστρατηγικές προεκτάσεις θα αναλαµβάνει τον ρόλο του κοµπάρσου.
Για τους παραπάνω λόγους η ψήφος µας θα έπρεπε να ήταν
αρνητική, παρ’ ολα αυτά και δεδοµένο ότι είµαστε υπέρµαχοι της
συνεργασίας µε όλες τις χώρες και µε την Τουρκία φυσικά θα
ψηφίσουµε «παρών». Το «παρών» να µην το εκλάβετε ως θετική
ψήφο, αλλά να το εκλάβετε ως «ναι» απαιτείται µνηµόνιο συνεργασίας µε την Τουρκία στον τοµέα της ενέργειας, αλλά όχι αυτό.
Μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα προωθούσε ένα ριζικά διαφορετικό µνηµόνιο συνεργασίας επ’ωφελεία και των δύο λαών και
όχι υπέρ των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων και των πολυεθνικών εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν τη µετατροπή µεγάλων περιοχών και στις δύο χώρες σε ειδικές οικονοµικές ζώνες όπου οι
εργαζόµενοι και ιδιαίτερα οι νέες και οι νέοι θα προσφέρουν
φθηνή εργασία στα πλαίσια ενός σύγχρονου δουλεµπορίου
όπως προκύπτει και από την πρόσφατη συνάντηση Σαµαρά –
Ερντογάν, γιατί αυτό που ερχόµαστε να κυρώσουµε σήµερα
είναι λίγες µέρες µετά την συνάντηση του κ. Σαµαρά µε τον κ.
Ερντογάν.
Επίσης, θέλουµε να τονίσουµε µε την ευκαιρία που δίνεται στο
συγκεκριµένο και µια και είχαµε προχθές την συνάντηση, ότι η
ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να γνωρίζει και να επικαλείται το
Διεθνές Δίκαιο και ιδιαίτερα τη Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας του ’82 που αποτελεί τη µοναδική βάση διαπραγµάτευσης για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή.
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Οι δύο χώρες πρέπει να πάψουν να είναι πελάτες των µεγάλων
πολεµικών βιοµηχανιών της Ευρώπης και των Ηνωµένων Πολιτειών και να προχωρήσουν τολµηρά στην αµοιβαία µείωση των
τεράστιων κονδυλίων που δαπανούν για τους εξοπλισµούς. Η νατοϊκή οµπρέλα που επιβάλει να σπαταλούν κονδύλια για την
αγορά πανάκριβών οπλικών συστηµάτων είναι η βάση συνεκµετάλλευσης των δύο λαών προς όφελος των ευρωατλαντιστών.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ βρίσκεται κατηγορηµατικά αντίθετος σ’ αυτό
το δόγµα και παλεύει για την ειρήνη και τη σταθερότητα, το Διεθνές Δίκαιο, τα οποία αποτελούν τη βάση ανάπτυξης των λαών
της περιοχής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε κι
εµείς.
Η κ. Ραχήλ Μακρή έχει το λόγο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο αναφέρεται στην κύρωση του µνηµονίου κατανόησης που υπογράφηκε µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα της ενέργειας.
Ύστερα από το µνηµόνιο συνεργασίας στον τοµέα των δασών
έρχεται άλλο ένα µνηµόνιο, υπογεγραµµένο κι αυτό το 2010 από
την τότε Υπουργό κ. Μπιρµπίλη. Αυτό που µας κάνει για άλλη µία
φορά εντύπωση είναι πως καταφέρνετε να επιδεικνύετε την παροιµιώδη αυτή αναποτελεσµατικότητα της παρόδου τριών χρόνων από τη στιγµή που υπογράφετε ένα µνηµόνιο µέχρι να έρθει
στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτός ο βαθµός αναποτελεσµατικότητας διέκρινε τόσο την κυβέρνηση και συγκυβέρνηση που µεσολάβησαν στο εν λόγω χρονικό διάστηµα, όσο και την παρούσα
συγκυβέρνηση.
Καταλαβαίνουµε ότι έχετε κληρονοµήσει την αναποτελεσµατικότητα, αλλά µας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι συνεχίζετε µε συνέπεια την πορεία, σ’ αυτήν την ανούσια και αδιέξοδη πολιτική. Η αναποτελεσµατικότητα αυτή σάς εκθέτει,
καθώς τα συµφωνηθέντα στο παρόν µνηµόνιο αποτελούν ένα ευχολόγιο χωρίς ουσιαστικό αντίκρισµα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η παράγραφος 1 του άρθρου 2, το οποίο προβλέπει ότι τα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν µε καλή πίστη
για την υλοποίηση του σχεδίου ITGI. Παράλληλα, δηµοσιεύµατα
γνωστοποιούν την ανακοίνωση της BP ότι ακυρώθηκε ο ελληνοϊταλικός αγωγός ITGI.
Πιο συγκεκριµένα η «Shah Deniz», η κοινοπραξία που έχει αναλάβει την ανάπτυξη του έργου φυσικού αερίου στα ανοιχτά του
Αζερµπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι εξαίρεσε τον αγωγό ITGI µε τον
οποίο θα µεταφερόταν το προϊόν στην Ευρώπη. Η ανακοίνωση
της κοινοπραξίας ότι µειώνει τις διαδροµές µεταφοράς του φυσικού αερίου, είναι η πρώτη µεγάλη απόφαση που λαµβάνεται
µέσα στα πολλά χρόνια διαδικασίας του έργου, το οποίο είναι
ζωτικής σηµασίας για τη διασπορά της προσφοράς στην Ευρώπη.
Η κοινοπραξία εξαίρεσε από το συνολικό έργο τον αγωγό διασύνδεσης Τουρκίας-Ελλάδος-Ιταλίας, ITGI δηλαδή, µέσα από τον
οποίο θα µεταφερόταν το αέριο στην Ευρώπη. Αφού, λοιπόν,
ακυρώθηκε ο ανωτέρω αγωγός από τον πετρελαϊκό κολοσσό BP
PLC, που έχει σηµαντικό µερίδιο στη «Shah Deniz», το υπό συζήτηση µνηµόνιο αποτελεί κενό ουσίας νοµοθέτηµα.
Ο µόνος αγωγός που σας έχει αποµείνει πια είναι ο ΤΑΡ, για
τον οποίο πριν λίγο καιρό παραπληροφορήσατε τον ελληνικό
λαό, ανακοινώνοντας µε φαµφάρες και φιέστες ότι εγκαινιάζετε
ένα έργο που θα αποτελέσει τη βάση δηµιουργίας χιλιάδων θέσεων εργασίας. Η αλήθεια είναι ότι το µόνο το οποίο κάνατε,
ήταν ένα προαπαιτούµενο κατάθεσης ενός φακέλου. Η κοινοπραξία «Shah Deniz» θα αποφασίσει εάν το φυσικό αέριο θα
περνά από την Ελλάδα µέσω του TAP ή θα την παρακάµψει χρησιµοποιώντας τον αγωγό Ναµπούκο.
Είναι καιρός πια να κατανοήσετε ότι µε την παραπληροφόρηση και την προπαγάνδα δεν µπορείτε να καλύπτεται αενάως
την ανικανότητά σας. Ένα άλλο στοιχείο που παρουσιάζει µε
τρόπο πρόδηλο και καταφανή την αδυναµία σας να εφαρµόσετε
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µια ουσιαστική και ολοκληρωµένη πολιτική στην ενέργεια, αποτελεί το Country Report για το έτος 2011 της Γενικής Διεύθυνσης
Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σ’ αυτήν αναφέρεται ότι
στην περίπτωση της Ελλάδας η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
λόγω των περικοπών δεν µπορεί να επιτελέσει το έργο της.
Εποµένως, σε ποια βάση επιθυµείτε να συνεργαστείτε µε
άλλες χώρες και ειδικά µε την Τουρκία, όταν η κεντρική και ουσιαστική αρχή που υποτίθεται ότι κατέχει τη δυνατότητα εποπτείας και στρατηγικού σχεδιασµού, βρίσκεται υποστελεχωµένη
και χωρίς πραγµατική ανεξαρτησία.
Το παρόν µνηµόνιο δεν έχει καµµία πραγµατική ουσία, εκτός
από το να δηµιουργείτε τουριστικό γραφείο για ιδιώτες, για ταξιδάκια στην Τουρκία, τα οποία, βέβαια, πληρώνει ο ελληνικός
λαός και τα βαπτίζετε ad hoc, οµάδες εργασίας στην παράγραφο
3 του άρθρου 1, για να δικαιολογήσετε αυτό το οποίο το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους στην έκθεσή του αποκαλεί «ενδεχόµενη
δαπάνη».
Τέλος, για να υπογραµµίσουµε την ανακόλουθη και επικίνδυνη
πολιτική της Κυβέρνησής σας στο θέµα της ενέργειας και στο
ζήτηµα συνεργασίας µε την Τουρκία, θα σας υπενθυµίσουµε και
δύο περιστατικά.
Το πρώτο, αναφέρεται στις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην πρόσφατη συνάντησή του µε τον Γάλλο Πρόεδρο.
Εκεί ο κ. Σαµαράς δήλωσε ότι τα ενεργειακά αποθέµατα της
Ελλάδας που βρίσκονται στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο αποτελούν πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ευρώπης, συµβάλλουν
στον εφοδιασµό της Ευρώπης από ευρωπαϊκές πηγές, στο να
αποκτήσει η Ευρώπη τους δικούς της υδρογονάνθρακες. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, πρέπει να εµπεδώσει ότι ο ελληνικός λαός
είναι αυτός ο οποίος είναι κυρίαρχος ιδιοκτήτης της χώρας και
όχι απλά περαστικός από την περιοχή. Τα ενεργειακά αποθέµατά
µας αποτελούν εθνικές πλουτοπαραγωγικές παραγωγές και δεν
ανήκουν ευρύτερα στην Ευρώπη. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες µε τη
στήριξη κάθε ορθά σκεπτόµενου πολίτη είµαστε εδώ και θα εµποδίσουµε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια. Ο εθνικός ορυκτός
πλούτος θα παραµείνει ελληνικός, ακόµη κι αν χρειαστεί να πέσουµε µέχρι ενός.
Το δεύτερο αναφέρεται στο ταξίδι του κ. Σαµαρά στην Τουρκία. Σε αυτό οι τουρκικές απαιτήσεις για την ένταξη στην τουρκική υφαλοκρηπίδα της περιοχής µεταξύ της Ρόδου και του
Καστελόριζου δηµιουργούν βαριές σκιές στην ελληνική ΑΟΖ. Το
σκοτάδι της απαξίωσης των ελληνικών θέσεων από τους Τούρκους πυκνώνει από τις ασκήσεις του τουρκικού στόλου στο Αιγαίο, την ώρα µάλιστα της επίσηµης συνάντησης. Παρ’ όλα αυτά,
ο κ. Σαµαράς χαρακτήρισε τη συνάντηση αυτή «µια καλή µέρα
για τις ελληνοτουρκικές θέσεις». Ο Πρωθυπουργός επιλέγει να
βρίσκεται σε ύπνωση για να µην αισθάνεται την καταστροφή που
δηµιουργεί η συγκυβέρνησή του. Οι πολίτες όµως αυτής της
χώρας καθηµερινά ξεφεύγουν από τα υπνωτικά διλήµµατα και
διεκδικούν την εθνική αξιοπρέπεια.
Ως Ανεξάρτητοι Έλληνες σε αυτόν τον αγώνα κανένα σκοτάδι
δεν θα µας αντισταθεί. Γι’ αυτούς τους ανωτέρω λόγους καταψηφίζουµε το παρόν σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Μπούκουρας για πέντε λεπτά.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η συζήτηση του σχεδίου νόµου που έχει έρθει σήµερα στην
Ολοµέλεια είναι άνευ αντικειµένου, καθώς δεν υπάρχει πλέον το
κύριο στοιχείο του. Ειδικότερα, καλούµαστε να κυρώσουµε ένα
µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στον τοµέα
της ενέργειας που περιλαµβάνει την ενεργειακή διασύνδεση του
αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας – Τουρκίας – Ιταλίας, τη στιγµή
που ήδη από τον Φεβρουάριο του 2012 είχε ανακοινωθεί η εξαίρεση αυτού του αγωγού από την κοινοπραξία «Shah Deniz», η
οποία είχε αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Αντ’ αυτού προκρίθηκε ο αγωγός ΤΑΡ, για τον οποίο υπεγράφη πρόσφατα διακυβερνητική συµφωνία µεταξύ της χώρας µας, της Αλβανίας και
της Ιταλίας.
Περαιτέρω, να θυµίσω ότι το εν λόγω µνηµόνιο υπεγράφη το
Μάιο του 2010 δηλαδή επί πρωθυπουργίας Γεωργίου Παπαν-
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δρέου και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα ανακόλουθης
και αντιφατικής πολιτικής. Για ποιο λόγο όµως επέλεξε η Κυβέρνηση τη δεδοµένη χρονική στιγµή, τρία χρόνια µετά, να το φέρει
προς κύρωση; Τι σκοπιµότητες κρύβονται πίσω απ’ αυτό και ποια
συµφέροντα εξυπηρετούνται; Μήπως σχετίζεται και µε την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά στην Άγκυρα;
Στο µεταξύ σε αδράνεια παραµένει τόσο η συµφωνία µε τη
Ρωσία για τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη όσο και οι
εξελίξεις για τον αγωγό South Stream που θα µετέφερε ρωσικό
αέριο. Η παρουσία των ΗΠΑ στην υπογραφή της συµφωνίας για
την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ είναι ενδεικτική της διάθεσης
για τη µη ενδυνάµωση των ενεργειακών µας σχέσεων µε την
Ρωσία. Σε ένα θέµα τόσο σοβαρό που συγκρούονται συµφέροντα κρατών µε τεράστιες οικονοµικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις η Ελλάδα σέρνεται και πάλι πίσω από το άρµα των
τουρκικών επιδιώξεων και των βλέψεων για την εκµετάλλευση
του ορυκτού µας πλούτου στο Αιγαίο. Η κύρωση του µνηµονίου
για τη συνεργασία των δύο χωρών στον τοµέα της ενέργειας
µάλλον σηµαίνει συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την
Τουρκία και η χώρα µας παίζει απλά τον άχαρο ρόλο του εκπροσώπου της. Η θέση της Χρυσής Αυγής για το θέµα είναι σαφής:
Τα ενεργειακά αποθέµατα της Ελλάδας αποτελούν µόνο εθνική
περιουσία.
Πέρα από τον τοµέα του φυσικού αερίου, στο άρθρο 3 της
σύµβασης προβλέπεται συνεργασία των δύο χωρών στον τοµέα
της ηλεκτρικής ενέργειας. Η αοριστία και η ασάφεια αυτού του
άρθρου αφήνει περιθώρια σύνδεσης κάποιων µικρών νησιών του
Αιγαίου µε τις απέναντι ακτές. Δίνει έτσι το έρεισµα στην Τουρκία
να επικαλεστεί την οικονοµική εξάρτηση των νησιών από αυτήν
και να θέσει θέµα αλλαγής των δεδοµένων της ελληνικής ΑΟΖ.
Μιλάµε, εποµένως, για εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωµάτων.
Επίσης, στο άρθρο 4 προωθείται η συνεργασία στους τοµείς
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και εξοικονόµησης ενέργειας. Δεν γίνεται όµως καµία αναφορά στο κοµµάτι της πυρηνικής ενέργειας, παρότι είναι ζήτηµα µείζονος σηµασίας.
Οφείλουµε να κατοχυρώσουµε τη θέση της Ελλάδας στον
ενεργειακό χάρτη που διαµορφώνεται και να προωθήσουµε τα
εθνικά γεωπολιτικά µας συµφέροντα. Θα πρέπει να αξιοποιήσουµε την ιδανική γεωγραφική θέση της χώρας µας, µε καίριες
στρατηγικές επιλογές, ώστε ο ρόλος της στη διάνοιξη του νοτίου
διαδρόµου µεταφοράς φυσικού αερίου να είναι κυρίαρχος και
µε στόχο να καταστεί αυτή ενεργειακός κόµβος στην περιοχή.
Το µνηµόνιο που φέρνετε σήµερα προς κύρωση δεν κινείται
προς αυτήν την κατεύθυνση. Κάθε άλλο παρά επωφελές είναι
για την Ελλάδα. Αντίθετα, εξυπηρετεί από πολλές απόψεις την
πλευρά της Τουρκίας, η οποία, ως γνωστόν, ουδέποτε σεβάστηκε τις διεθνείς συνθήκες και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.
Για την κύρωση µνηµονίων που αφορούν τόσο κρίσιµα ζητήµατα, όπως οι αγωγοί, απαιτείται προηγουµένως σοβαρή εθνική
στρατηγική και ολοκληρωµένος εθνικός ενεργειακός σχεδιασµός. Ενώ, λοιπόν, τίποτα από αυτά δεν έχει προηγηθεί, αιφνιδίως, επανέρχεται στο προσκήνιο ένα ξεχασµένο µνηµόνιο
επικίνδυνο για τα εθνικά µας συµφέροντα.
Η Χρυσή Αυγή, λοιπόν, καταψηφίζει το εν λόγω σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να τονίσω, ευθύς εξαρχής, ότι εµείς καταψηφίζουµε
την παρούσα σύµβαση για τη συνεργασία στον τοµέα της ενέργειας, ανάµεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Την καταψηφίζουµε γιατί εντάσσεται µέσα στις συνολικότερες εξελίξεις στην
ευρύτερη περιοχή, όπως καταδεικνύεται τουλάχιστον το τελευταίο διάστηµα από την ίδια την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, αλλά και πλήθους επιχειρηµατιών, στην Τουρκία και
τις συµφωνίες που υπέγραψαν.
Οι συµφωνίες αυτές αναδεικνύουν τους κοινούς σχεδιασµούς
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των επιχειρηµατικών οµίλων για αντιλαϊκές µπίζνες στη περιοχή,
µπίζνες οι οποίες είναι σε βάρος των λαών και των δύο χωρών
και των εργαζόµενων, πολύ πιο συγκεκριµένα. Ταυτόχρονα,
όµως, αναδεικνύουν και το σκληρό ανταγωνισµό, ο οποίος εκφράζεται τόσο όσον αφορά τα µερίδια της αγοράς όσο και για
τα κοιτάσµατα και τον έλεγχό τους και την αξιοποίησή τους αλλά
και για τους δρόµους µεταφοράς.
Και τα δύο αυτά ζητήµατα είναι ενταγµένα στους γενικότερους
σχεδιασµούς των ιµπεριαλιστικών ενώσεων στη περιοχή, όπως
είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αλλά και στους ανταγωνισµούς, οι οποίοι οξύνονται ανάµεσα στις µεγάλες ιµπεριαλιστικές δυνάµεις, δηµιουργούν σηµαντικούς κινδύνους για
τους λαούς στην περιοχή και ανοίγουν το δρόµο για νέες ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις.
Στον αντίποδα αυτής ακριβώς της πολιτικής την οποία εφαρµόζετε και θέλετε να ακολουθήσετε είναι, βεβαίως, η λογική της
ανάπτυξης της φιλίας και της διεθνιστικής αλληλεγγύης ανάµεσα
στην εργατική τάξη των δύο χωρών, ανάµεσα στους λαούς της
Ελλάδας και της Τουρκίας. Πρόκειται για µία φιλία και διεθνιστική αλληλεγγύη, η οποία πρέπει να στρέφεται ενάντια στους
ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς και στις ενώσεις, ενάντια και στον
κοσµοπολιτισµό αλλά και στον εθνικισµό, που αποτελούν τις δύο
όψεις του ίδιου νοµίσµατος, που εξυπηρετεί –τόσο ο κοσµοπολιτισµός όσο και ο εθνικισµός- τα συµφέροντα του κεφαλαίου.
Η σύµβαση αυτή για τη συνεργασία στον τοµέα της ενέργειας
δεν είναι απλά και µόνο ένα ευχολόγιο, αλλά εντάσσεται στους
γενικότερους σχεδιασµούς. Οι σχεδιασµοί αυτοί καθορίζονται
από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή εκφράζεται µε την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Αυτή η ευρωενωσιακή πολιτική της απελευθέρωσης εκφράζεται µε τις ιδιωτικοποιήσεις της ΔΕΗ, του ΔΕΠΑ και της ΔΕΣΦΑ, οι οποίες θα
έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην ενεργειακή επάρκεια της
χώρας µας, στο ενεργειακό µείγµα, στα λαϊκά νοικοκυριά µε τις
συνεχείς αυξήσεις των τιµολογίων, αλλά και στους εργαζόµενους στον κλάδο. Είναι, λοιπόν µία σύµβαση η οποία εντάσσεται
στον ανταγωνισµό για τους σχεδιασµούς δηµιουργίας των αγωγών φυσικού αερίου.
Ήδη περιγράφεται ότι εδώ πρέπει να προωθηθεί ο ITGI τη
στιγµή που αυτό πλέον έχει καταστεί ανεπίκαιρο, µια και η ίδια η
Κυβέρνηση έχει υπογράψει πριν από λίγες µέρες τη δηµιουργία
του αγωγού TAP ανάµεσα στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Ακόµη πρέπει να τονίσουµε ότι µε το άρθρο 3 διευκολύνει,
ανοίγει -θα λέγαµε- τον δρόµο της υλοποίησης των σχεδιασµών
για την ενεργειακή διασύνδεση ανάµεσα στην Ελλάδα και την
Τουρκία, ιδιαίτερα των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, µια διασύνδεση η οποία θα αυξήσει την ενεργειακή εξάρτηση και θα
αποτελέσει και µοχλό πίεσης. Ταυτόχρονα, στα πλαίσια αυτά διευκολύνονται τα σχέδια συνδιαχείρισης του ορυκτού πλούτου,
των κοιτασµάτων στο Αιγαίο. Πρόκειται για µια συνδιαχείριση
που ανοίγει την πόρτα στην εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωµάτων
και τη συρρίκνωση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας µας.
Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζουµε την παρούσα
σύµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
Υπουργός κ. Παπαγεωργίου.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να πω το εξής. Τα µνηµόνια κατανόησης,
που υπογράφονται µεταξύ των χωρών, δεν µπορούν να επικαιροποιηθούν. Είναι ακριβώς όπως υπογράφονται και κατ’ αυτόν
τον τρόπο κυρώνονται από τα Κοινοβούλια των χωρών που τα
υπογράφουν.
Δεύτερον, θα ήθελα να επισηµάνω το εξής, το οποίο συζητήσαµε και στην επιτροπή της Βουλής. Μιλούµε για τον ITGI. Ο
αγωγός αυτός δεν έχει ακυρωθεί από τη χώρα µας. Και όχι µόνο
δεν έχει ακυρωθεί από τη χώρα µας, αλλά ούτε καν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παραµένει στα έργα κοινού ενδιαφέροντος
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και προτεραιότητος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήταν, λοιπόν, λάθος εµείς από µόνοι µας να ακυρώσουµε αυτό το έργο
που είναι ήδη σχεδιασµένο και έχουν προχωρήσει πάρα πολλές
µελέτες.
Ούτως η άλλως, ακριβώς επειδή ο ΤΑP είναι ένας αγωγός που
συναγωνίζεται τον Nabucco για το νότιο διάδροµο -και η επιλογή
θα γίνει το καλοκαίρι, όπως γνωρίζετε και όπως αναφέρατε, από
την κοινοπραξία του «Shaz Deniz»- θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτικός αγωγός για τον νότιο διάδροµο. Και αυτό κάνουµε και
αυτό κάνει και εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Όσον αφορά, δε, τη συνεργασία την οποία µνηµονεύετε σ’
αυτό το µνηµόνιο, θα ήθελα να πω ότι, όπως ξέρετε, τα µνηµόνια
είναι γενικών αρχών. Δεν υπάρχει καµµία αναφορά στα νησιά,
ούτε καν συζήτηση περί διασύνδεσης νησιών, ειδικά για ηλεκτρική διασύνδεση. Αυτό στο οποίο ήδη συνεργαζόµαστε – και
το γνωρίζετε- από το 2007 µε την Τουρκία, είναι η σύνδεση µέσω
του αγωγού φυσικού αερίου. Μέσω αυτού παίρνουµε αέριο από
το Αζερµπαϊτζάν.
Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο εµείς προωθούµε είναι ένας
διµερής διάλογος -και αυτό κάνει και αυτό το µνηµόνιο, που είχε
γενικές αρχές- τον οποίο συνεχίζουµε µε τη γείτονα χώρα, ώστε
να µπορούµε να έχουµε µια πραγµατικά καλή συνεργασία σε θέµατα ενεργειακά και ειδικά του φυσικού αερίου. Διότι ο νότιος
διάδροµος, όπως χαρακτηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
είναι µέσω Τουρκίας.
Άρα, όσον αφορά εµάς από τη στιγµή που είναι στρατηγικός
στόχος όλων των τελευταίων κυβερνήσεων και αυτής της Κυβέρνησης η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόµβος στο φυσικό αέριο,
αυτό σηµαίνει απαραίτητα µια καλή συνεργασία µε την Τουρκία.
Όσον αφορά, δε, το γιατί κυρώνουµε αυτό το µνηµόνιο, είναι
ακριβώς επειδή έχει αυτά τα στοιχεία και έχει τον ITGI µε το σκεπτικό το οποίο σας ανέφερα. Ταυτόχρονα, όµως, ενισχύουµε και
τη φερεγγυότητα της χώρας ως προς τις διµερείς διεθνείς συµβάσεις που υπογράφει.
Επιβεβαιώνουµε από την πλευρά µας τη γενικότερη σχέση την
οποία θέλουµε και καταδεικνύουµε τόσο προς τη γείτονα χώρα
όσο και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι η συνεργασία αυτή
πρέπει να είναι επωφελής και για τους δύο.
Όσον αφορά δε τις ανανεώσιµες πηγές, έχει σηµασία, διότι
εµείς, όπως ξέρετε, προωθούµε τα τελευταία χρόνια και συνεχίζουµε την προώθηση και ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας και όχι µόνο των γνωστών µέχρι σήµερα, αλλά και πολλές καινούργιες µορφές οι οποίες πλέον µπαίνουν τεχνολογικά
στην πράξη και θα µπορούσε να υπάρξει µια συνεργασία µε την
Τουρκία.
Από την άλλη πλευρά αυτό το οποίο, εν κατακλείδι, κάνουµε
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αυτήν τη στιγµή είναι να δείξουµε προς τη γείτονα χώρα ότι εµείς
είµαστε συνεπείς στη συνεργασία µαζί τους –και εκείνοι έχουν
τηρήσει ως προς το φυσικό αέριο αν µη τι άλλο τη συνέπειά
τους- και θα µπορούσε αυτό να συνεχιστεί εποικοδοµητικά και
για τις δύο χώρες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Υπουργέ.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών
Πόρων της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για Συνεργασία στον τοµέα της Ενέργειας».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς, το
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για Συνεργασία στον τοµέα της Ενέργειας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για Συνεργασία στον τοµέα της Ενέργειας
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Κατανόησης που υπογράφηκε στην
Αθήνα στις 14 Μαΐου 2010 µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών
Πόρων της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για Συνεργασία στον τοµέα της Ενέργειας του οποίου το κείµενο σε
πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνηµονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6
αυτού.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: «Κύρωση των τροποποιήσεων των άρθρων 25 και 26
της Σύµβασης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτων και των διεθνών
λιµνών».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του
άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής. Δηλαδή µπορούν να
λάβουν το λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως αυτής
της συµφωνίας.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος από τους έχοντες αντίρρηση
που θέλει να λάβει το λόγο;
Το λόγο έχει ο κ. Κατσώτης εκ µέρους του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το ΚΚΕ δεν ισχυρίζεται ότι η επίλυση του προβλήµατος διαχείρισης των υδάτινων πόρων µπορεί να γίνει χωρίς
διεθνείς και διακρατικές συµφωνίες. Στις σηµερινές, όµως, συνθήκες του αχαλίνωτου ανταγωνισµού, του κυνηγητού του κέρδους, των ιδιωτικοποιήσεων, της παράδοσης στο κεφάλαιο
ακόµη και των υδάτινων πόρων, αυτού του φυσικού αγαθού, που
ήδη και εσείς προωθείτε εδώ στη χώρα µας, δεν µπορεί να υπάρξει απολύτως καµιά εγγύηση ότι οι συµφωνίες αυτές θα υπηρετούν τα συµφέροντα των λαών, ιδιαίτερα σήµερα που η έλλειψη
του νερού µέσα από την εµπορευµατοποίησή του εγκυµονεί κινδύνους ακόµα και πολεµικών συρράξεων για την κερδοφορία του
κεφαλαίου. Στον καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης, στις στρατηγικές επιλογές και ιδιαίτερα των ιµπεριαλιστικών σχηµατισµών
πρωτεύει το κέρδος και όχι οι λαϊκές ανάγκες.
Καταψηφίζουµε την αναθεώρηση της σύµβασης που έρχεται
µε τον µανδύα της προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος και
της καλής κατάστασης των υδάτων, για τους εξής λόγους. Πρώτον, διότι και η αρχική σύµβαση ήταν και είναι, βεβαίως, σε αντιλαϊκή κατεύθυνση. Δεύτερον, διότι η σύµβαση αντιµετωπίζει το
περιβάλλον, τα νερά, τη δηµόσια υγεία ως εµπορεύµατα.
Ποια, όµως, είναι η βασική της αρχή; «Ο ρυπαίνων», λέει, «πληρώνει». Ε και; Και στον Ασωπό ρυπαίνουν, αλλά πληρώνουν διότι
είναι πιο φθηνή αυτή η λύση από τα µέτρα που απαιτούνται για
την υγιεινή του ίδιου του λαού. Η προστασία του περιβάλλοντος
δεν µπορεί να γίνει µε την εµπορευµατοποίησή του.
Τρίτον, για κάθε είδους επιχειρηµατικές δραστηριότητες που
καταστρέφουν το περιβάλλον και τα ποτάµια και επιβαρύνουν τη
δηµόσια υγεία η σύµβαση εισάγει απλά γενικόλογες διατυπώσεις, ευχολόγια, µηχανισµούς διαχείρισης των διακρατικών συνεπειών τους πάντα, όµως, σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων
όλων των κρατών.
Για παράδειγµα, γίνεται λόγος για την καλύτερη διαθέσιµη τεχνολογία χωρίς να διευκρινίζεται η αντιµετώπιση του γεγονότος
πως η καλύτερη διαθέσιµη τεχνολογία για µια δραστηριότητα
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την καταστροφή του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας.
Αξιοσηµείωτο παράδειγµα είναι τα µεταλλεία χρυσού και η µεταλλουργία µε κυάνιο που λειτουργούν σε γειτονικές χώρες, που
εκβάλλουν τα απόβλητα των δραστηριοτήτων τους σε ποτάµια
που καταλήγουν και στην Ελλάδα.
Τέταρτον, η προτεινόµενη αναθεώρηση της σύµβασης και η
δυνατότητα συµµετοχής και άλλων κρατών που δεν ανήκουν
στους αρχικούς υπογράφοντες, σχετίζεται µε τις αλλαγές συνόρων και στην περιοχή των Βαλκανίων, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Η καπιταλιστική ανάπτυξη σηµαίνει ανάπτυξη για τα µονοπώ-
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λια και τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Αυτή δεν µπορεί να ικανοποιήσει τις συνδυασµένες λαϊκές ανάγκες. Καπιταλιστική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος είναι ασύµβατες
έννοιες. Η διέξοδος για µας είναι στον άλλο δρόµο ανάπτυξης,
όπου τα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής, ο φυσικός πλούτος,
οι υδάτινοι πόροι και ό,τι άλλο διαθέτει η χώρα µας, αποτελούν
λαϊκή περιουσία που θα ικανοποιούν τις όλο και διευρυνόµενες
ανάγκες του λαού µας. Αυτός ο δρόµος ανάπτυξης, µε την εξουσία στην εργατική τάξη και τους συµµάχους της, µπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα την ανάπτυξη για την ικανοποίηση των
λαϊκών αναγκών και την ουσιαστική προστασία της δηµόσιας
υγείας και του περιβάλλοντος.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, το σχέδιο νόµου για όλους αυτούς
τους λόγους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Νοµίζω ότι έγινε
διεξοδική συζήτηση και κατά τη διάρκεια της επιτροπής. Να πω
µόνο ότι η προστασία των διασυνοριακών υδάτων είναι ένα πρώτιστο και κύριο µέληµα της ελληνικής Κυβέρνησης. Θεωρούµε
ότι µε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου ενδυναµώνουµε ακόµα περισσότερο τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Πιστεύουµε ότι όσο
πιο πολύ ενισχύεται το Διεθνές Δίκαιο και όσο πιο πολλά κράτη
συµβάλλουν και συµµετέχουν µέσα σε διακρατικές και διεθνείς
συνθήκες, τόσο πιο πολύ εξασφαλίζεται η αειφορική διαχείριση
των διασυνοριακών υδάτων, κάτι το οποίο είναι προς µεγάλο
όφελος και προς συµφέρον της χώρας µας, αφού γνωρίζουµε
ότι µε τις άλλες χώρες έχουµε ζητήµατα σε σχέση µε τη διαχείριση των υδάτων.
Συνεπώς, το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου είναι µία πολύ θετική
εξέλιξη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση των τροποποιήσεων των άρθρων 25 και 26 της Σύµβασης του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών για την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτων και των διεθνών λιµνών».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς, το
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση των τροποποιήσεων των άρθρων 25
και 26 της Σύµβασης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την
προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτων και των διεθνών λιµνών», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση των τροποποιήσεων των άρθρων 25 και 26 της
Σύµβασης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτων και των διεθνών
λιµνών
Άρθρο πρώτο
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1
του Συντάγµατος, οι τροποποιήσεις των άρθρων 25 και 26 της
Σύµβασης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την προστασία
και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτων και των διεθνών λιµνών
που υπογράφηκε στο Ελσίνκι στις 17 Μαρτίου 1992 (ν. 2425/
1996, Α’ 148), οι οποίες υιοθετήθηκαν στη Μαδρίτη, στις 28 Νοεµβρίου 2003, από τη Συνάντηση των Μερών στη Σύµβαση, το
κείµενο των οποίων σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε
µετάφραση στην ελληνική έχουν ως εξής:

8672

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

8673

8674

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευση του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και των τροποποιήσεων που
κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου
21 τη Σύµβασης.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: «Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες
διατάξεις».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί επί της αρχής, των άρθρων και
των τροπολογιών σε µία συνεδρίαση.
Πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας,
θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Αποστόλου. Εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Δριβελέγκας και ειδικός αγορητής ο Βουλευτής
κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου. Εκ µέρους του Λαϊκού ΣυνδέσµουΧρυσή Αυγή ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Επικρατείας κ. Χρήστος Παππάς και ειδικός αγορητής ο
Βουλευτής Κορινθίας κ. Ευστάθιος Μπούκουρας και εκ µέρους
της Δηµοκρατικής Αριστεράς για τη συζήτηση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Ευβοίας κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κύριος Υπουργός…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μισό λεπτό,
κύριε Υπουργέ, παρακαλώ.
Ορίστε κύριε Αποστόλου, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν µπω στη διαδικασία του νοµοσχεδίου που συζητάµε,
θέλω να καταγγείλω αυτό που συµβαίνει αυτήν τη στιγµή στην
Ιερισσό. Δυνάµεις των ΜΑΤ έχουν µπει στην πόλη και τροµοκρατούν τους κατοίκους. Έχουν επιδοθεί σε µία απρόκλητη επίθεση
µε χηµικά. Μαθητές βρίσκονται αποκλεισµένοι στο γυµνάσιο και
όπως καταλαβαίνετε, η τοπική κοινωνία βιώνει µία πρωτοφανή
επίθεση. Και αυτό γιατί αντιδρά στην εγκατάσταση της µονάδας
χρυσού στην περιοχή.
Εµείς καταγγέλλουµε τη συγκεκριµένη συµπεριφορά και καλούµε την Κυβέρνηση όχι µόνο να αποσύρει τις δυνάµεις, αλλά
και να επιβάλει τις απαραίτητες κυρώσεις σε όλους όσοι έχουν
προκαλέσει τα συγκεκριµένα επεισόδια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Επί της διαδικασίας αυτό που
θέλω να πω είναι ότι συζητάµε ένα σχέδιο νόµου που ουσιαστικά
καλύπτει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν µπήκαµε
ακόµη στη συζήτηση. Θα τοποθετηθείτε αργότερα. Ακόµη δεν
δώσαµε το λόγο στους εισηγητές, κύριε συνάδελφε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε µου,
θέλω να µου δώσετε το λόγο επί της διαδικασίας, πριν ξεκινήσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Δριβελέγκα, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, και εγώ θέλω να
κάνω µια δήλωση. Με πληροφόρησαν ότι όντως στην Ιερισσό της

Χαλκιδικής δυνάµεις των ΜΑΤ έχουν µπει, όχι σήµερα, αλλά εδώ
και µέρες, περιπολούν σε όλα τα χωριά και µε αυταρχικές µεθόδους τροµοκρατούν τους κατοίκους και τους πάνε για προσαγωγές, πέρα από κάθε έννοια δικαίου και χωρίς να ξέρουν τίποτα
οι πολίτες. Έφθασαν σήµερα στην εξής ακραία συµπεριφορά,
όπως µε έχουν πληροφορήσει, να έχουν ρίξει χηµικά στα σχολεία
και έκαναν και προσαγωγές µαθητών.
Νοµίζω ότι τέτοιες συµπεριφορές δεν προσάδουν στην σηµερινή µας εποχή. Καλώ, λοιπόν, τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και
τον Αρχηγό της Αστυνοµίας να λειτουργήσουν βέβαια στο πλαίσια του νόµου για τη διαλεύκανση της προηγούµενης συµπεριφοράς κάποιων -δεν ευθύνονται οι κάτοικοι γι’ αυτό- και να µην
ρίχνουν λάδι στη φωτιά.
Πολύ φοβούµαι ότι µε τέτοιες συµπεριφορές θα οδηγηθούµε
σε καταστάσεις που εύχοµαι να µην τις ζήσουµε. Πρέπει και ο
Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της Αστυνοµίας και κυρίως ο
Υπουργός Δηµόσιας Τάξης να αναλάβουν σήµερα τις ευθύνες
τους και να προσπαθήσουν να καταλαγιάσουν τα πράγµατα, να
ησυχάσουν, για να µπορεί η τοπική κοινωνία να λειτουργήσει. Το
2013 τέτοιες συµπεριφορές είναι απαράδεκτες!
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Δριβελέγκα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κυρία Πρόεδρε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ, θέλετε τώρα το λόγο ή να ξεκινήσει η διαδικασία;
Ωραία, να ξεκινήσει η διαδικασία.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινή
Αραµπατζή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κυρία Πρόεδρε,
ζητώ το λόγο επί του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Με συγχωρείτε, ζητήσατε το λόγο; Δεν το κατάλαβα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Επί του νοµοσχεδίου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Επί του νοµοσχεδίου, ξεκινάµε το νοµοσχέδιο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ περιµένετε, κυρία Αραµπατζή.
Ο κ. Αποστόλου έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, αυτό που συζητάµε σήµερα είναι ένα πολυνοµοσχέδιο που ουσιαστικά καλύπτει
όλο το νοµοθετικό φάσµα και προέκυψε µετά τις αντιδράσεις
που από όλες τις πτέρυγες εκφράστηκαν σε προηγούµενη συνεδρίαση ως προς την τακτική που εφαρµόζει η Κυβέρνηση να
φέρνει διαρκώς τροπολογίες σε άσχετα νοµοσχέδια. Πήγαµε
στην επιτροπή, ό,τι τροπολογίες υπήρχαν δηµιούργησαν αυτό
το νοµοσχέδιο και άρχισε η συζήτηση. Δεν πρόφτασε να προχωρήσει στη δεύτερη, τρίτη συνεδρίαση και έρχεται η Κυβέρνηση
και φέρνει και άλλες τροπολογίες άσχετες µε αυτά που συζητούσαµε. Απέσυρε µεν την τροπολογία που αφορούσε θέµατα του
Υπουργείου Παιδείας, επιµένει όµως σε µία τροπολογία που
αφορά το ΤΑΙΠΕΔ.
Η συγκεκριµένη τροπολογία έχει σχέση µε νοµοσχέδια που συζητούνται αυτή την ώρα είτε στην Επιτροπή Οικονοµικών είτε
στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου και έχουν σχέση µε
επενδυτικές δραστηριότητες. Άρα, επειδή ήδη δύο φορές έχει
αποσυρθεί η συγκεκριµένη τροπολογία, γιατί ασχολείται µε ένα
ζήτηµα που είναι πάρα πολύ σοβαρό, την άρση της εµπιστευτικότητας, παρακαλούµε λοιπόν να αποσυρθεί και πάλι και να µπει
στη διαδικασία στις επιτροπές. Γιατί αυτό που έστω στοιχειωδώς
κατακτήσαµε δεν κράτησε ούτε µία-δύο µέρες και επανήλθε η
Κυβέρνηση στη συνηθισµένη τακτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ, κύριε Αποστόλου.
Πρέπει να σας πω, κύριε Αποστόλου, ότι το Προεδρείο θα µπο-
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ρούσε να συµφωνήσει µαζί σας. Όµως, όλα αυτά συζητιούνται
στη Διάσκεψη των Προέδρων και αποφασίστηκε να γίνει έτσι. Η
Κυβέρνηση φέρει ευθύνη -την όποια ευθύνη εν πάση περιπτώσει- για να απαντήσει στο θέµα αυτό. Δεν είναι θέµα διαδικαστικό. Πιστεύω ότι είναι θέµα ουσίας. Ωστόσο η Διάσκεψη των
Προέδρων αποφασίζει. Από εκεί και µετά εγώ, ως Αντιπρόεδρος
που προεδρεύω αυτής της συνεδρίασης, προφανώς έχω την
υποχρέωση να ευθυγραµµιστώ µε τις αποφάσεις της Διάσκεψης.
Το λόγο έχει τώρα η συνάδελφος κ. Φωτεινή Αραπατζή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κυρία Πρόεδρε,
θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τελικά, κύριε
Υπουργέ, θα µιλήσετε τώρα;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ναι, κυρία Πρόεδρε, καθώς άφησα να προηγηθεί ο κ. Αποστόλου που µίλησε
πριν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να ζητήσω συγνώµη από την κ. Αραµπατζή –είναι και Σερραία η καινούργια συνάδελφος- γιατί θα πρέπει να περιµένει λίγο ακόµα για να κάνει
την εισήγησή της.
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Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Υπουργέ;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θέλω να κάνω κάποιες διευκρινήσεις προτού ξεκινήσει η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, έχετε
τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θα ήθελα να πω
αρχικά ότι το άρθρο 3 του υπό συζήτηση σχεδίου νόµου που
αφορά τις ρυθµίσεις του Υπουργείου Εξωτερικών στο Κεφάλαιο
Β’ αποσύρεται και θα έλθει βελτιωµένο σε µία επόµενη νοµοθετική παρέµβαση.
Επίσης, καταθέτω δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ να
κατατεθούν και να διανεµηθούν στους κυρίους συναδέλφους.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Βεβαίως, κυρία
Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σταύρος Καλαφάτης καταθέτει τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο νοµοσχέδιο, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
θα µπορούσατε να αναφερθείτε δι’ ολίγον σε αυτές, για να ενηµερωθούν οι συνάδελφοι;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κυρία Πρόεδρε,
ζητώ από το Σώµα να κάνει δεκτό το αίτηµά µας να συζητηθεί το
παρόν σχέδιο νόµου µε τη διαδικασία του επείγοντος που προβλέπει ο Κανονισµός της Βουλής άρθρο 110, 91 παράγραφος 7,
93 παράγραφος 3 και 50 παράγραφος 5.
Όπως γνωρίζετε, πρόκειται για διαδικασία που είναι πανοµοιότυπη µε την κανονική διαδικασία συζήτησης, απλά ανάµεσα
στην πρώτη και δεύτερη ανάγνωση στην επιτροπή µεσολαβούν
δύο αντί για δέκα ηµέρες. Κατά τα λοιπά, το Σώµα, σύµφωνα µε
το αίτηµά µας, αν το κάνετε δεκτό, θα συζητήσει επί της αρχής
και επί των άρθρων σήµερα το σχέδιο νόµου.
Το επείγον για την προτεινόµενη διαδικασία έγκειται στο γεγονός ότι οι παράνοµες λαθροϋλοτοµίες και η παράνοµη µεταφορά δασικών προϊόντων είναι ιδιαίτερα εκτεταµένες σε
πανελλαδικό επίπεδο. Αν δε ληφθεί υπ’ όψιν το προχωρηµένο
της περιόδου, αφού ήδη είµαστε στο Μάρτιο, αλλά και το γεγονός ότι ο συγκεκριµένος µήνας είναι συνήθως ψυχρός, πρέπει
να προλάβουµε την εφαρµογή των διατάξεων στην παρούσα χειµερινή περίοδο, αλλά και να σταµατήσουµε την περαιτέρω διόγκωση του προβλήµατος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι
εγώ, κύριε Καλαφάτη.
Η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινή Αραµπατζή,
έχει το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τα έντεκα
άρθρα του παρόντος νοµοθετήµατος καλούµαστε να ρυθµίσουµε επείγοντα θέµατα της διοίκησης, τα οποία για λόγους
άµεσης ανάγκης αντιµετώπισής τους έρχονται συνολικά προς
ψήφιση στο παρόν κείµενο.
Ύστερα από διεξοδική συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή µε
την παρουσία όλων των αρµόδιων Υπουργών και κατόπιν και της
εκτενούς ακρόασης των φορέων κατέστη νοµίζω σαφές σε
όλους ότι το παρόν πολυνοµοσχέδιο κινείται προς τη σωστή
κατεύθυνση, αφού έρχεται να τροποποιήσει, να βελτιώσει και να
αποκαταστήσει ασάφειες, εκκρεµότητες και επείγοντα ζητήµατα
κοινωνικής και οικονοµικής φύσεως, τα οποία χρήζουν άµεσης
διευθέτησης.
Συγκεκριµένα, στα άρθρα 1 και 2 αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, εισάγονται νοµοθετικές ρυθµίσεις που αυστηροποιούν το νοµικό
πλαίσιο αντιµετώπισης της λαθροϋλοτοµίας, που συνδέεται µε
τη λαθρεµπορία, καθώς και της µεταφοράς δασικών προϊόντων
στα δηµόσια και ιδιωτικά δάση.
Οι ρυθµίσεις περιλήφθηκαν στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µε
τη µορφή επείγοντος δεδοµένης της ολοένα και αυξανόµενης
έντασης των παραβάσεων και του αριθµού των παραβατών, η
οποία έχει ανακύψει λόγω της εκµετάλλευσης της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας, κυρίως από επιτήδειους λαθροϋλοτόµους,
οι οποίοι προχωρούν εκτενώς σε παράνοµες ξυλεύσεις µε σκοπό
το κέρδος.
Τα αποτελέσµατα είναι επιζήµια τόσο για το περιβάλλον που
είναι δηµόσιο αγαθό –χαρακτηριστικά αναφέρουµε το φαινόµενο
της αιθαλοµίχλης- για τα δηµόσια έσοδα που θα απέφερε η νόµιµη εκµετάλλευση της ξυλείας, για τις επαγγελµατικές οµάδες
που δραστηριοποιούνται νόµιµα στο χώρο της υλοτοµίας, αλλά
βεβαίως και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Επιπλέον, κρίνεται ότι η προβλεπόµενη αυστηροποίηση του
ισχύοντος νοµικού πλαισίου θα λειτουργήσει αποτρεπτικά αποθαρρύνοντας την παραβατικότητα.
Συγκεκριµένα, τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 268
και 271 του Δασικού Κώδικα, ώστε να προβλέπεται εφεξής η µείωση από τα 600 στα 300 ευρώ του ορίου µέχρι του οποίου τα
αδικήµατα της παράνοµης υλοτοµίας και µεταφοράς δασικών
προϊόντων τιµωρούνται σε βαθµό πταίσµατος και η αναγωγή
τους επί υπερβάσεως του ως άνω ορίου των 300 ευρώ σε πληµ-
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µέληµα.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, µετά από εκτενή συζήτηση στην επιτροπή, δεδοµένης της κρισιµότητας της οικονοµικής συγκυρίας,
αυξήθηκε το όριο αναγωγής του αδικήµατος σε πληµµέληµα από
τα 200 στα 300 ευρώ. Και αυτό µε δεδοµένο ότι πίσω από τη
βλάβη των 200 ευρώ, όπως ήταν η αρχική πρόβλεψη του νοµοσχεδίου, δεν πρέπει να παραβλέψουµε ότι κρύβονται ατοµικές
ανάγκες πολιτών, οι οποίοι προσπαθούν να ζεσταθούν, υλοτοµώντας βέβαια παράνοµα, λόγω του τεράστιου προβλήµατος
που δηµιούργησε η εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
πετρελαίου κίνησης και θέρµανσης.
Αντιθέτως, πρέπει να επισηµανθεί -και ορθώς- ότι η δεύτερη
διάταξη που µετατρέπει σε κακούργηµα τη λαθροϋλοτόµηση, η
οποία ξεπερνά τη ζηµιά των 10.000 ευρώ, αφορά αυτούς που παρανόµως ξυλεύουν µε σκοπό το κέρδος, αφού η ζηµιά που υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, αντιστοιχώντας σε περισσότερους από
ενενήντα τόνους ξυλείας, είναι προφανές ότι δεν αφορά ενδεείς
χρήστες, αλλά παράνοµους εµπόρους που αισχροκερδούν, καταστρέφοντας τα πολύτιµα δάση µας. Επίσης, προβλέπονται παρεπόµενες διοικητικές κυρώσεις κατάσχεσης µεταφορικών
µέσων.
Ερχόµαστε στο άρθρο 4, το οποίο αποτελεί αρµοδιότητα του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου συντελούν περαιτέρω στην πολιτική συνολικής αναδιοργάνωσης των δοµών του
κράτους -το οποίο αποτελεί και κυβερνητική προτεραιότητα και
µνηµονιακή υποχρέωση- αλλά κρίνονται και επείγουσες στο πλαίσιο της άρτιας και αποτελεσµατικής διαχείρισης του νέου ευρωπαϊκού χρηµατοδοτικού πλαισίου ΕΣΠΑ 2014-2020, προς όφελος
της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης και της εξοικονόµησης
πολύτιµων πόρων.
Με το παρόν άρθρο, το Υπουργείο προχωρά στη συγχώνευση
δύο νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τα οποία τελούν υπό
την εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους, του «Οργανισµού Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης, ΟΑΔΥΚ» και του «Οργανισµού Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης, ΟΑΝΑΚ» σε έναν παγκρήτιας εµβέλειας νέο οργανισµό, για όλα τα έργα των υποδοµών της Κρήτης, µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ,
ΟΑΚ ΑΕ». Σ’ αυτόν τον οργανισµό µεταφέρονται οι σκοποί και οι
αρµοδιότητες των συγχωνευόµενων οργανισµών.
Παράλληλα, καταργείται η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΕ», η οποία ασκεί παρεµφερές αντικείµενο µε τους συγχωνευόµενους οργανισµούς και µέτοχος της οποίας εξολοκλήρου είναι
το ελληνικό δηµόσιο.
Το αντικείµενο δραστηριότητας της καταργούµενης εταιρείας
µεταφέρεται επίσης στη νεοϊδρυθείσα εταιρεία «ΟΑΚ ΑΕ», όπως
και οι αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Δηµοσίων Έργων,
εφεξής «ΕΥΔΕ, Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και «ΕΥΔΕ, Μελέτη και Κατασκευή Έργου Ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και
Αγίου Νικολάου από το φράγµα Αποσελέµη».
Στην επιτροπή διευκρινίστηκε επαρκώς ότι δεν τίθεται κανένα
απολύτως θέµα ιδιωτικοποίησης του νερού ούτε κι η κατόπιν
ολοκλήρωση του µεγάλου έργου του φράγµατος Αποσελέµη
από το οποίο θα υδρευτούν δύο µεγάλες πόλεις και οικισµοί στην
περιοχή.
Η συγχώνευση αυτή κρίθηκε αναγκαία στη λογική εξορθολογισµού κι αναδιάρθρωσης του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µε
γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον, την αποτελεσµατικότητα και το
δηµοσιονοµικό όφελος, δεδοµένου ότι οι δυο συγχωνευόµενοι
οργανισµοί έχουν όµοιο αντικείµενο δραστηριότητας σε διαφορετικές περιφέρειες του Νοµού Κρήτης και όµοια οργανωτική
δοµή και άρα µπορούν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσµατικά,
εκµεταλλευόµενοι τις οικονοµίες κλίµακας, εξοικονοµώντας πολύτιµους πόρους του Έλληνα φορολογούµενου µε τη µείωση
λειτουργικών δαπανών του δηµοσίου.
Η νέα εταιρεία θα έχει ως αποστολή, µεταξύ άλλων και πέραν
των σκοπών που επιτελούσαν οι µέχρι τώρα οργανισµοί, το σχεδιασµό, τη µελέτη, την κατασκευή, την εκµετάλλευση, τη διοίκηση και την επίβλεψη του έργου του βόρειου οδικού άξονα και
του νότιου οδικού άξονα Κρήτης, καθώς και του υπολοίπου δι-
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ευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών Κρήτης.
Να υπογραµµιστεί στο σηµείο αυτό –γιατί έγινε πολύς λόγος
στην επιτροπή- ότι στο νέο σχήµα έχει πλέον λόγο τόσο ο α’ βαθµός, όσο και ο β’ βαθµός τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ µέχρι σήµερα δεν είχε απολύτως κανένα, καθώς όλα υλοποιούνταν από
µια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Στη νέα εταιρεία θα συµµετέχει το κράτος κατά 51% -ενώ το
έως τώρα Υπουργείο είχε τον έλεγχο 100%- και το 49% θα µοιράζεται µεταξύ των παλαιών µετόχων ΟΑΔΥΚ και ΟΑΝΑΚ, δηλαδή µεταξύ περιφέρειας µε ποσοστό 22%, δήµων 22% επίσης
και αγροτικών συνεταιρισµών µε ποσοστό 5%.
Περαιτέρω, µε τις προτεινόµενες διατάξεις για συγχώνευση
των εν λόγω οργανισµών διασφαλίζεται σε ευρύτερο επίπεδο η
ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας της Κρήτης.
Στην επιτροπή έγινε εκτενής διαβούλευση για την περαιτέρω
ενίσχυση της συµµετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης στο διοικητικό συµβούλιο µε αύξηση του αριθµού των αυτοδιοικητικών
από δύο σε τέσσερις και συνεπώς την αύξηση και του αριθµού
των µελών του διοικητικού συµβουλίου από εννέα σε έντεκα
µέλη.
Τέλος, µε το άρθρο 5 προβλέπεται ότι τα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου της εταιρείας «ΟΑΚ ΑΕ» δεν θα λαµβάνουν αποζηµίωση για τις υπηρεσίες τους, όπως ίσχυε και µε τα διοικητικά
συµβούλια των συγχωνευόµενων εταιρειών.
Στο άρθρο 6 αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, συµπληρώνεται η υφιστάµενη νοµοθεσία για τις διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραµµές και επιτρέπεται στην ουσία η εναρµόνιση µε
τα συµφωνηθέντα σε διακρατικό επίπεδο µεταξύ της ελληνικής
κυβέρνησης και των κυβερνήσεων χωρών που δεν ανήκουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προτεινόµενη ρύθµιση που αποτέλεσε αντικείµενο διαβούλευσης µε τους φορείς των κλάδων των µεταφορέων βοηθά στον εξορθολογισµό στην αγορά και καθιστά
εφικτή την εφαρµογή του συνολικού κανόνα ισοτιµίας 50-50 των
επιχειρήσεων από την Ελλάδα και κάθε αντισυµβαλλόµενο κράτος.
Ειδικά για την περίπτωση της Αλβανίας, εδόθησαν νοµοθετικώς δύο παρατάσεις για τις υφιστάµενες άδειες εκτέλεσης δροµολογίων και την εφαρµογή του νέου καθεστώτος προκειµένου
να υπάρξει επαρκής χρόνος διαβούλευσης µε τη γείτονα χώρα
ως προς τη διάδοχη κατάσταση. Η τελευταία παράταση για την
Αλβανία εξέπνευσε στις 28 Φεβρουαρίου του 2013, για τις δε λοιπές χώρες εκπνέει στις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Η διάταξη επιτρέπει την παρέκκλιση από το γενικό κανόνα δροµολογίων µόνο µεταξύ Αθηνών ή και Θεσσαλονίκης και της πρωτεύουσας του άλλου κράτους που θέτει ο ν. 4070/2012 στην περίπτωση ύπαρξης διακρατικής συµφωνίας εν ισχύ, ασχέτως αν
πρόκειται για όµορα µε την Ελλάδα κράτη ή µη. Δίνεται δε εξουσιοδότηση για έκδοση υπουργικής απόφασης του Υπουργείου
Ανάπτυξης προκειµένου να καθοριστούν οι σχετικές λεπτοµέρειες.
Τέλος, η διάταξη θα επιτρέψει τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού, ανταποκρινόµενη στις ιδιαίτερες ανάγκες ζήτησης αλλά και γεωγραφικής εξυπηρέτησης του µεταφορικού
φόρτου ανάµεσα στην Ελλάδα και το αντισυµβαλλόµενο κράτος.
Ειδικά ως προς τις διαπραγµατεύσεις µε την Αλβανία, η παρούσα διάταξη κρίνεται αναγκαία καθώς επηρεάζει ένα πλήθος
οµογενών και Αλβανών επιβατών που επισκέπτονται ή διαµένουν
στη χώρα µας, αλλά κυρίως αποτελεί πολιτικό θέµα µεγάλης σηµασίας για τις σχέσεις καλής γειτονίας, γι’ αυτό και οι διαπραγµατεύσεις σε επίπεδο αρµόδιων Υπουργείων ήταν µακρές.
Ερχόµαστε στο άρθρο 7 αρµοδιότητας και πάλι του Υπουργείου Ανάπτυξης που απαλλάσσει από αστική ευθύνη και διοικητικές κυρώσεις για χρέη προς το δηµόσιο και φορολογικές παραβάσεις τα µέλη των διοικήσεων των εταιρειών του οµίλου της
Ολυµπιακής που βρίσκονται υπό εκκαθάριση. Η ποινική δίωξη
των διοικητών της Ολυµπιακής έχει παύσει µε νόµο και η µη
ύπαρξη προσωπικών τους ευθυνών για τα χρέη της εταιρείας
έχει κριθεί µε αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ειδικότερα, το πρόβληµα έγκειται στο ότι στην κείµενη νοµο-

8679

θεσία προβλέπεται η αλληλέγγυος και εις ολόκληρον ευθύνη των
διοικητών νοµικών προσώπων για φορολογικές παραβάσεις και
χρέη προς το δηµόσιο, αλλά και διοικητικές κυρώσεις για τη µη
καταβολή χρεών προς το δηµόσιο από τα πρόσωπα αυτά. Έτσι,
κάποιοι διοικητές οργανισµών -και ειδικά στην περίπτωση της
Ολυµπιακής- δεν µπορούν να εκδώσουν φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, απειλούνται µε προσωπική κράτηση και
τούς ζητείται η καταβολή από την προσωπική τους περιουσία
εκατοµµυρίων ευρώ αποκλειστικά για οφειλές των νοµικών προσώπων που διοίκησαν προς το δηµόσιο επειδή και πριν ακόµη
την ανάληψη των καθηκόντων τους οι οργανισµοί είχαν χρέη.
Ας µην ξεχνάµε ότι η έννοµη τάξη προβλέπει δικαίωµα αναγωγής των ανωτέρω προσώπων κατά των µετόχων και εν προκειµένω κατά του ελληνικού δηµοσίου. Αυτό σηµαίνει ότι σήµερα
το ελληνικό δηµόσιο στρέφεται κατά ανθρώπων που αύριο έτσι
κι αλλιώς θα ζητήσουν και θα πάρουν τα χρήµατα πίσω, έχοντας
υποστεί όµως ταλαιπωρία.
Όσον αφορά στις διατάξεις του νοµοσχεδίου αρµοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας, στην ουσία το άρθρο 8 του παρόντος
διευκρινίζει και ξεκαθαρίζει αυτό που προβλέπεται ήδη από τη
σχετική διάταξη του υφιστάµενου νόµου 4115/2013, δηλαδή ότι
το Διοικητικό Συµβούλιο του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, του ΕΟΠΠΕΠ, µπορεί να λειτουργήσει και χωρίς διευθύνοντα σύµβουλο
όταν αυτός αναπληρώνεται από τον πρόεδρο. Καθίσταται λοιπόν
νοµοθετικά σαφές ότι είναι νόµιµη η συγκρότηση του διοικητικού
συµβουλίου και χωρίς τον ορισµό του διευθύνοντος, τη θέση του
οποίου αναπληρώνει ο πρόεδρος µέχρι την ανάδειξη του πρώτου, προκειµένου ο ΕΟΠΠΕΠ να λειτουργεί και να ανταποκρίνεται απρόσκοπτα στις αρµοδιότητές του. Σηµειώνεται ότι το
Υπουργείο έχει εκκινήσει διαδικασίες πλήρωσης της θέσης του
διευθύνοντος συµβούλου του εν λόγω φορέα.
Με το άρθρο 9 αρµοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επιδιώκεται η τροποποίηση διατάξεων του ν. 4015/2011, προβλέποντας αναστολή διώξεων ενός έτους από ευθύνες για χρέη
των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων προς το δηµόσιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ο
πρωτογενής τοµέας είναι εργαλείο ανάπτυξης και οδός διαφυγής της χώρας µας από την κρίση. Βασική προϋπόθεση στην κατεύθυνση αυτή είναι η ύπαρξη ενός υγιούς, καθαρού και ως εκ
τούτου ισχυρού συνεταιριστικού κινήµατος µε ενεργό παρέµβαση στην αγορά υπέρ των συµφερόντων των παραγωγών.
Δυστυχώς στην Ελλάδα από τη δεκαετία του ’80 παρατηρούµε
µια παρακµιακή πορεία του συνεταιριστικού κινήµατος, µια κατάχρηση των συνεταιριστικών αρχών. Αποτέλεσµα είναι να βρίσκονται σήµερα σε τέλµα πολλές συνεταιριστικές οργανώσεις
µε µόνη τους δραστηριότητα τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Αιτία παρακµής είναι είτε οι αµαρτίες του παρελθόντος είτε οι άστοχες οικονοµικές επιλογές τους είτε η ίδια η κρίση.
Την κατάσταση επιδείνωσε ο τελευταίος νόµος 4015/2011 που,
παρά τις καλές προθέσεις του, δηµιούργησε πλήθος δυσλειτουργιών και αυτό γιατί εγκλώβισε ουσιαστικά τις συνεταιριστικές οργανώσεις σε καθεστώς οµηρίας αφού ως ότου υλοποιηθεί
η µετατροπή ή η εκκαθάριση των οργανισµών, δεν επιτρέπεται
η µεταβίβαση ή η εκποίηση περιουσιακών τους στοιχείων µε αποτέλεσµα να µη µπορούν να αποπληρώσουν χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο.
Έτσι, λοιπόν, σήµερα αρκετοί πρόεδροι και διοικητικά συµβούλια διώκονται και διασύρονται αδίκως, διότι στην προσπάθεια για
την εξυγίανση των συνεταιριστικών οργανώσεων σηκώνουν βάρη
και κακοδιαχειρίσεις προκατόχων τους, συρόµενοι στα δικαστήρια για ευθύνες που δεν έχουν.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση αναστέλλεται για τους υπό µετατροπή συγχώνευση, εξυγίανση, εκκαθάριση αγροτικούς συνεταιρισµούς και ενώσεις καθώς και για αυτούς που θα τεθούν σε
εκκαθάριση µε οποιονδήποτε τρόπο, για ρητά καθοριζόµενο διάστηµα µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου του 2013 η ποινική δίωξη ή η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων σε δεύτερο βαθµό, οι πάσης
φύσεως διοικητικές και αστικές κυρώσεις καθώς και η έναρξη ή
η συνέχιση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας των
προέδρων και λοιπών µελών της διοίκησής τους για ληξιπρόθε-
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σµες οφειλές των ανωτέρω προς το δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
Ειπώθηκε από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΣΕΓΕΣ στην επιτροπή
και µετά από εισηγήσεις συναδέλφων έγινε σχετική τροποποίηση
–αναφορικά µε το χρονικό διάστηµα της αναστολής της 31ης Δεκεµβρίου του τρέχοντος έτους- ώστε να δοθεί περαιτέρω δυνητική, από τους αρµόδιους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ετήσια παράταση µέχρις ότου ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και άρα η ratio legis του
νόµου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα δύο λεπτά ακόµα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε δύο
λεπτά, κυρία συνάδελφε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Πρέπει να τονιστεί ότι σε καµµία περίπτωση η ρύθµιση δεν λειτουργεί ως «αφετείο», ως συγχωροχάρτι, το οποίο εξαλείφει το αξιόποινο και συγκαλύπτει παράνοµες πράξεις και ατασθαλίες. Δίνει, όµως, αναστολή δίωξης, µέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία µετατροπής ή συγχώνευσης
των οικείων ενώσεων. Άλλωστε για ανάλογες οφειλές που πρόκειται να δηµιουργηθούν στο µέλλον προβλέπεται η λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατά των ως άνω φυσικών προσώπων.
Τέλος, προβλέπεται ότι η αναστολή εκτέλεσης ισχύει και για
κατασχέσεις εις χείρας τρίτων. Είναι δε απολύτως ξεκάθαρο ότι
ο χρόνος της ανωτέρω αναστολής δεν µετρά στο χρόνο παραγραφής τυχόν αδικηµάτων.
Με το άρθρο 10, αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, η
εξέταση των υποθέσεων υιοθεσίας λόγω των ιδιαιτεροτήτων που
παρουσιάζουν, παραµένει στα πρωτοδικεία και περνά από τα πολυµελή στα µονοµελή, ώστε να παρέχονται εχέγγυα για πληρέστερη αξιολόγηση κατ’ εξαίρεση του ν.4055/2012, ο οποίος προέβλεπε ότι από 1ης Μαρτίου του 2013 µεταφορά αυτής της αρµοδιότητας στα ειρηνοδικεία. Παράλληλα, αίρεται ο περιορισµός
ότι αρµόδιο δικαστήριο για την τέλεση της υιοθεσίας είναι µόνο
εκείνο, στην περιφέρεια του οποίου διαµένει εκείνος που υιοθετεί
ή υιοθετείται και η διαδικασία λαµβάνει χώρα σε όλα τα δικαστήρια της Επικράτειας.
Με το άρθρο 11, αρµοδιότητας Δηµόσιας Τάξης, προβλέπεται
η εξαίρεση των εν ενεργεία ιδιωτών που φοιτούν στις παραγωγικές σχολές της Αστυνοµίας από το γενικό κανόνα της αναστολής
των εισακτέων ιδιωτών σε ποσοστό 40% σε αυτές, για να µπορέσει να υπάρξει οµαλή συνέχεια στην παραγωγή στελεχών αξιωµατικών στην ΕΛΑΣ βάσει της τηρούµενης επετηρίδας.
Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου εναρµονίζεται το καθεστώς εισαγωγής των µελών των τριτέκνων οικογενειών στις
σχολές της Αστυνοµίας ενώ µε τη διάταξη της τελευταίας παραγράφου 3 του άρθρου 11 διατηρείται το αποσπασµένο προσωπικό που προέρχεται από φορείς που συγχωνεύονται, προκειµένου για την εύρυθµη λειτουργία της νεοσύστατης Υπηρεσίας
Ασύλου.
Τέλος, µε το άρθρο 12, αρµοδιότητας του Υπουργείου Επικρατείας, ουσιαστικά γίνεται επαναδιατύπωση του άρθρου 22 του
πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου, ώστε να αποσαφηνίζεται πλήρως
ότι οι δαπάνες λειτουργίας της νεοσυσταθείσας µε τον ανωτέρω
νόµο Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό, βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό και έχει ως διατάκτη τον προϊστάµενό της Γενικό Γραµµατέα
Συντονισµού, προκειµένου να επιτυγχάνεται η εύρυθµη λειτουργία της εκ των δηµοσιονοµικών θεµάτων.
Συγκεφαλαιώνοντας τα παραπάνω σας καλώ να υπερψηφίσετε
το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κυρία Αραµπατζή.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά
θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού συµµετείχαν στο
εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Η αρχή της Δεδηλωµένης από τον Τρικούπη στο σήµερα» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το
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18ο Γυµνάσιο Αθηνών.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Βασίλειος Χατζηλάµπρου, Βουλευτής
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα
γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η ονοµαστική
θα γίνει, κύριε Γιοβανόπουλε, µέχρι τη µία παρά τέταρτο. Πρέπει
να συγκεντρωθούν οι κυρίες και οι κύριοι συνάδελφοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, µας είπαν ότι
θα γινόταν στις 12 η ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Είστε εδώ για
να εκφωνήσουµε τα ονόµατα των Βουλευτών που υπέγραψαν;
Να µην πάθουµε την ίδια ζηµιά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Μετά την οµιλία του συναδέλφου θα
γίνει η ονοµαστική, ναι ή όχι;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, ησυχία.
Ορίστε, κύριε Χατζηλάµπρου, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, είναι καλό
που έχουµε ονοµαστική ψηφοφορία και είστε αρκετοί µέσα στην
Αίθουσα έτσι που να µπορέσω να σας εξηγήσω κάτι που δεν φάνηκε πολύ ούτε στα Μέσα Ενηµέρωσης ούτε κυκλοφόρησε µέσα
στους διαδρόµους της Βουλής.
Έχουµε ένα νοµοσχέδιο που λέει ότι το ΥΠΕΚΑ έχει ένα-δυο
άρθρα και άλλες διατάξεις. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για
άλλες διατάξεις και απλά συµµετέχει και µε δυο άρθρα το
ΥΠΕΚΑ. Πρέπει να σας εξηγήσω όµως τι έχει αυτό το νοµοσχέδιο
από κάτω. Γιατί για να µιλήσεις επί της αρχής θα έπρεπε να τα
συνδέει κάποιο νήµα τα άρθρα αυτά. Το µόνο νήµα που βρήκαµε
να τα συνδέει είναι η προχειρότητα και ορισµένες παλιές συνήθειες του Κοινοβουλίου που επανέρχονται, όπως είναι η εξαίρεση
από διοικητικές και αστικές ευθύνες των µελών των διοικήσεων
της Ολυµπιακής, όπως είναι η παράταση ενός χρόνου –και µε τη
δυνατότητα του Υπουργού να το κάνει δυο- για όσους βρίσκονται
στους συνεταιρισµούς αυτήν τη στιγµή. Δεν έρχεται όµως µαζί
το υπόλοιπο της τροπολογίας που είχε δεσµευθεί να φέρει η Κυβέρνηση.
Έχει σηµαντικά άρθρα αυτό το νοµοσχέδιο, τα οποία ολοκληρώνουν την έννοια του ενιαίου νοµοσχεδίου. Δώδεκα άρθρα,
εννιά διαφορετικά υπουργεία. Κάθε άρθρο και Υπουργείο.
Η κυρία Πρόεδρος νωρίτερα είπε ότι την ευθύνη…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ ησυχία! Κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορείτε πια
να συνοµιλείτε µεταξύ σας σε τέτοιο σηµείο!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Η κυρία Πρόεδρος είπε ότι δεν
έχει το Προεδρείο την ευθύνη και την έχει η Κυβέρνηση που φέρνει τέτοια νοµοσχέδια ή και τροπολογίες στα νοµοσχέδια αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι. Είπα ότι η
Διάσκεψη αποφασίζει, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Σύµφωνοι.
Θέλω να πω όµως ότι στον εναρκτήριο λόγο ψήφισης αυτού
του Προεδρείου µια υπόσχεση έδωσε αυτό το Προεδρείο. Να
σταµατήσει την ανώµαλη κατάσταση µε άσχετες τροπολογίες.
Και σας λέω ότι εδώ είναι η ουσία. Ως Κυβέρνηση, βεβαίως,
φέρατε τρεις τροπολογίες –αλλά έχει µια σχέση και το Προεδρείο- να τις περάσουµε µε την κύρωση που σχετιζόταν µε τα
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και άλλες δυο τροπολογίες µε την κύρωση για το Μαυροβούνιο.
Αντιδράσαµε και τις πήρατε πίσω. Και τι µας φέρατε; Ένα νοµοσχέδιο µε τους εξής τίτλους. Ακούστε τους!
Το πρώτο και το δεύτερο άρθρο αφορούν στη λαθροϋλοτόµηση.
Το τρίτο άρθρο, αφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών το οποίο
αποσύρεται στη σηµερινή διαδικασία παρ’ όλο που είναι το µοναδικό άρθρο που στις επιτροπές συνάντησε την πλήρη αποδοχή. Γιατί αποσύρεται; Εξηγήσεις δεν χρειάζονται; Για να
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φτιαχτεί και να διατυπωθεί διαφορετικά. Μα, αυτή η διατύπωση
που το έφερε ως τροπολογία, το έφερε µε µια αιτιολογική έκθεση που έλεγε ότι αυτό που ψηφίστηκε ένα µήνα πριν είναι ανέφικτο και όχι µόνο ανέφικτο αλλά δηµιουργεί προβλήµατα και
στην εκπροσώπηση της χώρας µπροστά στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα το παίρνετε πίσω για να το επαναδιατυπώσετε.
Το άρθρο τέταρτο, αφορά στην αναπτυξιακή εταιρεία που
φτιάχνεται στην Κρήτη.
Υπάρχουν άρθρα που αφορούν διεθνείς λεωφορειακές γραµµές και τους µετακλητούς υπαλλήλους. Υπάρχουν άρθρα που
αφορούν την Ολυµπιακή και την απαλλαγή τους. Υπάρχουν
άρθρα για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς. Υπάρχει άρθρο για
τις υιοθεσίες. Υπάρχει άρθρο για την Αστυνοµία -όσον αφορά τις
σχολές της Αστυνοµίας, όσον αφορά τους τρίτεκνους και όσον
αφορά τα αυτοκίνητα της Αστυνοµίας- που µπαίνει σαν τροποποίηση. Υπάρχουν άρθρα, άρθρα, άρθρα. Όλα αυτά τα άρθρα
το κάνουν αυτό νοµοσχέδιο;
Απευθύνοµαι, λοιπόν, ξανά στο Προεδρείο και λέω ότι αυτή
είναι η ουσία. Με αυτό το νοµοσχέδιο τι να συζητήσουµε επί της
αρχής; Τι συνδέει όλα αυτά τα άρθρα; Θα πάει άρθρο – άρθρο;
Γιατί το κάνατε νοµοσχέδιο; Δεν υπάρχει πουθενά βέτο από το
Προεδρείο στις πρωτοβουλίες και τα ανδραγαθήµατα της Κυβέρνησης;
Κι ενώ συζητείται στη διπλανή αίθουσα το σχέδιο «Αθηνά», µας
ήρθε η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών µονάδων ως τροπολογία.
Κι αν δεν κάναµε φασαρία, δεν θα το παίρνατε πίσω.
Και µας έχουν µείνει δύο τροπολογίες για το ΤΑΙΠΕΔ. Και
βλέπω κι άλλη τροπολογία που σχετίζεται µε τις φασαρίες που
κάνουµε, µε το ότι ήθελε και τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης να
υπογράφει. Και το εξαιρείτε. Εξαιρείτε, δηλαδή, την πολεµική
βιοµηχανία. Θα αναφερθώ και σε αυτό.
Και όλο αυτό αποτελεί µία ενότητα νόµου. Και όταν ο πολίτης
θα ψάχνει το νόµο που τον ενδιαφέρει, δεν θα µπορεί να τον βρει
αρχειοθετηµένο πουθενά. Επίσης, η κοινωνία, για την οποία νοµοθετούµε, δυσκολεύεται µε τον τρόπο µε τον οποίο τα καταγράφουµε. Το ξέρετε. Λες και είναι για τους πονηρούς ο τρόπος
µε τον οποίο νοµοθετούµε, οι οποίοι θα βρίσκουν το παράθυρο
που τους ενδιαφέρει, το κοµµατάκι που τους ενδιαφέρει. Αυτό,
όµως, αναγκαστικά έρχεται στο φως.
Τι λέτε για το άρθρο που αφορά την Ολυµπιακή; Υπάρχει γνωµάτευση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής. Δεν άκουσα
ούτε ένα επιχείρηµα. Και η γνωµάτευση αυτή λέει ότι η διάκριση
των εξουσιών, το να απαλλάσσω εγώ µε βούλευµα από εδώ αυτούς τους οποίους έχετε διορίσει κι έκαναν διαχείριση στην
Ολυµπιακή δέκα χρόνια, δεν µου επιτρέπεται και ότι το Σύνταγµα
στο άρθρο 26 προβλέπει το διακριτό αυτό των εξουσιών.
Θα πει κάποιος. Μα, όταν ζητάτε γι’ αυτούς οι οποίοι παρκάρισαν τα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά στους δρόµους, µε τα
φορτηγά και τα ταξί και τους αγρότες, να πάει πίσω ένα χρόνο η
ποινή τους, δεν υπεισέρχεστε στο χώρο αυτό;
Μόνο πολιτικά εµείς ευνοούµε µία τέτοια ρύθµιση. Γιατί; Διότι
αν βγείτε στο παράθυρο και δείτε την πλατεία Συντάγµατος, θα
δείτε µία κίτρινη θάλασσα µε παρκαρισµένα ταξί. Αυτή είναι η
πολιτική η οποία θα έφερνε ανάπτυξη στα ταξί. Ήταν υποχρεωµένοι να αγωνιστούν. Και αυτό εµείς το σεβόµαστε και τους λέµε
«Μπράβο!». Έτσι κινείται η κοινωνία, µε τα τµήµατα της κοινωνίας να αγωνίζονται. Σεβόµαστε τους αγρότες που είναι ξανά στα
µπλόκα. Γιατί; Διότι δεν έχει δώσει κάποιο αποτέλεσµα η πολιτική
που ακολουθείται. Ποιους φροντίζετε όµως; Το είπε κάποιος συνάδελφος και το σέβοµαι. Το είπε κάποιος συνάδελφος πολύ καθαρά: «Αν δεν τους απαλλάξετε τους κυρίους που έκαναν
διοίκηση στην Ολυµπιακή, δεν θα βρίσκετε κι εσείς αύριο ανθρώπους να βάλετε στις δηµόσιες υπηρεσίες.»
Τέτοιους, που να έχουν εξασφαλίσει απαλλαγές, δεν θέλουµε
να βρίσκουµε! Και προσέξτε τι έχει γίνει: Το µεν Κοινοβούλιο έχει
εξασφαλίσει τις απαλλαγές των Υπουργών που τους διόρισε, ενώ
σήµερα ερχόµαστε να απαλλάξουµε κι εκείνους από διοικητικές
ευθύνες, µένοντας τι στον ελληνικό λαό ως συνείδηση; Ότι τελικά έφταιγαν οι εργαζόµενοι και ο φορολογούµενος που πλήρωσε. Αυτό έµεινε;
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Ξαναλέω, λοιπόν, ότι υπάρχει ένα αγκάθι στο οποίο πρέπει να
επανέλθει το Προεδρείο της Βουλής –όχι η Προεδρεύουσα σήµερα, το Προεδρείο της Βουλής- και να µας πει αν είναι τρόπος
να νοµοθετούµε αυτός.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Έρχοµαι γρήγορα στα άρθρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επαναλαµβάνετε αυτό
που είπατε, κύριε συνάδελφε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Είπα ότι υπάρχει ένα αγκάθι –
το εξηγώ να το ακούσετε κι εσείς- στον τρόπο µε τον οποίο εισέρχεται αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο είναι άθροισµα τροπολογιών. Δεν συνδέει τίποτα τα άρθρα. Και το λέτε νοµοσχέδιο. Και
λέω ότι µία υπόσχεση δώσατε στο Κοινοβούλιο. Να σταµατήσετε
την ανώµαλη κατάσταση των άσχετων τροπολογιών. Και µας τα
κάνατε νοµοσχέδιο. Φωνάζουµε εµείς ενάντια στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τώρα είπατε άλλο. Συνεχίστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Δεν είπα άλλο. Είπα ότι έχετε
λόγο κι εσείς και πρέπει να τα στυλώσετε. Αυτό σας είπα. Όταν
σας φέρουν αυτού του τύπου τον καταιγισµό τροπολογιών, οι
οποίες αλλάζουν και γίνονται νοµοσχέδιο, έχετε λόγο να πείτε
ότι αυτό δεν συνάδει. Όπως µας δίνουν οι επιστηµονικές επιτροπές µία γνώµη, πείτε κι εσείς τη γνώµη σας. Είναι τρόπος για να
νοµοθετούµε αυτός; Αυτό είπα, κύριε Πρόεδρε.
Προχωρώ επί των άρθρων. Πρώτο και δεύτερο άρθρο αφορούν τη λαθροϋλοτοµία. Σε αυτά έγινε αρκετά µεγάλη συζήτηση
στην επιτροπή. Θέλω να πω ότι η επιτροπή κατάφερε στις τρειςτέσσερις συνεδριάσεις που έκανε να αναλύσει, πραγµατικά, ορισµένα άρθρα και να κάνει δουλειά σ’ αυτά.
Στο πρώτο άρθρο, σε αυτό που αφορά τη λαθροϋλοτοµία, ξεκίνησε η συζήτηση στην εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Ήταν η
ηµέρα που είχαµε τους νεκρούς νέους ανθρώπους από το µαγκάλι. Δεν χρειαζόταν να πει πολλά ο Υπουργός. Γινόταν κατανοητό ότι µια πολιτική που ήθελε απλά να εξισώσει το φόρο στο
πετρέλαιο θα έφερνε τέτοιες καταστάσεις στην κοινωνία.
Αυτό ακριβώς είπαµε, ότι δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί στο
επίπεδο της καταστολής χωρίς να υπάρχει άλλη διέξοδος, χωρίς
να υπάρχει εναλλακτική λύση, για τη θέρµανση. Δεν µπορεί να
αντιµετωπιστεί µόνο σ’ αυτό το επίπεδο. Από αυτή την άποψη θεωρήσαµε µερικό και αποσπασµατικό το µέτρο, όσον αφορά την
αντιµετώπιση των φαινοµένων ζήτησης καυσόξυλων για να ζεσταθεί ο κόσµος. Ο κόσµος είχε άλλες δυνατότητες µέχρι χθες.
Σήµερα, δεδοµένης της άσχηµης οικονοµικής του κατάστασης
συνολικά, κινείται και στο επίπεδο της παραβατικότητας.
Προσπαθήσαµε να κάνουµε, όσο µπορούσαµε, τη διάκριση
ανάµεσα στον χρήστη, που πάει να κόψει ένα κλαρί κι ένα δέντρο
-που σηµαίνει κι αυτό παραβατικότητα αλλά θα το δούµε στο επίπεδο πταίσµατος- µε την εµπορία. Έγιναν βελτιώσεις σε ικανοποιητική κατεύθυνση. Έγιναν βελτιώσεις σε θετική κατεύθυνση,
όσον αφορά το ποιος θα ωφελείται µετά από αυτό που βγάζει
ως πλειστηριασµό, ως κίνηση, το δασαρχείο. Αφαιρέθηκαν κάποια σηµεία, που αφορούσαν τους συνεταιρισµούς υπαλλήλων
του δηµοσίου κ.λπ..
Από αυτήν την άποψη αυτό θα το υποστηρίξουµε, παρ’ όλο
που θεωρούµε ότι υπάρχει ακόµα περιθώριο να γίνει διάκριση
ανάµεσα στην εµπορία και τη χρήση, όσον αφορά δηλαδή το
πταίσµα και το πληµµέληµα. Σε κάθε περίπτωση, υποστηρίζουµε
την κακουργηµατική δράση, έτσι όπως τοποθετείται, στα 10.000
ευρώ.
Προχωράµε στο άρθρο για το Υπουργείο Εξωτερικών. Το αποσύρανε. Να δούµε πώς θα ξανάρθει αυτό.
Συνεχίζω για το άρθρο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Έχει µια σηµασία η συζήτηση που έγινε και σ’ αυτό από
το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, το οποίο αφορά τον
Οργανισµό Αναπτύξεως της Κρήτης. Κι εκεί οι βελτιώσεις είναι
σηµαντικές. Οι απαιτήσεις των τοπικών φορέων και της επιτροπής έπιασαν τόπο. Έχουµε βελτιώσεις, οι οποίες είναι σηµαντικές, όσον αφορά το αµεταβίβαστο των µετοχών και τη σύνθεση
του διοικητικού συµβουλίου.
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Άρα, κύριε Υπουργέ, δεν ήταν τόσο σοβαρό που δυο-τρεις
µέρες από το ξεκίνηµα της συζήτησης τοποθετούσασταν και λέγατε ότι αυτά δεν µπορούν να γίνουν, ότι δεν µπορεί να γίνει το
αµεταβίβαστο, ότι δεν µπορούµε να δούµε αλλιώς τη σύνθεση.
Προσέξτε, όµως. Παραµένει για εµάς το ζήτηµα της πραγµατικής
οικονοµικής προικοδότησης, για να µπορέσει να λειτουργήσει
αυτός ο οργανισµός και να µην τον δούµε τρία χρόνια µετά οστεωµένο. Έχει µια σηµασία αυτό.
Σας ρωτάω. Πιστεύετε ότι θα κερδίσει τη µάχη ο οργανισµός
αυτός; Ένας οργανισµός, που µέσα σ’ αυτήν τη συγκυρία ιδιωτικοποιήσεων είναι ένας κρατικός οργανισµός κοινής ωφέλειας;
Βγείτε και πείτε το ανοιχτά ότι µπορούµε και µε άλλα εργαλεία,
πέρα απ’ την ιδιωτικοποίηση. Μπορούµε και µε άλλο τρόπο,
χωρίς το ξεπούληµα «όλα στους ιδιώτες». Αυτό δεν το υποστηρίξατε ουσιαστικά. Το υποστηρίξατε µε το νοµοθέτηµά σας, το
βελτιώσατε. Πολιτικά, όµως, δεν το στηρίζετε ουσιαστικά. Βγείτε
και πείτε το, ότι είναι ευκαιρία µια τέτοια µορφή, δοµή, κρατικής
εταιρείας να κάνει θαύµατα στην Κρήτη.
Βεβαίως, παραµένει το αγκάθι –και το λέω έτσι- της υποχρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και τα
µικρά χρέη που έχει, πέραν του δανείου των 3,5 εκατοµµυρίων,
που αναλαµβάνει το κράτος.
Τα περί της Ολυµπιακής Αεροπορίας νοµίζω ότι τα κάλυψα.
Υπάρχουν, όµως, θέµατα όσον αφορά τους συνεταιρισµούς. Ζητήσαµε µία διάκριση όσον αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι ανέλαβαν, µετά από όλη αυτήν την καταιγίδα χρεών κ.λπ. που υπήρξε και ανέλαβαν χωρίς να έχουν συµµετοχή στη διοίκηση και σήµερα τους κυνηγούν αυτά τα χρέη των συνεταιρισµών. Αυτή η
διάκριση δεν υπάρχει.
Συγχρόνως, ζητήσαµε και τη συµπλήρωση µε την προσθήκη που είχατε δεσµευθεί ότι έτσι θα έρθει- που αφορά τους ανθρώπους που είναι στα µπλόκα και τους επαγγελµατίες φορτηγών
και ταξί.
Ωστόσο, παραµένει το ζήτηµα τι θα κάνουµε µε τους συνεταιρισµούς, τι θα γίνει µε το αγροτικό κίνηµα. Αυτά τα θέµατα για
τα οποία η ΠΑΣΕΓΕΣ ήταν πολύ καθαρή -προσπαθήσατε να το
διασκεδάσετε αλλά όχι να απαντήσετε σε κάποια από αυτά- ήταν
πολύ σαφή. «Ψηφίστε την τροπολογία», έλεγε η ΠΑΣΕΓΕΣ, «γιατί
τα δικά σας παιδιά διορίζαµε µε λίστες που µας δίνατε από τις
νοµαρχιακές επιτροπές κατά χωριό και κατά περιοχή». Κάποιος
από τους συναδέλφους είπε: «Ε, δεν ήταν µόνο τα δύο κόµµατα.
Υπήρχαν και ορισµένες οικογένειες που έβαζαν µέσα κόσµο».
Όπως και αν έχει, δεν µπορεί µέσα σε αυτό το νοµοθέτηµα να
υπάρχει ρύθµιση για το ένα, ρύθµιση για το άλλο και να µην
υπάρχει πολιτική ουσία στο ότι χρειαζόµαστε νέους συνεταιρισµούς που θα τους δηµιουργήσουν οι αγρότες, που θα τους δηµιουργήσουν αυτοί οι οποίοι έχουν όφελος από κάτι τέτοιο.
Είµαστε υπέρ της οργάνωσης των αγροτών. Γιατί; Διότι όλοι
οι άλλοι είναι οργανωµένοι. Οργανωµένες οι εταιρείες στο γάλα
–τα λέγατε «καρτέλ» κάποτε, τα ξεχάσατε µετά- οργανωµένοι
στα εφόδια, οργανωµένοι στα λιπάσµατα και βρίσκουν µπετόν,
αυτό που λέγεται «ελεύθερη αγορά», η οποία κυρίως ρίχνει όλη
την κρίση στις πλάτες των παραγωγών. Νέους συνεταιρισµούς.
Να µπουν µπροστά οι αγρότες µαζί µε τους καταναλωτές, να
κερδίσουν τη µάχη και στο ράφι και χωρίς µεσάζοντες να φτάνουν τους καταναλωτές προϊόντα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω γρήγορα.
Συµφωνούµε µε τη ρύθµιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για
τις υιοθεσίες.
Όσον αφορά τώρα τα της Αστυνοµίας, τις σχολές και κυρίως
αυτήν τη ρύθµιση της Αστυνοµίας, είναι απαραίτητο να στελεχωθεί η υπηρεσία ασύλου και η υπηρεσία πρώτης υποδοχής. Χιλιάδες αιτήσεις ανθρώπων, οι οποίοι έχουν βρεθεί να τους
τραβολογάµε σήµερα σε διάφορα, όπως το γκέτο της Κορίνθου
και τη φρούρηση, χωρίς να υπάρχει υπηρεσία να εξηγήσει, να
εξετάσει χαρτιά. Είναι απαραίτητο. Έχουµε καθυστερήσει πολύ
σε αυτό το επίπεδο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Τελειώνω.
Στη µεγάλη σας αγωνία φτιάξατε τον Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού. Η προχειρότητά σας ήταν τέτοια που δεν του έδωσε
ούτε καν τη δυνατότητα να είναι διατάκτης των οικονοµικών ζητηµάτων. Έτσι και αλλιώς, αυτό δεν το υποστηρίξαµε µπαίνοντας
εδώ, δεν υποστηρίζουµε και την τροπολογία.
Φθάνω στην τροπολογία του ΤΑΙΠΕΔ. Ήλθε µία βελτίωση σε
αυτή, που εξαιρεί το ΤΑΙΠΕΔ -και νοµίζω ότι σε αυτό έχουµε συµβάλει και εµείς- από τις ιδιαίτερες πληροφορίες, εξαιρεί την αµυντική βιοµηχανία και εξαιρεί και την ΕΛΒΟ. Κάποιος θα πει: «µεγάλη αλλαγή».
Συνεχίζουµε να πιστεύουµε ότι είναι αλλαγή αυτό αλλά συνεχίζουµε να πιστεύουµε ότι µεγάλη αλλαγή είναι στην αξιοποίηση
των αµυντικών µας βιοµηχανικών συστηµάτων και όχι στο ξεπούληµά τους. Συνεχίζουµε να πιστεύουµε ότι θέλει µια άλλη πολιτική εκεί και όχι µια τροπολογία στο ξεπούληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε. Στις δευτερολογίες θα έχετε το δικαίωµα να µιλήσετε πάλι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Παρ’ όλα αυτά, όλες αυτές οι
προσπάθειες από το ΤΑΙΠΕΔ να διοχετεύσει εµπιστευτικά –στην
αρχή τα έλεγε «απόρρητα», µετά «εµπιστευτικές πληροφορίες»
κ.λπ.- βρίσκονται κάτω από κάτι που ψήφισε η Βουλή, χωρίς βεβαίως τη σύµφωνη γνώµη τη δικιά µας και των υπολοίπων, µέσα
στο µνηµόνιο. Το λέω κατά λέξη. «Κανένα στοιχείο των δηµόσιων
φορέων χωρίς εξαίρεση δεν απολαµβάνει ασυλίας λόγω εθνικής
κυριαρχίας». Σε αυτήν την κατάσταση βρισκόµαστε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε. Παρακαλώ!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Τελειώνω. Θέλω να καταλάβετε, κύριε Πρόεδρε, την ιδιαιτερότητα ενός τέτοιου νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχετε το δικαίωµα να
µιλήσετε και αργότερα. Ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Θα µιλήσω και αργότερα.
Τελειώνω µε µια κουβέντα. Τι είναι το κοινό που έχει αυτό το
νοµοσχέδιο; Η προχειρότητα µιας οµάδας, η οποία καθοδηγεί τα
πράγµατα και την ενδιαφέρουν οι πιστωτές, κάποιες ρυθµίσεις
και κυρίως να ξεπουλήσει. Και µένει για τη Βουλή τι; Να κρατήσει
τα προσχήµατα, µένει για τη Βουλή, να νοµοθετήσει µε έναν ιδιαίτερο τρόπο και αύριο να τον τροποποιήσει, να φέρει τροπολογίες, αν δεν βολεύει τα πράγµατα. Σε ένα τέτοιο Κοινοβούλιο
εµείς λέµε ότι µπορούµε να πάµε αλλιώς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ άλλη φορά
να σέβεστε το Προεδρείο περισσότερο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, πενήντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις
εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας λάβαµε επιστολή µε την οποία σε αυτό το νοµοσχέδιο ορίζει ως ειδική αγορήτρια την Βουλευτή κ. Μανωλάκου Διαµάντω.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κεγκέρογλου.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε,
ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Για ποιο λόγο, κύριε
Υπουργέ;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θέλω να πάρω το
λόγο για ένα ζήτηµα που έθεσαν οι δύο συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ και…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο Υπουργός κ. Καλαφάτης για τρία λεπτά, προκειµένου να κάνει µια παρέµβαση.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω κάποια πράγµατα σε σχέση µε τις τοποθετήσεις
και τα όσα ειπώθηκαν από τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ και
του ΠΑΣΟΚ, αναφορικά µε το τι διαδραµατίζεται στην Ιερισσό.
Απ’ ό,τι πληροφορήθηκα αρµοδίως, η πραγµατικότητα έχει ως
εξής. Αστυνοµικές δυνάµεις, συνοδευόµενες από δυο δικαστικούς λειτουργούς, µετέβησαν στην περιοχή, µε σκοπό να προβούν σε έρευνα αναφορικά µε την τροµοκρατική επίθεση που
έλαβε χώρα στην περιοχή πριν από λίγες εβδοµάδες. Κάποιοι κάτοικοι απέκλεισαν την πρόσβαση των αστυνοµικών δυνάµεων.
Έκαψαν µεγάλη ποσότητα από λάστιχα, κάτι που συνέβαλε σε
µεγάλο βαθµό στη δηµιουργία της αποπνικτικής ατµόσφαιρας
και έγινε, εξ όσων γνωρίζουµε, περιορισµένη χρήση χηµικών στο
συγκεκριµένο σηµείο όπου παρακωλυόταν…
(Θόρυβος στην Αίθουσα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ
και του ΚΚΕ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι…
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Έριξαν µέχρι και στα σχολεία, στο
προαύλιο!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μέσα στο σχολείο τραυµατίστηκε µαθήτρια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Όπου παρακωλυόταν η πρόσβαση αστυνοµικών δυνάµεων, για να επιτελέσουν το
καθήκον τους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και του
ΚΚΕ)
Αυτή είναι η ενηµέρωση που έχω αρµοδίως. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Εµπόδισαν τα ασθενοφόρα να
φτάσουν σε κατοίκους που είχαν αναπνευστικό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κεγκέρογλου.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα σας δώσω το λόγο
µετά. Είχα, ήδη, δώσει τον λόγο στον κ. Κεγκέρογλου.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ας πάµε σε συνθέσεις και συναινετικές τοποθετήσεις. Γι’ αυτό
επιτρέψτε µου να ξεκινήσω από την Κρήτη, από τις διατάξεις που
αφορούν στη δηµιουργία του Οργανισµού Ανάπτυξης Κρήτης.
Η Κρήτη, µια ενιαία ανθρωπογεωγραφική ενότητα µε νησιωτικό χαρακτήρα και ταυτόχρονα µε ανθρώπινο δυναµικό πρωτοποριακό, πέτυχε τα προηγούµενα χρόνια υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης χάριν, κυρίως, των ιδιωτικών επενδύσεων και των συλλογικών πρωτοβουλιών από τους πολίτες και τους φορείς του νησιού.
Σήµερα και µε δεδοµένη την κρίση που βιώνει η χώρα, µία νέα
παγκρήτια, βιώσιµη, παραγωγική ανάπτυξη είναι εφικτή για το
νησί. Με πνεύµα συγκρητισµού, σχέδιο, εξωστρέφεια καινοτοµία
αλλά και διαθεσµική συνεννόηση µπορούµε να προχωρήσουµε
δηµιουργικά. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να αξιοποιηθούν όλα
τα φυσικά και αναπτυξιακά πλεονεκτήµατα του νησιού, το εξαίρετο ανθρώπινο δυναµικό και ασφαλώς να καλυφθούν τα µεγάλα
ελλείµµατα στις υποδοµές και κυρίως αυτές που αφορούν τις µεταφορές.
Το 2003, οπότε και διετέλεσα για µικρό χρονικό διάστηµα Πρόεδρος του Οργανισµού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης, αναθέσαµε µία µελέτη στον ΟΟΣΑ, προκειµένου να κάνουµε µία αποτίµηση των επιπτώσεων εφαρµογής των Μεσογειακών Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων, αλλά και των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.
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Ένα από τα βασικά συµπεράσµατα της µελέτης του ΟΟΣΑ
ήταν ότι χρειάζεται µία συνεννόηση των διαφόρων φορέων που
αφορούν και αποφασίζουν την ανάπτυξη και βέβαια χρειάζεται
η σύνθεση των εθνικών προγραµµάτων του περιφερειακού προγραµµατισµού και της τοπικής ανάπτυξης. Και αυτό, για να επιτύχουµε τη βέλτιστη αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.
Η ίδρυση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και οι νέοι καλλικρατικοί δήµοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τα προβλήµατα του πρώτου διαστήµατος, έχουν τη δυνατότητα του σχεδιασµού και της συγκρότησης προγραµµάτων µε στόχους και προτεραιότητες. Όµως, η απαραίτητη υποδοµή σε στελεχιακό δυναµικό και ευέλικτες διαδικασίες, για τη µελέτη και την κατασκευή
και την υλοποίηση δράσεων, παραµένουν ζητούµενο. Με λίγα
λόγια θα σας παραθέσω και την υπόλοιπη πραγµατικότητα µε
τους φορείς στο νησί.
Οι δύο αναπτυξιακοί φορείς, ο ΟΑΝΑΚ και ο ΟΑΔΥΚ -οι οποίοι
λειτούργησαν από το 1990 και µετά ο πρώτος, ενώ ο δεύτερος
από το 1979- προσέφεραν τεράστιο αναπτυξιακό έργο στο νησί
και ιδιαίτερα σε µια περίοδο κατά την οποία η αυτοδιοίκηση ήταν
κατακερµατισµένη και είχαµε τις κοινότητες και την κρατική νοµαρχία. Στην πορεία συνεχίστηκε αυτή η προσφορά αλλά σήµερα η ανάγκη συγχώνευσης των δύο οργανισµών είναι διαπιστωµένη και προϋπόθεση για να συνεχίσουν το έργο τους στα
νέα δεδοµένα.
Ταυτόχρονα, υπάρχει η ειδική υπηρεσία η ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ, για την
κατασκευή του άξονα, ο οποίος είναι γνωστός για την επικινδυνότητά του και τα ατυχήµατα που προκαλούνται συνεχώς. Η έλλειψη συνολικής αρµοδιότητας της ειδικής αυτής υπηρεσίας, της
αποστέρησε την αποτελεσµατικότητα και πάντα υποστήριζα και
προσωπικά ότι πρέπει να απογαλακτιστεί από την αθηναϊκή γραφειοκρατία για να προχωρήσει. Έχει, όµως, σηµαντικό έργο το
οποίο δεν µπορεί να το αποµειώσει κανείς.
Υφίσταται, επίσης, η ειδική υπηρεσία για τον Αποσελέµη και
την κατασκευή του φράγµατος, το οποίο ολοκληρώνεται το προσεχές διάστηµα. Το 2010, ξεκίνησε µια κυβερνητική πρωτοβουλία για τη δηµιουργία µιας νέας εταιρείας για τις υποδοµές της
Κρήτης, ιδιαίτερα για το οδικό δίκτυο, το οποίο έµεινε στη µέση
ή µάλλον έµεινε στην αρχή. Η προσωπική µου θέση ήταν πάντα
να µην ιδρυθεί ένας ακόµα, ένας επιπλέον φορέας.
Σήµερα, µετά τη θετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, έρχεται
ένα νοµοσχέδιο για τη δηµιουργία του Οργανισµού Ανάπτυξης
Κρήτης, ως αποτέλεσµα της συγχώνευσης των οργανισµών και
της ανάθεσης στο νέο οργανισµό όλων των αρµοδιοτήτων, τις
οποίες σήµερα ασκούν οι ειδικές υπηρεσίες του τοµέα υποδοµών του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αυτό είναι µια συνολική αντιµετώπιση του ζητήµατος.
Υπήρξαν αντιθέσεις, κατατέθηκαν διαµαρτυρίες και ενστάσεις
στο σχέδιο και στην πρωτοβουλία αλλά ακολούθησε εποικοδοµητικός διάλογος, ακολούθησε η ουσιαστική διαβούλευση και η
σύσκεψη µε τους φορείς της Κρήτης και η ακρόαση των φορέων
στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, σηµατοδότησαν τις
αλλαγές και τις βελτιώσεις που έπρεπε να γίνουν στη νοµοθετική
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.
Θέλω να επισηµάνω τη θετική ανταπόκριση της Κυβέρνησης
αλλά και συγκεκριµένα των Υφυπουργών, του κ. Βολουδάκη και
του κ. Καλογιάννη και την υιοθέτηση των περισσοτέρων από τις
προτάσεις αλλά και τις διευκρινίσεις που αφορούν την ασάφεια
συγκεκριµένων διατάξεων, όπως υπήρχε. Με το νοµοσχέδιο που
έχουµε στα χέρια µας και βεβαίως µε τις βελτιώσεις και τις τροποποιήσεις που κατέθεσε ο Υπουργός και στην επιτροπή και σήµερα, επιτυγχάνουµε τη δηµιουργία ενός διαθεσµικού οργανισµού, ο οποίος θα λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος,
για την προαγωγή της κοινής ωφέλειας, µε δυνατότητα να εκπονεί µελέτες και προγράµµατα, να υλοποιεί έργα και δράσεις, που
θα του ανατίθενται είτε από την κεντρική κυβέρνηση είτε από την
περιφέρεια είτε από τους δήµους. Το αντικείµενο είναι ευρύ, ευρύτατο θα έλεγα. Ο βόρειος οδικός άξονας, ο νότιος οδικός άξονας, το φράγµα Αποσελέµη, είναι τα σηµερινά αντικείµενα των
δύο συγχωνευόµενων οργανισµών.
Η µετοχική σύνθεση διασφαλίζει το δηµόσιο συµφέρον και
ταυτόχρονα την τοπική ωφέλεια. Η θεσµική και αναλογική συγ-
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κρότηση του διοικητικού συµβουλίου εµπεδώνει τη συνεννόηση
κεντρικού κράτους περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Η
αρµοδιότητα της προϊστάµενης αρχής που δίδεται στον οργανισµό και η στελέχωσή του µε έµπειρα στελέχη των συγχωνευοµένων οργανισµών αλλά και των υπηρεσιών που αποσπώνται,
εγγυώνται την αποτελεσµατικότητά του.
Η επίλυση όλων των θεµάτων που αφορούν τους εργαζόµενους θα τους προσφέρει την απαραίτητη ασφάλεια ούτως ώστε
να έχουν τη µέγιστη απόδοση. Η πρόβλεψη για τις δοµές και τις
συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου στις έδρες των δύο
πρώην οργανισµών θα συµβάλει και συµβολικά και ουσιαστικά
στο συγκρητισµό.
Κύριε Υπουργέ, παραµένουν κάποια θέµατα, τα οποία συζητήθηκαν και πιθανόν δεν δόθηκαν λύσεις, όπως είναι το θέµα της
συντήρησης του OAK που θέτει η περιφέρεια για το οποίο έχω
την άποψη ότι είναι περισσότερο θέµα χρηµατοδότησης, παρά
αρµοδιότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Με συγχωρείτε, κύριε
συνάδελφε, θα σας διακόψω για ένα λεπτό.
Θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι παρακολουθεί τη συνεδρίασή µας ο κ. Οτµάρ Κάρας, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Τον καλωσορίζουµε.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλώ, κύριε Κεγκέρογλου, συνεχίστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε,
την τοποθέτησή µου για τη δηµιουργία του Οργανισµού Ανάπτυξης Κρήτης θέλω να τονίσω την ανάγκη επιλογής του καλύτερου
δυνατού, του άριστου στελεχιακού δυναµικού για τη συγκρότηση
της διοίκησης είτε αυτοί θα επιλεγούν από τους Υπουργούς είτε
θα εκπροσωπήσουν φορείς. Έχει µεγάλη σηµασία αυτό.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε έχει, πράγµατι, ένα σύνολο διατάξεων που αφορούν διάφορα Υπουργεία αλλά πρέπει να πούµε
ότι λύνουν και επείγοντα θέµατα. Θα πρέπει να βρούµε το σωστό
βηµατισµό και κυρίως η Κυβέρνηση σε σχέση µε το νοµοθετικό
έργο και το «επείγον» πολλών θεµάτων ούτως ώστε να έρχονται
στην ώρα τους και µε αντίστοιχα νοµοσχέδια και να µην τρέχουµε την τελευταία στιγµή.
Για το πρώτο και το δεύτερο άρθρο, που αφορούν την παράνοµη υλοτόµηση, θεωρώ ότι µετά τις ουσιαστικές βελτιώσεις που
έγιναν από τον Υπουργό, δεν θα προκύψουν αρνητικά παρά µόνο
θετικά ζητήµατα. Κύριε Υπουργέ, όµως εάν υπάρξει για οποιοδήποτε λόγο µια στρέβλωση στην πράξη αυτών των διατάξεων θα
πρέπει να το ξαναδούµε.
Αποσύρθηκε η διάταξη του Υπουργείου Εξωτερικών. Πήραµε
και εµείς ένα έγγραφο από την Ένωση Μελών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που τεκµηρίωνε την ανάγκη να επανεξεταστεί η ρύθµιση.
Το άρθρο 5, αφορά µια τυπική διόρθωση του ν.4093.
Το άρθρο 6, αναφέρεται σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα που
αφορά την εξυπηρέτηση των περιοχών που ανήκουν κυρίως σε
τρίτες χώρες, έχουν λεωφορειακή σύνδεση µε την Ελλάδα αλλά
δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως καταλαβαίνετε, παραδείγµατος χάριν στην Αλβανία, σε περιοχές που δεν είναι
κοντά στα Τίρανα υπάρχει τεράστιο πρόβληµα, γιατί προβλέπεται η σύνδεση µόνο µε την πρωτεύουσα. Εποµένως, θα πρέπει
και µέσα από την ΚΥΑ που προβλέπει το συγκεκριµένο άρθρο και
µε ενδεχόµενη αλλαγή της συµφωνίας που έχει υπάρξει ανάµεσα
στα δύο κράτη, να υπάρξει πρόβλεψη για την απευθείας σύνδεση, παραδείγµατος χάριν των Ιωαννίνων µε την Χιµάρα ή άλλες
περιοχές ούτως ώστε να µην αναγκάζονται να κάνουν τεράστιες
αποστάσεις για να περάσουν από το κέντρο. Αυτό έχει και άλλα
προβλήµατα. Δεν µπορεί να υπάρχει αυτή η υποχρεωτικότητα
στη διαδροµή µόνο και µόνο επειδή κάποιοι το σκέφτηκαν και το
έβαλαν µέσα σε µια συµφωνία. Θα πρέπει να αλλάξει. Νοµίζω ότι
µε την κοινή υπουργική απόφαση και συνεννόηση θα µπορεί να
δοθεί το δικαίωµα της επαναδραστηριοποίησης γραµµών που
συνδέουν αυτές τις περιοχές απευθείας.
Το άρθρο 8, αφορά µια τυπική ρύθµιση για να µπορεί να λειτουργήσει το Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΠΠΕΠ. Νοµίζω ότι δεν
υπάρχει κανένα θέµα για αυτό.
Το άρθρο 10, ρυθµίζει ένα ουσιαστικό θέµα του Υπουργείου
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Δικαιοσύνης που αφορά τις συναινετικές υιοθεσίες και όπου αναβαθµίζει το επίπεδο αντιµετώπισής του από την πλευρά των δικαστηρίων. Είναι θετική ρύθµιση.
Το άρθρο 11, αντιµετωπίζει ένα θέµα που έχει να κάνει µε την
εξέλιξη και τη φοίτηση των στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας
σε σχολές αξιωµατικών, λόγω του ότι δεν υπήρξε η πρόβλεψη
όταν καταργήθηκε η είσοδος ιδιωτών στις σχολές και έχει και µια
ουσιαστική ρύθµιση υποστήριξης των τριτέκνων που ξεκαθαρίζει
τα πράγµατα για τη συµµετοχή τους στη σχολή.
Έχουµε και την τελευταία ρύθµιση για τη Γραµµατεία Συντονισµού που θεωρώ ότι είναι τυπική.
Είναι δύο οι τροπολογίες. Η πρώτη αφορά το ΤΑΙΠΕΔ και την
παροχή πληροφοριών από τις επιχειρήσεις στους επενδυτές,
προκειµένου να περάσουν στο επόµενο στάδιο. Θεωρώ κατ’
αρχάς ότι είναι µια τροπολογία που επανέρχεται µετά από βελτιώσεις και µετά από προτάσεις. Μετά από την τελευταία πρόταση που κατέθεσα χθες στην επιτροπή, ήρθε περαιτέρω
βελτιωµένη. Είναι πάρα πολύ θετικό ότι µπαίνουν κανόνες και
διαφάνεια για τα παρεχόµενα στοιχεία. Εάν υπήρχε η πλήρης
απαγόρευση, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, το µόνο που θα γινόταν θα ήταν εµπόριο στοιχείων από κάποια στελέχη των οργανισµών και αυτό δεν µπορεί να καλυφθεί, τουλάχιστον από εµάς.
Εποµένως, µε τη διασφάλιση ότι θα είναι µόνο οι προεπιλεγέντες
επενδυτές και βεβαίως µε την απαγόρευση που εκτός από την
εθνική ασφάλεια αφορά και την εθνική άµυνα και µόνο µε την
άδεια του Υπουργού Άµυνας για τις δύο αµυντικές επιχειρήσεις,
είναι νοµίζω διασφαλισµένα αυτά τα οποία ζητούσαµε και όταν
πρωτοκατατέθηκε η τροπολογία αλλά και αυτά που ζητήσαµε
χθες.
Η δεύτερη τροπολογία, δίνει τη δυνατότητα στην Ελληνική
Αστυνοµία να ταξινοµήσει αυτοκίνητα που τις δωρίζουν αστυνοµίες άλλων χωρών ή που είναι κατασχεµένα. Γνωρίζω ότι έξι αυτοκίνητα έχουν προσφερθεί από την γαλλική αστυνοµία και
παραµένουν αταξινόµητα. Να µην ταξινοµηθούν; Ψηφίστε τουλάχιστον την ταξινόµηση των έξι αυτοκινήτων της ΕΛΛΑΣ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Οι γραµµατείς των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ρώτησαν,
επειδή έχουν επιτροπές, όπως ξέρετε, πότε θα γίνει η ανάγνωση
του καταλόγου. Η ανάγνωση του καταλόγου θα γίνει ακριβώς
13:15. Όσες κυρίες και όσοι κύριοι συνάδελφοι είναι σε επιτροπές να ενηµερωθούν για να το έχουν υπ’ όψιν τους.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο. Έχει τεθεί ένα θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τι θέµα, κύριε Μαριά;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Έχει τεθεί το θέµα της
βίαιης αστυνοµικής αντιµετώπισης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι. Με συγχωρείτε…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δικαιούµαι το λόγο ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι. Δεν δικαιούστε το
λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Γιατί δεν δικαιούµαι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Να σας εξηγήσω γιατί.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, όπως γνωρίζετε καλύτερα
από εµένα, από τα άρθρα του Κανονισµού, παίρνει το λόγο,
όποτε τον ζητήσει αλλά επί θεµάτων που αφορούν το νοµοσχέδιο
στο οποίο έχει τεθεί…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Έχει τοποθετηθεί ο κύριος Υπουργός, έχουν τοποθετηθεί κι άλλοι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κανένας δεν τοποθετήθηκε. Θα σας δοθεί η ευκαιρία πάντως. Θα δώσω το λόγο στην
κ. Ραχήλ Μακρή, γιατί περιµένει.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Οι προηγούµενοι ως τι
µίλησαν; Ο κύριος Υπουργός τοποθετήθηκε επί των θεµάτων
αυτών και µάλιστα εµβόλιµα. Έχουν τοποθετηθεί κι άλλοι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κανένας άλλος.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Σε ένα λεπτό θα έχω τε-
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λειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Μαριά, παρακαλώ. Ζήτησαν τον λόγο συγχρόνως µε εσάς ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, νοµίζω και ο κ. Βορίδης
και δεν τους έδωσα τον λόγο γι’ αυτό. Όταν θα δοθεί η ευκαιρία,
θα σας δώσω εγώ το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Με συγχωρείτε, κύριε
Πρόεδρε, όταν ο Υπουργός κάνει µία δήλωση ενός θέµατος
ασχέτου µε το νοµοσχέδιο, δικαιούµαστε ως Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι να πάρουµε το λόγο. Θέλετε µετά την ψηφοφορία
να δώσετε τον λόγο σε όλους τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ασφαλώς.
Η κ. Ραχήλ Μακρή έχει το λόγο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο τιτλοφορείται: «Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες
διατάξεις». Είναι βέβαια εµφανές το γεγονός ότι οι ρυθµίσεις που
εισάγονται, δεν αναφέρονται σε θέµατα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Πιο συγκεκριµένα, στα δώδεκα άρθρα του νοµοθετήµατος εµπλέκονται νέα Υπουργεία και σχεδόν πουθενά δεν τεκµηριώνεται
η ανάγκη του επείγοντος των διατάξεων.
Στο παρόν σχέδιο νόµου εισάγονται και δύο τροπολογίες, στις
οποίες θα αναφερθούµε στη συνέχεια. Αποτελεί θετικό βήµα η
απόσυρση της τροπολογίας που αφορούσε την αρχή διασφάλισης της ποιότητας στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας. Χαιρόµαστε που εισακούστηκαν οι παρεµβάσεις µας για τη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος έναντι της κατασπατάλησης του κρατικού χρήµατος,
όπως είχαµε επισηµάνει στη συνεδρίαση της αρµόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.
Επί των άρθρων του νοµοσχεδίου έχουµε να παρατηρήσουµε
τα ακόλουθα.
Στα άρθρα 1 και 2, επιχειρείται η αυστηροποίηση των διατάξεων για την παράνοµη υλοτοµία. Θα µπορούσαµε να είµαστε
θετικοί στις αυστηρές ποινές, εάν τηρούνταν δύο προϋποθέσεις.
Η πρώτη, συνίσταται στην ανάληψη από το κράτος όλων εκείνων
των µέτρων που αποτρέπουν την ανάγκη ανάπτυξης της συµπεριφοράς αυτής. Δεν είναι δυνατόν η άστοχη κυβερνητική πολιτική να καθιστά οικονοµικά απλησίαστα τα µέσα θέρµανσης και
να απαντά µε αυστηρότερες ποινές για τον περιορισµό του φαινοµένου της λαθροϋλοτοµίας. Σας το έχουµε εξηγήσει πολλές
φορές, ότι όσο αυξάνετε τις τιµές, τόσο δηµιουργείτε τα κίνητρα
παράνοµης υλοτοµίας και αποδοχής των προϊόντων αυτής από
τους καταναλωτές. Έχετε αποδείξει ότι είστε αδύναµοι στην οικονοµική θεωρία, γι’ αυτό δεν θα σας µιλήσουµε για την καµπύλη
Λαφέρ που συνδέει την αύξηση της τιµής ενός φόρου µε τα πιθανά έσοδα του κράτους. Γνωρίζετε ήδη την πτώση των κρατικών εσόδων από την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
στο πετρέλαιο. Παροµοίως όµως, όσο αυξάνεται η τιµή ενός
αγαθού, τόσο αυξάνονται και τα κίνητρα του λαθρεµπορίου. Επιλύστε πρώτα αυτά τα θέµατα και ύστερα να συζητήσουµε για αυστηρότερες ποινές. Μην προσπαθείτε να αντιµετωπίσετε το
πρόβληµα, εάν δεν αντιµετωπίσετε την αιτία του.
Η δεύτερη προϋπόθεση, αναλύεται στην απλή και λογική
σκέψη ότι καµµία ποινή δεν πρόκειται να καταλογιστεί, εάν δεν
υπάρχει ο κατάλληλος µηχανισµός. Εσείς αντί να έχετε φροντίσει
για την ορθολογική και επαρκή στελέχωση των αρµόδιων υπηρεσιών, τις έχετε υποβαθµίσει. Το γεγονός αυτό το γνωρίζουν
ντόπιοι και ξένοι κατ’ επάγγελµα παρανοµούντες και το εκµεταλλεύονται. Κανείς δεν αποθαρρύνεται από µία αυστηρή ποινή που
δεν πρόκειται να καταλογιστεί, γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί δασικοί υπάλληλοι και δεν υφίσταται δασικό κτηµατολόγιο που να
δείχνει τα όρια του δάσους. Προβείτε πρώτα στις απαιτούµενες
προπαρασκευαστικές ενέργειες και αφού έχετε έτοιµο τον κρατικό µηχανισµό, συζητάµε για το πόσο αυστηρές θα είναι οι ποινές. Μην καταφεύγετε πάντα στα φοβικά ένστικτα των πολιτών.
Η εκµετάλλευσή τους σας βοήθησε να εκλεγείτε αλλά δεν µπο-
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ρεί να αποτελεί µόνιµο καταφύγιο.
Το άρθρο 3, χαιρόµαστε που το έχετε αποσύρει. Ισχυριζόσασταν ότι αποσαφηνίζατε το εύρος των αρµοδιοτήτων της ειδικής
νοµικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Σας θέσαµε
από τη συζήτηση στην επιτροπή την ερώτηση εάν η συγκεκριµένη υπηρεσία διαθέτει την κατάλληλη στελέχωση ή έχει πέσει
και αυτή θύµα της µνηµονιακής υποχρέωσης και κυβερνητικής
επιθυµίας για απαξίωση όλων των αξιόλογων κρατικών δοµών.
Η λαίλαπα του νεοφιλελευθερισµού, επιτίθεται στο θεµατοφύλακα του δηµοσίου συµφέροντος αναθέτοντας καθήκοντα σε
υπηρεσίες που δεν έχουν ούτε καν τα απαιτούµενα άτοµα για να
τα εκπληρώσουν και µετά συκοφαντεί τις υπηρεσίες αυτές µε
κραυγές περί αναποτελεσµατικότητας.
Επί του άρθρου 4, επειδή περιµένουµε τη νοµοθετική παρέµβαση του Υπουργού, θα τοποθετηθούµε στη δευτερολογία και
πιο αναλυτικά ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, ο Νότης
Μαριάς.
Με την προτεινόµενη διάταξη στο άρθρο 5, διευκρινίζεται ότι
ο περιορισµός των θέσεων µετακλητών που προβλέφθηκε µε την
παράγραφο 3 της υποπαραγράφου ζ.5 του ν. 4093/2012, ισχύει
ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για θέσεις κενές ή όχι. Αυτό γίνεται για να επηρεάσει η µείωση του 20% όσους λιγότερους γίνεται
από τους ήδη διορισµένους µετακλητούς. Μην προστατεύετε
µέσω νοµικών τερτιπιών τους κοµµατικούς σας εκλεκτούς. Μπορούµε να καταλάβουµε και να αποκαλύψουµε τις προθέσεις σας.
Επί του άρθρου αυτού ειδικότερα θα τοποθετηθεί η αρµόδια Τοµεάρχης για τα θέµατα διοικητικής µεταρρύθµισης, η Βουλευτής
Μαγνησίας κ. Χρυσοβελώνη.
Με το άρθρο 6, προσφέρετε την απαιτούµενη εξουσιοδοτική
διάταξη, προκειµένου ο Υπουργός που είναι αρµόδιος για τις µεταφορές, να αποφασίζει κάθε λεπτοµέρεια των διακρατικών οδικών επιβατικών µεταφορών. Οι οδικές επιβατικές συνδέσεις µε
τις όµορες χώρες αποτελούν µήλο της έριδος µεταξύ πολλών
συµφερόντων.
Πρώτο θύµα της διένεξης αυτής ήταν τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στα οποία ουσιαστικά απαγορεύτηκε να εκτελούν τα υπό
συζήτηση δροµολόγια. Ύστερα και οι ανεξάρτητοι µεταφορείς
έπεσαν θύµατα του εναγκαλισµού της Κυβέρνησης και των ΚΤΕΛ
µε ρυθµίσεις για υποχρεωτική αφετηρία µόνο την Αθήνα ή τη
Θεσσαλονίκη.
Προφανώς, επιδιώκετε να µετατρέψετε τη Γενική Γραµµατεία
Μεταφορών σε Γραµµατεία Μεταφορέων, προκειµένου να εξυπηρετήσετε την κοµµατική σας πελατεία. Για την εξυπηρέτηση
της εκλογικής σας πελατείας έχετε, βέβαια, εισάγει και τις ρυθµίσεις στα άρθρα 7 και 9. Είστε πολύ εύκολοι στην έκδοση συγχωροχαρτιών για τους υµετέρους σας αλλά δεν συνειδητοποιείτε
ότι έτσι υποδαυλίζετε αντανακλαστικά ανοµίας στην ελληνική
κοινωνία.
Για το άρθρο 8, δεν κάνουµε άλλο σχόλιο, παρά το ότι γνωρίζουµε τα προβλήµατα ασυνεννοησίας της συγκυβέρνησης όταν
υφίσταται θέµα διορισµού ηµέτερου σε κάποια διοικητική θέση.
Ελπίζουµε ότι θα λάβετε αξιοκρατική απόφαση και η προσπάθεια
επιλογής εκτείνεται σε µεγάλο χρονικό διάστηµα, γιατί προσπαθείτε να κατανοήσετε την ίδια την έννοια της αξιοκρατίας.
Για το άρθρο 12, θα µας βρείτε κατηγορηµατικά αντίθετους
στην προσπάθειά σας να επιβαρύνετε τον κρατικό προϋπολογισµό µε την κενής ουσίας και αµφιβόλου πραγµατικού αποτελέσµατος Γενική Γραµµατεία Συντονισµού.
Αυτά τα οποία βλέπουµε θετικά είναι τα άρθρα 10 και 11,
καθώς και την τροπολογία 254/25 για τη διάθεση των κατασχεµένων οχηµάτων στην Ελληνική Αστυνοµία και τα άλλα Σώµατα
Ασφαλείας. Εδώ, όµως, έχουµε δύο παρατηρήσεις.
Η πρώτη, αφορά τη διάθεση των οχηµάτων εκτός από τα Σώµατα Ασφαλείας και σε κοινωφελή ιδρύµατα που έχουν ανάγκη.
Η δεύτερη, αφορά την έκκληση να αναλάβετε νοµοθετική πρωτοβουλία για πολίτες που τους έχουν κλαπεί τα οχήµατα και οι
κλέφτες τα έχουν χρησιµοποιήσει για εγκληµατικές ενέργειες.
Το πανελλήνιο γνωρίζει την υπόθεση της κ. Ξηρόκωστα, της
οποίας το αυτοκίνητο εκλάπη από τις 8 Μαΐου του 2010, χρησιµοποιήθηκε σε παράνοµη διακίνηση λαθροµεταναστών και κατασχέθηκε από την Αστυνοµία στις 23-6-2010. Από τότε η
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συγκεκριµένη οικογένεια ταλαιπωρείται και δε µπορεί να πάρει
πίσω το αυτοκίνητό της, ενώ αποδεδειγµένα δεν έχει καµµία ευθύνη.
Θα θέλαµε να δείτε το συγκεκριµένο θέµα, κύριε Υπουργέ, και
να δηµιουργήσετε τις προϋποθέσεις εκείνες, ώστε να µην ταλαιπωρούνται οι πολίτες, που δεν έχουν ευθύνη, στο µέλλον.
Κάθετα αντίθετοι είµαστε στην τροπολογία 252/24 για το ΤΑΙΠΕΔ. Είµαστε αντίθετοι, γιατί αναλογιζόµαστε τους κινδύνους
που ελλοχεύουν στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης αµυντικών βιοµηχανιών από οποιονδήποτε έχει απλώς εκδηλώσει ενδιαφέρον,
χωρίς κανένα απολύτως κόστος και δέσµευση εξαγοράς.
Το κυριότερο είναι, ότι η χώρα δεν µπορεί να προστατευτεί
από µία απλή και διάτρητη αναφορά σε πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν ή σχετίζονται µε την εθνική ασφάλεια της
χώρας. Για να προστατευτεί, χρειάζεται την ύπαρξη λεπτοµερών
και αυστηρών διαδικασιών, που θα αξιολογούν τις προς κοινοποίηση πληροφορίες από τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ προς τρίτους,
που εκδηλώνουν απλώς ενδιαφέρον, σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και υποδοµών.
Σας το είπαµε, ότι είχατε προσπαθήσει να εισάγεται ξανά
αυτήν την κατάπτυστη τροπολογία. Η ελάχιστη σοβαρότητα και
το γεγονός ότι έχετε όχι µόνο το χρέος της χώρας αλλά και τις
συµβάσεις στο Αγγλικό Δίκαιο, επιτάσσουν παρόµοιες διατάξεις
να πληρούν τις εξασφαλίσεις του Διεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου, ICC. Η διαδικασία που ακολουθείται σε όλες τις παρόµοιες συναλλαγές διέπεται από τα «standard incoterms» του
2010. Σύµφωνα µε αυτά, για να δοθούν πληροφορίες συναλλαγών, εξασφαλίζεται ότι οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν καταθέσει
ισόποση του τιµήµατος αγοράς εγγυητική επιστολή.
Μόνο εάν είχατε συµπεριλάβει τα standards αυτά στις παρούσες διατάξεις ως υποχρεώσεις των πιθανών αγοραστών, θα δίνατε την εικόνα ενός σοβαρού κράτους, το οποίο ενδιαφέρεται,
πραγµατικά, για τη διασφάλιση των συµφερόντων του και όχι την
εικόνα ενός αφρικανικού κρατιδίου που ξεπουλά τα πάντα σε
αποικιακές συµβάσεις.
Εσείς φυσικά όταν µας έχετε µετατρέψει σε γερµανικό προτεκτοράτο, θα σκεφτόσασταν την προστασία από αποικιοκρατικές
συµβάσεις; Δυστυχώς, δεν παρέχετε στο δηµόσιο συµφέρον
καµµία προστασία.
Ο κ. Μαυραγάνης, στη χθεσινή συνεδρίαση της επιτροπής δήλωσε ότι η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ και της ΔΕΠΑ. Έχετε αναλογιστεί ότι εάν ευαίσθητα ή απόρρητα στοιχεία σχετικά µε το
φυσικό αέριο πέσουν στα χέρια ανταγωνιστών οµίλων µε τον
αγωγό TAP, το έργο που η ίδια η Κυβέρνηση εγκαινίασε µε τόσες
φαµφάρες, δεν θα υλοποιηθεί ποτέ; Εκτός και εάν και η παρούσα
τροπολογία γράφτηκε για να εξυπηρετεί εκτός Ελλάδος συµφέροντα.
Ένα πάντως είναι σίγουρο. Τέτοιες διατάξεις βρίσκονται πέρα
κάθε λογικής ελληνικού δηµοσίου συµφέροντος. Εάν κάποιος τις
ψηφίσει, πρέπει να αναλογιστεί τις ευθύνες του προς τον ελληνικό λαό.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Μπούκουρας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε η ώρα...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μη διαµαρτύρεστε,
κύριε Ιωαννίδη.
Υπάρχει Διάσκεψη Προέδρων και οι επιτροπές οι οποίες ενηµερώθηκαν τώρα και κατεβαίνουν. Μη διαµαρτύρεστε συνεχώς.
Ορίστε, κύριε Μπούκουρα, έχετε το λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ στο απαράδεκτο γεγονός ότι έχουµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο το οποίο αποτελεί προϊόν συρραφής διατάξεων που αφορούν διάφορα
Υπουργεία, διατάξεις οι οποίες αποτελούν παλαιότερες τροπο-
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λογίες. Είναι ένα νοµοσχέδιο µε άσχετες µεταξύ τους ρυθµίσεις.
Αυτό δείχνει ότι δεν πολιτεύεστε µε σοβαρότητα, ότι δεν σέβεστε
και δεν έχετε σε µεγάλη εκτίµηση το ελληνικό Κοινοβούλιο και
τους Βουλευτές.
Επί της ουσίας τώρα. Στα άρθρα 1 και 2, προβλέπεται η αυστηροποίηση του νοµοθετικού πλαισίου σχετικά µε τη λαθροϋλοτοµία. Το φαινόµενο αυτό έχει παρουσιάσει τροµερή έξαρση
τον τελευταίο καιρό και η ανάγκη να παταχθεί είναι µεγάλη, αφού
οδηγεί σε µεγάλη περιβαλλοντική ζηµιά, σε καταστροφή του δασικού πλούτου της χώρας µας.
Το σοβαρό αυτό ζήτηµα το ανέδειξε η Χρυσή Αυγή στο Κοινοβούλιο από καιρό και είναι σηµαντικό που η Κυβέρνηση έστω και
µε αρκετή καθυστέρηση, φέρνει προς ψήφιση αυτές τις διατάξεις.
Είναι αλήθεια πως οι βασικοί λόγοι για την έξαρση του φαινοµένου αυτού είναι η µεγάλη αύξηση της τιµής του πετρελαίου
και του ηλεκτρικού ρεύµατος σε συνδυασµό µε τη συνεχιζόµενη
κρίση και τη µείωση των εισοδηµάτων των Ελλήνων.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορώ να συνεχίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ.
Συνεχίστε, κύριε Μπούκουρα.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ: Πιστεύουµε πως οι ποινές δεν
απευθύνονται στους συµπολίτες µας, που στην επαρχία προχωρούν σε περιορισµένη υλοτόµηση για την κάλυψη των προσωπικών τους αναγκών. Η αλλαγή των ποινών προς το αυστηρότερο,
απευθύνεται στα οργανωµένα κυκλώµατα λαθροϋλοτόµησης
που κάνουν και τη µεγαλύτερη ζηµιά.
Είναι σηµαντικό το παράδειγµα της Πίνδου, όπου οι λαθροϋλοτόµοι από την Αλβανία καταστρέφουν µεγάλες δασικές εκτάσεις. Η αυστηροποίηση των ποινών κινείται στο πλαίσιο της
καταστολής και είναι σίγουρο ότι από µόνη της δεν µπορεί να
φέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Γι’ αυτό πρέπει να γίνουν και
άλλες ενέργειες, όπως η ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών.
Στο τέταρτο άρθρο, συγχωνεύονται σε µία νέα εταιρεία δύο
οργανισµοί µε αντικείµενο την ανάπτυξη της Κρήτης µε µία εταιρεία παρόµοιου αντικειµένου, που δεν λειτούργησε ποτέ και δύο
ειδικές υπηρεσίες δηµοσίων έργων δραστηριοποιούµενες πάλι
στην Κρήτη. Με τις τελευταίες προσθήκες η νέα εταιρεία είναι
συνολικά υπεύθυνη για τα έργα της ύδρευσης του Ηρακλείου
Κρήτης και του Αγίου Νικολάου από το φράγµα Αποσέλεµη.
Όποια ρύθµιση µειώνει τα λειτουργικά έξοδα των υπηρεσιών
του δηµοσίου, οτιδήποτε µειώνει την αλληλοεπικάλυψη των αρµοδιοτήτων µεταξύ οργανισµών του δηµοσίου τη βρίσκουµε κατ’
αρχάς θετική. Κάθε τέτοια κίνηση, όµως, κρίνεται ξεχωριστά.
Το σηµαντικό για εµάς είναι αν, πράγµατι, θα µπορέσει αυτή η
νέα εταιρεία να αντεπεξέλθει στον αρκετά ευρύ, ως προς το αντικείµενό της, σκοπό που θα της ανατεθεί από τη στιγµή µάλιστα
που το κονδύλι των δηµοσίων επενδύσεων έχει περικοπεί σε µεγάλο βαθµό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ εκεί στο
βάθος, θα αναγκαστώ να κάνω ονοµαστική αναφορά. Σας παρακαλώ!
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ: Όσον αφορά τη διευκρίνιση που
εισάγει το άρθρο 5 σε σχέση µε τις θέσεις µετακλητών υπαλλήλων που καλύπτει η µείωση του 20% την οποία είχε εισάγει ο
ν.4093/2012 είναι τυπικού χαρακτήρα αλλά δείχνει πάλι την προχειρότητα της πολιτικής σας. Κανονικά δεν θα έπρεπε να παρουσιάζεται ανάγκη για κάποιες τέτοιες διευκρινίσεις.
Σχετικά µε το άρθρο 6, που αφορά τις λεωφορειακές γραµµές, πιστεύουµε πως η προσθήκη αυτή στην παράγραφο 15 του
άρθρου 15 του ν.4070/2012 επιδεινώνει την απαράδεκτη κατάσταση που δηµιουργήθηκε εξαρχής µε το νόµο στον οποίο αναφέρεται η προσθήκη. Ο συγκεκριµένος νόµος, είχε σκοπό την
εξαφάνιση των επιχειρήσεων διεθνών µεταφορών υπέρ των συµφερόντων των ΚΤΕΛ και συγκεκριµένα του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, για
τα οποία, κατά περίεργο λόγο, διαχρονικά κόπτονταν οι εκάστοτε
Υπουργοί.
Φυσικά, αντικείµενο αποτελεί η ρύθµιση των µεταφορών από
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και προς την Αλβανία, που είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό πεδίο
για τους επιχειρηµατίες του κλάδου. Τα ίδια ακριβώς ζητήµατα
ανέκυψαν φυσικά και µε τα δροµολόγια από και προς την Τουρκία, επίσης όµορη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ρύθµιση, παρέχει περαιτέρω εξουσία στην εγκαλούµενη για
διαφθορά Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου
σας, αφού όπως έχει προκύψει από δύο συνεχόµενες ερωτήσεις
του συναγωνιστή Ιωάννη Λαγού και συγκεκριµένα της υπ’ αριθµόν 3341/23-10-2012 και της υπ’ αριθµόν 6334/25-1-2013 το
Υπουργείο σας πεισµατικά αρνείται να µας απαντήσει αν και γιατί
έχει κινηθεί ποινική διαδικασία για παράβαση καθήκοντος για
δύο από τα υψηλόµισθα στελέχη της υπηρεσίας αυτής.
Επιµένετε, λοιπόν, να αναθέτετε τις λεπτοµέρειες ρύθµισης
της διακρατικής συµφωνίας -αν υφίσταται- µεταξύ των όµορων
χωρών, δηλαδή της Ελλάδας και των γειτόνων της στη διεφθαρµένη αυτή υπηρεσία, αφού θα εκδίδεται για τις λεπτοµέρειες
υπουργική απόφαση, που θα συντάσσεται και θα υπογράφεται
από αυτούς τους υπηρεσιακούς υπαλλήλους, χωρίς να µας λέτε,
µάλιστα, για ποιες λεπτοµέρειες µιλάτε και τι εξουσιοδότηση θα
έχουν εντός ή εκτός διακρατικής συµφωνίας.
Για τους ανωτέρω λόγους καταψηφίζουµε το άρθρο 9.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ θα επιβάλετε την τάξη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κοιτάξτε, αυτό είναι
δική µου υποχρέωση και όπως είδατε προσπαθώ να επιβάλω την
τάξη αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι µέσα στην Αίθουσα.
Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ: Με το άρθρο 7, απαλλάσσονται
από τις όποιες ευθύνες τους για φορολογικές παραβάσεις και
χρέη προς το δηµόσιο ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή οργανισµούς του δηµοσίου, τα µέλη των διοικήσεων των εταιρειών
του οµίλου της Ολυµπιακής, µια δηµόσια εταιρεία που κακοδιοικήθηκε, χρησιµοποιήθηκε, απαξιώθηκε και τελικά πωλήθηκε.
Έρχεστε τώρα να «βγάλετε λάδι» στην ουσία όλα τα µέλη των
διοικήσεων όλων αυτών των ετών, τα δικά σας παιδιά στην ουσία.
Οι διοικήσεις ήταν διορισµένες από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
και της Νέας Δηµοκρατίας, δεν έπεφταν από τον ουρανό. Η αιτιολόγηση ότι τα έβρισκαν τα χρέη από τις προηγούµενες είναι
απαράδεκτη. Οι προηγούµενοι, δηλαδή, ποιοι ήταν; Δεν ήταν
πάλι δικά σας παιδιά;
Λέτε ότι δεν µπορούσαν να κάνουν κάτι για να αποφύγουν τη
δηµιουργία χρεών. Αν υποθέσουµε ότι και η καλύτερη διοίκηση
εκ µέρους τους δεν θα µπορούσε να αποτρέψει τη συσσώρευση
χρεών, θα µπορούσαν τότε να κάνουν κάτι άλλο, δηλαδή να µη
αποδεχτούν το διορισµό. Ήθελαν και έµπαιναν, διότι ήταν καλά
τα ανταλλάγµατα. Πρέπει κάποτε σε αυτήν τη χώρα όποιοι αναλαµβάνουν µια θέση, να αναλαµβάνουν και τις ευθύνες που έχει
αυτή, όχι µόνο να απολαµβάνουν τα οφέλη της.
Η ρύθµιση είναι απαράδεκτη και φυσικά την καταψηφίζουµε.
Η ρύθµιση αυτή είναι αντισυνταγµατική, σας το αναφέρει και η
Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής. Είναι ρύθµιση που καταργεί
τη διάκριση των εξουσιών και συγκεκριµένα τη διάκριση µεταξύ
νοµοθετικής και δικαστικής εξουσίας, διάκριση η οποία αποτελεί
το θεµέλιο κάθε δικαιοκρατικού συστήµατος. Η διάταξη είναι
απαράδεκτη και την καταψηφίζουµε.
Το όγδοο άρθρο, που αφορά τη λειτουργία του ΕΟΠΕΚ είναι
καθαρά τυπικού χαρακτήρα και κατανοούµε πως εξυπηρετεί µια
ανάγκη.
Διαφορετική εντελώς είναι η περίπτωση το άρθρου 9. Όσον
αφορά τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, πραγµατικά, είναι
ανάγκη επιτακτική να λυθεί το θέµα, µε τα πρόσωπα που, χωρίς
να φέρουν καµµιά ευθύνη, έχουν πρόβληµα µε την ασφαλιστική
και τη φορολογική τους ενηµερότητα λόγω της εµπλοκής τους
στη διοίκησή τους. Το χρονικό διάστηµα που ορίζεται, στο οποίο
αναστέλλονται όλες οι διώξεις έναντι των προσώπων αυτών, είναι
αναγκαίο να δοθεί, έως ότου γίνει κατορθωτό στο µέλλον, µέσα
από τις όποιες διαδικασίες, να ξεκαθαρίσει ποιοι, πραγµατικά,
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έχουν ευθύνη και για ποιες πράξεις. Μέχρι τότε η ρύθµιση αυτή
είναι αναγκαία.
Φυσικά, το πρόβληµα είναι ο ίδιος ο ν. 4015/2011 που οδηγεί
τους αγροτικούς συνεταιρισµούς στο κλείσιµο. Η ρύθµιση αυτή
του άρθρου 7, είναι απλά ασπιρίνη σε σχέση µε το όλο πρόβληµα. Πρέπει να έρθουν οι αλλαγές αυτού του απαράδεκτου,
µη λειτουργικού και ακατανόητου νόµου άµεσα στη Βουλή, για
να γλιτώσουν στην ουσία οι αγροτικοί συνεταιρισµοί από την καταστροφή.
Διαφορετικά, να ανασταλεί η ισχύς του και να γυρίσουµε στο
πλαίσιο του ν. 2810/2000, για να µπορεί να γίνει κάτι µε τους
αγροτικούς συνεταιρισµούς. Αν δεν γίνει κάτι σχετικό σύντοµα,
αύριο ρυθµίσεις σαν τη σηµερινή δεν θα µπορούν να λύσουν τίποτα.
Υπερψηφίζουµε τη ρύθµιση αλλά καταγγέλλουµε την αδιαφορία της Κυβέρνησης για το τι θα γίνει µε τους αγροτικούς συνεταιρισµούς στο άµεσο µέλλον. Ζητούµε να γίνει άµεσα τροποποίηση ή κατάργηση εντελώς του ν. 4015 του Σκανδαλίδη.
Στο άρθρο 10, µεταφέρεται η αρµοδιότητα για τις υποθέσεις
υιοθεσίας, δικαστικής συµπαράστασης και ακούσιας νοσηλείας
από τα ειρηνοδικεία, που είχε µεταφερθεί στο πρόσφατο άρθρο,
πίσω στα µονοµελή πρωτοδικεία και επιπλέον επεκτείνεται η
κατά τόπον αρµοδιότητα για τις συγκεκριµένες υποθέσεις στα
δικαστήρια όλης της Επικράτειας.
Λόγω της ιδιαιτερότητας των υποθέσεων, συµφωνούµε µε τη
ρύθµιση αλλά δεν µπορούµε να µην παρατηρήσουµε ότι έρχεστε
να επαναφέρετε µια κατάσταση που εσείς την αλλάξατε πριν
πολύ καιρό. Προχειροδουλειές παντού.
Πριν µεταφέρετε σωρηδόν ύλη στα ειρηνοδικεία της χώρας,
πρέπει να µελετήσετε πρώτα, µήπως κάποιες υποθέσεις, όπως
αυτές, πρέπει να εξαιρεθούν από τη µεταφορά.
Όσον αφορά το ενδέκατο άρθρο, είµαστε σύµφωνοι ως προς
τις πρώτες δύο παραγράφους. Φυσικά θα προτιµούσαµε να επανεξεταστεί το ζήτηµα και να εισαχθούν τελικά και ιδιώτες στις
Σχολές Αξιωµατικών της Αστυνοµίας για τα δύο έτη που δεν προβλέπεται.
Η εναρµόνιση των προϋποθέσεων των γονέων τριών τέκνων
και των τέκνων τους στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων των Σχολών Αξιωµατικών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας µε τα ισχύοντα για
την εισαγωγή των εν λόγω υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µας βρίσκει σύµφωνους.
Τώρα για την παράγραφο 3, διαφωνούµε µε το να εισαχθεί
εξαίρεση από την αυτοδίκαιη παύση για την απόφαση προσωπικού από τους καταργούµενους ή συγχωνευόµενους φορείς και
υπηρεσίες ασύλου, την αρχή προσφύγων και την υπηρεσία πρώτης υποδοχής του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη. Είναι αντίθετα σηµαντικό, να ενισχυθούν οι υπηρεσίες που αφορούν την απέλαση, την επαναπροώθηση ή τον εκούσιο επαναπατρισµό όλων αυτών των παρανόµων µεταναστών
που βρίσκονται στη χώρα µας. Αφού κατατέθηκε, όµως, σε ένα
άρθρο µε τα προηγούµενα, είµαστε αναγκασµένοι να καταψηφίσουµε το άρθρο 11 στο σύνολό του.
Στο άρθρο 12, έχουµε µια αποσαφήνιση νόµου, ο οποίος ψηφίστηκε κάποιες µέρες πριν. Τι να πούµε; Να παρακαλέσουµε
για µεγαλύτερη προσοχή στο τι φέρνετε για ψήφιση; Ζητάµε
µάλλον πάρα πολλά. Το καταψηφίζουµε και αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: «Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις».
Κύριοι συνάδελφοι έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ επί των άρθρων 58 και 60
του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών
και άλλες διατάξεις», της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:

8688

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

8689

8690

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Δηµήτριος Στρατούλης. Παρών.
Η κ. Μαρία Κανελλοπούλου. Παρούσα.
Ο κ. Βασίλειος Κυριακάκης. Παρών.
Ο κ. Νικόλαος Βούτσης. Παρών.
Ο κ. Ευάγγελος Διαµαντόπουλος. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς. Παρών.
Η κ. Αφροδίτη Σταµπουλή. Παρούσα.
Ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης. Παρών.
Ο κ. Χρήστος Μαντάς. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Αµανατίδης. Παρών.
Ο κ. Στάθης Παναγούλης. Παρών.
Η κ. Όλγα Γεροβασίλη. Παρούσα.
Ο κ. Νικόλαος Συρµαλένιος. Παρών.
Ο κ. Δηµήτριος Τσουκαλάς. Παρών.
Η κ. Ηρώ Διώτη. Παρούσα.
Ο κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης. Παρών.
Ο κ. Χρήστος Καραγιαννίδης. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών.
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.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δέχεστε να συµπτύξουµε τις προβλεπόµενες ονοµαστικές ψηφοφορίες σε µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα συνεφώνησε
οµοφώνως.
Εποµένως, θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 58 και 60 του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις».
Οι αποδεχόµενοι τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιορδάνης Tζαµτζής από τη
Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Απόστολος Αλεξόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες-φαξ συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί των άρθρων του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία
θα ακολουθήσει.
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, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κ. Νίκης Φούντα και κ. Γρηγορίου
Ψαριανού, οι οποίοι µας γνωρίζουν ότι απουσιάζουν από την ψηφοφορία και ότι αν ήταν παρόντες θα ψήφιζαν «ΝΑΙ».
Επίσης, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, ο κ. Μανόλης Γλέζος, ο κ. Δηµήτριος Γάκης, ο κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης, ο κ. Στέφανος Σα-
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µοΐλης και η κ. Χαρά Καφαντάρη απουσιάζουν και µε επιστολή
µάς γνωρίζουν ότι αν ήταν παρόντες θα ψήφιζαν «ΟΧΙ».
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το δελτίο των επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 8 Μαρτίου 2013, το οποίο έχει
ως εξής:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1125/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Καρδίτσας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ασηµίνας Σκόνδρα
προς τους Υπουργούς Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών
και Δικτύων, σχετικά µε τις καταστροφές του δικτύου ηλεκτροδότησης στην Περιφέρεια Καρδίτσας.
2. Η µε αριθµό 1134/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Μεσσηνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αθανασίου Πετράκου προς τους
Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση του Μηχανισµού
Ανάκτησης του Μεταβλητού Κόστους στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Η µε αριθµό 1142/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών,
σχετικά µε το εργασιακό µέλλον των εργαζοµένων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι».
4. Η µε αριθµό 1131/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηµαθίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο.
5. Η µε αριθµό 1143/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Εύβοιας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Μίχου
προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την
υδροδότηση του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Γιάλτρων Δήµου Αιδηψού.
6. Η µε αριθµό 1137/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Ρεπούση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την επαναλειτουργία του
Δηµοτικού Θεάτρου Πειραιά.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δευτέρου Κύκλου ( άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1126/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λέσβου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παύλου Βογιατζή προς τον
Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου µε τη Θεσσαλονίκη.
2. Η µε αριθµό 1129/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Κέρκυρας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αγγελικής Γκερέκου προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη διατήρηση της
αυτονοµίας της Τριτοβάθµιας Τουριστικής Εκπαίδευσης.
3. Η µε αριθµό 1132/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Κοζάνης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή προς
τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Υποδοχής Λαθροµεταναστών στο
523 Κέντρο Νεοσυλλέκτων Τάγµατος Πεζικού του Στρατοπέδου
του Μαυροδενδρίου Κοζάνης.
4. Η µε αριθµό 1144/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Μιχαήλ Αρβανίτη
προς τους Υπουργούς Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών, σχετικά
µε την υποβάθµιση του βιοτικού επιπέδου των µελών των Ενόπλων Δυνάµεων.
5. Η µε αριθµό 1130/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Οδυσσέα Βουδούρη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού µηχανισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, σαράντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευ-
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τικοί από το Γυµνάσιο Καµπάνη Κιλκίς
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων
και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μέχρι να ολοκληρωθεί
η καταµέτρηση των ψήφων, επανερχόµαστε στη συζήτηση του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής µε τίτλο: «Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
άλλες διατάξεις».
Ο κ. Αναγνωστάκης έχει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ξέρω, βέβαια, αν στη διαδικασία θα παραστεί κάποιος εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, γιατί ο κ. Ρουπακιώτης ως Υπουργός Δικαιοσύνης ήταν εδώ για την ονοµαστική ψηφοφορία. Εν
πάση περιπτώσει, προφανώς κάποιοι ακούνε.
Προτού ξεκινήσω την τοποθέτηση επί του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, θα ήθελα να συνυπογράψω αρκετές από τις παρατηρήσεις που έκανε ο συνάδελφος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Χατζηλάµπρου και θέλω να τονίσω και τη δική µας διαφωνία ως προς τον τρόπο νοµοθέτησης.
Αυτό το νοµοσχέδιο αποτελείται από 12 άρθρα εννέα διαφορετικών Υπουργείων. Εδώ υπάρχει ένα σπονδυλωτό µίνι πολυνοµοσχέδιο και µπορεί στην επιτροπή οι συνάδελφοι να είχαν την
ευκαιρία να ακούσουν τον αρµόδιο κάθε Υπουργείου, αλλά αυτό
σε καµµία περίπτωση δεν εξωραΐζει µία κακή εικόνα που δηµιουργείται απ’ αυτού του είδους τα νοµοσχέδια που έρχονται στη
Βουλή.
Κύριε Πρόεδρε, το δεύτερο που θα ήθελα να παρατηρήσω
είναι πως για µας είναι ευτυχές γεγονός η απόσυρση της τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας, που εν πάση περιπτώσει προσπάθησε να δηµιουργήσει τετελεσµένα. Η απόσυρση της
συγκεκριµένης τροπολογίας είναι σε θετικό βήµα, όµως µας δίνει
τη δυνατότητα να καυτηριάσουµε για άλλη µία φορά το ότι σε
καµµία περίπτωση δεν θα πρέπει να καταστρατηγείται η κοινοβουλευτική διαδικασία στο όνοµα τού να εξυπηρετήσουµε την
όποια σκοπιµότητα του όποιου Υπουργείου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Άρα λοιπόν, από τα δύο που µέχρι τώρα περιέγραψα ως αρνητικά στοιχεία αναδεικνύεται η επιτακτική και αδήριτη ανάγκη
να εφαρµόσουµε επιτέλους τους κανόνες της καλής νοµοθέτησης.
Αντιλαµβάνοµαι, κυρία Πρόεδρε, -γιατί και προηγουµένως
ήσασταν Προεδρεύουσα- ότι γίνεται µια προσπάθεια από την
πλευρά σας στη Διάσκεψη των Προέδρων, αλλά θα πρέπει να
έχει και αποτέλεσµα αυτή η πίεση, να τελειώνουµε µε αυτό το
γεγονός και το φαινόµενο.
Ένα τρίτο σηµαντικό ζήτηµα το οποίο δεν έθεσε ο συνάδελφος και θα ήθελα εγώ να το αναδείξω, είναι ο χρόνος διαβούλευσης. Για εµάς τους Βουλευτές της Δηµοκρατικής Αριστεράς,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι η διαβούλευση ένα πρόσχηµα. Είναι ουσιαστική η διαδικασία και δεν µπορεί εν πάση περιπτώσει να αναρτάται το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο την Τετάρτη
27/2 από τις 11.00 το πρωί έως τις 15.00 το µεσηµέρι και να λέµε
ότι αυτός είναι ένας σοβαρός χρόνος διαβούλευσης. Αυτό λειτουργεί προσχηµατικά και σε καµµία περίπτωση η Δηµοκρατική
Αριστερά δεν µπορεί να συναινεί σε τέτοιου είδους λογικές και
πρακτικές.
Όσον αφορά τη συζήτηση επί της αρχής, εάν υπήρχε ένας κοινός τόπος, θα µπορούσε να ασκηθεί και µία κριτική, έτσι ώστε
να φανούν τα αδύνατα σηµεία ή και εκείνα τα οποία θα πρέπει
να τα νοµοθετήσουµε για να αντιµετωπιστούν κοινωνικά προβλήµατα. Εδώ τι έχουµε; Έχουµε παρεµβάσεις εµβαλωτικού τύπου
και δεν υπάρχει κανένα κοινό σηµείο που να δηµιουργεί την αίσθηση του νοµοσχεδίου.
Παρ’ όλα αυτά, όσον αφορά τα άρθρα 1 και 2, που θα µπορούσαµε να το τιτλοφορήσουµε «αντιµετώπιση της λαθροϋλοτο-
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µίας», µας βρίσκουν σύµφωνους γιατί όντως αυστηροποιούνται
οι ποινές. Δεν θα σταθώ στις αιτίες εκείνες που κάποιοι συµπολίτες µας οδηγούνται, ίσως, σ’ αυτή την ενέργεια και πράξη. Θα
σταθώ, όµως, στο άλλο σηµείο, που είναι η δραστική αντιµετώπιση εκείνης της «λαθροϋλοτοµίας» που γίνεται χάριν εµπορίας.
Εκεί σαφώς και κινείται σε θετική κατεύθυνση.
Θα πρέπει να τονίσω, βέβαια, ότι και οι διατάξεις που έχουν
την αύξηση των προστίµων και γενικότερα των ποινών δεν θα
απαντήσουν στο πρόβληµα ριζοσπαστικά, ριζικά, ωστόσο δίνουν
ένα πλαίσιο και σηµατοδοτούν τη διάθεση της πολιτείας για προστασία του περιβάλλοντος και των δασών.
Είναι αλήθεια ότι έγιναν βελτιωτικές προσθήκες και είναι προς
τιµήν εκείνων των Υπουργών που δέχθηκαν µέσα από τη διαδικασία της συζήτησης στις επιτροπές να γίνουν αυτές οι βελτιώσεις. Αυτό που είπα, λοιπόν, χθες στο νοµοσχέδιο για τις εξαρτησιογόνες ουσίες, για τα ναρκωτικά δηλαδή -και το τόνισε πολύ
εύστοχα ο κ. Βορίδης στη δική του τοποθέτηση- είναι ότι η Βουλή
είναι αυτή που συνθέτει και τελικά καταλήγει να έχουµε το νοµοθέτηµα που πολλές φορές µπορεί να µην είναι το προϊόν µιας
µονοδιάστατης προσέγγισης ή µιας συγκεκριµένης πολιτικής,
αλλά προϊόν πολιτικού συµβιβασµού, προϊόν έντιµου συµβιβασµού. Σε αυτές εδώ τις διατάξεις φαίνεται ότι πραγµατικά υπήρξε «ανοιχτό αυτί» το οποίο άκουσε και συµπεριέλαβε πολλές από
τις προτάσεις.
Το άρθρο 3 έχει ούτως ή άλλως αποσυρθεί και δεν στέκοµαι
σ’ αυτό.
Πηγαίνω στον Οργανισµό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ. Η εισηγήτριά
µας κ. Φούντα -η οποία βρίσκεται σε αποστολή στο εξωτερικό
και γι’ αυτό το λόγο απουσιάζει σήµερα από τη διαδικασία και
την αντικαθιστώ- είχε κάνει συγκεκριµένη τοποθέτηση. Εµείς χαιρόµαστε που πραγµατικά µία παρέµβαση που έχει αναπτυξιακά,
αλλά και συνεταιριστικά χαρακτηριστικά δίνει τη δυνατότητα σε
πολλούς πρώην οργανισµούς να αποτελέσουν πλέον µία ενιαία
δοµή και αυτή η δοµή στοχοθετεί αυτό που λέµε «µία πολύ πιο
βαθιά και ουσιαστική προσπάθεια ανάπτυξης».
Έχουν γίνει αναθεωρήσεις και προσθήκες στο άρθρο 4. Βεβαίως είναι σε θετική κατεύθυνση. Και αυτό µας κάνει ιδιαίτερα
χαρούµενους και ικανοποιηµένους. Μια παρατήρηση που είχε
γίνει από την πλευρά της Δηµοκρατικής Αριστεράς και εν τέλει
συµπεριελήφθη στο συγκεκριµένο σχέδιο νόµου στο άρθρο 4
αφορά τη διεύρυνση των µελών, του αριθµού τους στο διοικητικό
συµβούλιο. Συγκεκριµένα, να υπάρχουν δυο εκπρόσωποι από
την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί το ποσοστό, έτσι και αλλιώς δικαιολογεί αυτή τη συµµετοχή και αυτή τη διεύρυνση. Τη χαιρετίζουµε και νοµίζουµε ότι πολλά έχει να προσφέρει η συµµετοχή
των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Τέλος, θέλω να κάνω µια παρατήρηση στο άρθρο 4. Επειδή
έχουµε κακά ιστορικά προηγούµενα µε µετοχικά κεφάλαια, θα
πρέπει να υπάρξει ειδική δέσµευση και ιδιαίτερη προσοχή στο
να µην αθετήσουµε τη θεσµική υποχρέωση που έχει το κράτος
ως προς την καταβολή στο µετοχικό κεφάλαιο. Θα πρέπει να
υπάρχει και συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Το θεωρούµε πάρα
πολύ σοβαρό, για να µπορέσει αυτή η αναπτυξιακή δοµή να έχει
όλα τα προσόντα και τα εχέγγυα να είναι αποτελεσµατική.
Σε ό,τι αφορά στο άρθρο 5 για τους µετακλητούς υπαλλήλους,
η Δηµοκρατική Αριστερά έχει παγιώσει στον πολιτικό της λόγο
την πρόταση της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης για τη δηµιουργία ενός διυπουργικού κλάδου µε
επιτελικό χαρακτήρα. Αυτός θα στελεχώνεται από απόφοιτους
της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης, µε δυο θετικές καταλήξεις.
Η πρώτη είναι ότι αναβαθµίζεται ο ρόλος αυτών των ανθρώπων στους οποίους έχει επενδύσει η ελληνική πολιτεία. Το δεύτερο, και το σπουδαιότερο, είναι ότι οδηγούµαστε σε δραστικό
περιορισµό των µετακλητών υπαλλήλων και βέβαια έχουµε µια
τεκµηρίωση και στήριξη στο έργο των Υπουργείων. Άρα, λοιπόν
και εδώ µας βρίσκετε θετικούς.
Το άρθρο 6 αφορά στο ζήτηµα λειτουργίας των διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραµµών. Είναι προφανές. Ευτυχώς που εδώ
υπάρχει πλήρης συµφωνία όλων των πολιτικών δυνάµεων που
συγκροτούµε το δηµοκρατικό τόξο, εντός και εκτός της Βουλής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ελπίζουµε βέβαια ότι θα είµαστε συνεπείς ως προς τις διεθνείς
υποχρεώσεις της χώρας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί και η τήρηση
της αρχής της αµοιβαιότητας.
Στο άρθρο 7 υπάρχει ένα ζήτηµα, όπως και να το κάνουµε, για
να µην κλείνουµε τα µάτια, να µην στρουθοκαµηλίζουµε πολιτικά.
Σαφώς υπάρχουν όλα εκείνα τα οποία έχουν κριθεί µε αποφάσεις
των δικαστηρίων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις ποινικές
ευθύνες και όλα τα σχετικά. Εδώ δεν το κρύβω ότι, εκπροσωπώντας τη Δηµοκρατική Αριστερά έχουµε µια επιφύλαξη η οποία
κάµπτεται, εν πάση περιπτώσει, µε τη διαβεβαίωση ότι αυτό δε
θα αποτελέσει την αφετηρία για να αντιµετωπιστούν µε τον ίδιο
τρόπο και άλλες τέτοιες ανώνυµες εταιρείες, που πραγµατικά
έχουν ευθύνες για τη διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος. Άρα,
συµφωνούµε, έστω και µε κάποιες επιφυλάξεις. Σε καµµία περίπτωση όµως δε συναινούµε σε ένα γενικότερο κλίµα απαλλαγής
από ποινικές ευθύνες όσων είχαν την ευθύνη διαχείρισης δηµόσιου χρήµατος.
Στο άρθρο 8 δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να σταθούµε. Συµφωνούµε. Μιλάµε για µια προσπάθεια να εξοµαλυνθεί το ζήτηµα λειτουργίας του διοικητικού συµβουλίου του Εθνικού Οργανισµού
Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού.
Δεν έχουµε να πούµε κάτι. Είµαστε θετικοί και στο άρθρο 8.
Το άρθρο 9 αφορά το επίµαχο θέµα της αναστολής των διώξεων των διοικητικών συµβουλίων των συνεταιρισµών για ληξιπρόθεσµες οφειλές των ενώσεων και των συνεταιρισµών στο
δηµόσιο, ενώ παύουν και οι κατασχέσεις περιουσιακών τους
στοιχείων. Εδώ να γίνει µια ιδιαίτερη αναφορά και µια ιδιαίτερη
επισήµανση. Δεν αφορά απαλλαγή, αλλά αναστολή. Και είναι
πολύ σηµαντικό.
Για να καταλάβει και η κοινωνία –όσοι, βέβαια, συµπολίτες µας,
µας ακούνε- στην ουσία έρχεται αντιµέτωπος µε το νόµο αυτός
που σήµερα έχει την ευθύνη του µέλους του διοικητικού συµβουλίου, για πράξεις, όµως, που είχαν κάνει προηγούµενα διοικητικά
συµβούλια. Ε, όπως και να το κάνουµε, υπάρχει πραγµατικά εδώ
µία διόρθωση. Και νοµίζω ότι είναι στο σωστό δρόµο.
Ωστόσο, κύριοι Υπουργοί, θα πρέπει να αναζητήσουµε –γιατί
κατά τη γνώµη µας αυτό είναι το κύριο- τη ρύθµιση εκείνη που
να µη δηµιουργεί µεν προβλήµατα σε όσους ανέλαβαν προσφάτως και ταλαιπωρούνται από παρελθούσες αµαρτίες, αλλά και
που δεν θα απαλλάσσει όσους καταστρατήγησαν το θεσµικό
πλαίσιο.
Το άρθρο 10 είναι µία διευθέτηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης του ζητήµατος των υιοθεσιών. Δεν έχω να πω κάτι. Είµαστε απόλυτα σύµφωνοι. Μάλιστα, θα ήθελα να πω ότι εδώ
δίνουµε και µία δυνατότητα σε πάρα πολλούς συµπολίτες µας,
να αντιµετωπίσουν πρωτογενώς το θέµα της υιοθεσίας και να
µην ταλαιπωρούνται από τη γραφειοκρατία.
Στο άρθρο 11 τώρα, για τις Σχολές Αξιωµατικών: Για εµάς –
και νοµίζω για τις περισσότερες πολιτικές δυνάµεις- πάγια βασική αρχή µας είναι η εισαγωγή να γίνεται µέσω πανελλήνιων
εξετάσεων. Αυτό είναι αδιαπραγµάτευτο. Αντιλαµβανόµαστε την
υποχρέωση που υπάρχει για τις δύο αυτές χρονιές, 2013 και
2014. Θέλω –σας παρακαλώ θερµά- να γίνει ρητή διευκρίνιση –
κι αν υπάρχει και δυνατότητα ανάληψης δέσµευσης- ότι θα ισχύσει µόνο για δύο χρόνια η εισαγωγή στη Σχολή από τους
ένστολους, που έτσι κι αλλιώς µε ένα ποσοστό είχαν τη δυνατότητα να συµµετέχουν.
Για την Υπηρεσία Ασύλου και τη στελέχωσή της, δεν διαφωνούµε. Ελπίζουµε να λειτουργήσει ουσιαστικά και όχι µόνο -όπως
ακούστηκε- επειδή είναι συµβατική µας υποχρέωση.
Το ίδιο, βέβαια, ισχύει και για τα προβλεπόµενα για τους τρίτεκνους, τα οποία σαφώς θέλουµε να τονίσουµε ότι τα βρίσκουµε ιδιαιτέρως θετικά.
Τέλος, για το άρθρο 12, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δηµοκρατική Αριστερά –µάλιστα, είχα την τιµή να
είµαι ειδικός αγορητής- είχε συµφωνήσει –αν το θυµάστε, κύριε
Υπουργέ- και στήριξε και τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου.
Αυτό θα µπορούσαµε να το είχαµε αντιµετωπίσει σε εκείνο το
νοµοσχέδιο, σε εκείνο το άρθρο. Άρα, δικαιολογηµένα κάποιες
φωνές µιλούν για µία αποσπασµατικότητα, για να µην υιοθετήσω
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τον πιο βαρύ χαρακτηρισµό, για προχειρότητα.
Άρα, θα πρέπει όταν έρχεται ένα νοµοσχέδιο, να είµαστε ιδιαίτερα επιµελείς, έτσι ώστε να το ολοκληρώνουµε και να µην
υπάρχει η δυνατότητα µιας κριτικής, που σε ένα βαθµό, κατά τη
γνώµη µου, µπορεί και εδράζει σε σοβαρή επιχειρηµατολογία.
Υπό την έννοια αυτή και µε το ότι η προσπάθεια από εδώ και
πέρα της Κυβέρνησης, στο σύνολό της, θα έχει να κάνει µε νοµοθετήµατα, τα οποία θα είναι συγκεκριµένα και άκρως στοχευµένα, εµείς συµφωνούµε και στηρίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ευχαριστού-
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µε κι εµείς, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω το
αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί του άρθρου 58 εψήφισαν συνολικά 242 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 166 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 75 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Επί του άρθρου 60 εψήφισαν συνολικά 242 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 166 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 75 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής, σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Συνεπώς, το
άρθρο 58 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 60 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία
επί της αρχής και επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Επανερχόµεθα στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις».
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κυρία Πρόεδρε,
θα ήθελα, παρακαλώ, το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ο κύριος
Υπουργός έχει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πάρα
πολύ.
Θα ήθελα απλώς να καταθέσω µια νοµοτεχνική βελτίωση, σε
σχέση µε τα τέλη ταξινόµησης. Έχει γίνει συζήτηση σχετικά.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
µπορείτε να µας πείτε σε τι αφορά, για να τοποθετηθεί επ’ αυτής
η κ. Μανωλάκου;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Μάλιστα, κυρία
Πρόεδρε.
Η παράγραφος 2 του άρθρου µόνου της τροπολογίας στο
παρόν σχέδιο νόµου που κατατέθηκε µε γενικό αριθµό 254 και
ειδικό αριθµό 25/1-3-2013, αναδιατυπώνεται ως εξής:
«2. Στο άρθρο 132 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:
«10. Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόµησης και τις λοιπές
φορολογικές επιβαρύνσεις, πλην εισαγωγικού δασµού και ΦΠΑ,
τα πλωτά µέσα και τα αυτοκίνητα οχήµατα, καινουργή ή µεταχειρισµένα, τα οποία παραχωρούνται µε δωρεά στην Ελληνική
Αστυνοµία, το Πυροσβεστικό Σώµα ή το Λιµενικό Σώµα-Ελληνική
Ακτοφυλακή για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, εφόσον
έχει προηγηθεί αποδοχή της δωρεάς από τον οικείο Υπουργό».
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ να
κατατεθεί και να διανεµηθεί στους κυρίους συναδέλφους.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Βεβαίως, κυρία
Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Σταύρος Καλαφάτης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
Ορίστε, κυρία Μανωλάκου, έχετε το λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω
από τα γεγονότα στην Ιερισσό.
Εµείς καταγγέλλουµε την απρόκλητη και χωρίς διακρίσεις επίθεση αστυνοµίας και ΜΑΤ. Τέσσερις διµοιρίες ήταν στο χωριό Ιερισσός της Χαλκιδικής. Εχθρός σας όλο το χωριό! Όργιο
αυταρχισµού! Επίθεση µε δακρυγόνα και χηµικά, που έπεφταν
βροχή! Έφτασαν µέσα στο προαύλιο του σχολείου. Μαζική τροµοκρατία για να κάµψει την αγωνιστικότητα των κατοίκων! Απαγορεύτηκε να φτάσουν µέχρι και τα ασθενοφόρα γι’ αυτούς που
είχαν αναπνευστικά προβλήµατα.
Σας το λέµε καθαρά: Είναι ντροπή, είναι βαρβαρότητα. Να φύγουν τώρα τα ΜΑΤ και να ζητηθούν ευθύνες. Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Υπουργέ. Μη συσκοτίζετε την αλήθεια.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Είναι ένα νοµοσχέδιο πολυθεµατικό, που πάει να καλύψει ανάγκες της Κυβέρνησης για την
υλοποίηση άµεσα και γρήγορα καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων,
που εξυπηρετούν την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων.
Είναι στο πλαίσιο της πολιτικής σας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή εκφράζεται και στα µνηµόνια.
Το ποικιλοθεµατικό πλαίσιο οφείλεται στο ότι αυτά τα άρθρα,
όπως είπαν προηγούµενα και άλλοι συνάδελφοι, είναι τροπολογίες που επιχειρήθηκε να περάσουν σε άλλα νοµοσχέδια. Δεν
έγινε εφικτό από διαµαρτυρίες και προκλητικές ασυµβατότητες
και ενοποιήθηκαν στη σηµερινή του µορφή.
Βέβαια, δεν αποφύγατε τον κανόνα, ότι ακόµα και σε αυτό το
νοµοσχέδιο προσθέσατε νέες τροπολογίες, εκ των οποίων η µία
αφορά τον βίαιο αντιλαϊκό χαρακτήρα των αποκρατικοποιήσεων
και ρυθµίσεις διευκόλυνσης της επανακεφαλαιοποίησης των
τραπεζών. Τελικά, αυτές τις τράπεζες τις έχετε µπουκώσει κρατικό χρήµα. Έλεος!
Συνολικά, τα άρθρα δεν έχουν σχέση µε ικανοποίηση λαϊκών
αναγκών. Αυτές κάθε µέρα τις στραγγαλίζει η άγρια πολιτική
σας. Και πιο ειδικά, θα αναφερθώ στις θεµατικές ενότητες.
Ως προς την παράνοµη υλοτόµηση, ενδιαφέρεστε για την προστασία των δασών; Κατά τη γνώµη µας, όχι. Εξάλλου προωθείτε
την εµπορευµατοποίησή τους –και αν είναι δυνατόν να µην υπάρχει έλεγχος!- ενώ µε τις µεθόδους επιχειρήσεων fast track δίνετε
και τον δασικό πλούτο βορά στο κεφάλαιο. Τις δασικές υπηρεσίες τις έχετε απογυµνώσει από αντικείµενο, προσωπικό και πόρους. Οι αλλαγές της δασικής νοµοθεσίας είναι προς το
χειρότερο. Είναι πρόβληµα η παράνοµη υλοτόµηση; Ναι, είναι.
Όµως, η µεγαλύτερη καταλήστευση και καταστροφή γίνεται
από εµπόρους που απογυµνώνουν περιοχές για το κέρδος. Οι
κάτοικοι των περιοχών αυτών, ακόµα κι αν παίρνουν µεγαλύτερες
ποσότητες από αυτές που δικαιούνται, δεν το καταστρέφουν,
γιατί χρειάζονται το δάσος την επόµενη και τη µεθεπόµενη χρονιά. Είναι η περιοχή τους, που ζουν και αναπνέουν. Παίρνουν απ’
το δάσος.
Μπορεί να δοθεί λύση άµεσα και γρήγορα; Ναι, µπορεί, αν καταργήσετε την εξίσωση πετρελαίου κίνησης και θέρµανσης.
Θα το λύσει το πρόβληµα µε αυτά τα δύο άρθρα; Όχι, γιατί
παρά το γεγονός ότι υπάρχει επικαιροποίηση, εκσυγχρονισµός
και εξειδίκευση στο νοµικό πλαίσιο που ισχύει από το 1969, δίνει
τη µεγαλύτερη βαρύτητα στην καταστολή. Χαρακτηρίζει την πολιτική σας τελικά. Ερµηνεύει σκόπιµα λάθος το φαινόµενο της
µεγάλης αύξησης κρουσµάτων λαθροϋλοτόµησης. Δεν το αποδίδει στις βάρβαρες, άγριες κοινωνικές συνθήκες που διαµορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της σκληρής, αντιλαϊκής
πολιτικής σας και στην προσπάθεια των φτωχών λαϊκών στρωµάτων να καλύψουν τις ανάγκες τους σε θέρµανση, ακόµη και
µε ξυλόσοµπες, λύσεις του περασµένου αιώνα, που προκαλούν
ακόµη και θανάτους.
Είναι εγκληµατική η πολιτική σας. Είναι προφανές ότι µέσα
από τη µείωση των απαιτούµενων ποσοτήτων ξυλείας, ουσιαστικά θίγονται όσοι διακινούν ξυλεία, µε σκοπό την εµπορία της
και όχι αυτοί που παρανοµούν για να καλύψουν ανάγκες της. Με
αυτή την έννοια, το θεωρούµε θετικό και αυτός είναι ο λόγος που
θα ψηφίσουµε «λευκό».
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Ωστόσο, πρέπει να αυξηθεί η ποσότητα που είναι για ατοµικές
ανάγκες των οικογενειών της γύρω περιοχής. Εξάλλου, η δυνατότητα διάθεσης κατασχεµένων προϊόντων σε δηµόσιες υπηρεσίες ή σε αναγνωρισµένους συνεταιρισµούς –κατά προτίµηση
υπαλλήλων του κράτους- εµείς θεωρούµε ότι είναι διάταξη ρουσφετολογικού σκοπού και δεν συµφωνούµε.
Σε ό,τι αφορά τη συγχώνευση σε ενιαία ανώνυµη εταιρεία των
δύο σηµερινών Οργανισµών Ανάπτυξης Δυτικής και Ανατολικής
Κρήτης, µε αντικείµενο βέβαια την Κρήτη, το βόρειο οδικό άξονα
και το φράγµα Αποσελέµη, ουσιαστικά µεταφέρατε σε έναν
φορέα ιδιωτικού δικαίου όλες τις αρµοδιότητες που έχουν σήµερα κράτος, περιφέρεια, δήµοι στο σχεδιασµό χρηµατοδότησης, κατασκευής και διαχείρισης των µεγάλων έργων της
περιφέρειας, ώστε αυτό να εξυπηρετεί πιο ευέλικτα το µεγάλο
κεφάλαιο.
Γι’ αυτό επιλέγετε τη µορφή της ανώνυµης εταιρείας, διότι η
οποιαδήποτε µετοχική της σύνθεση αλλάζει εύκολα. Μπορεί να
φέρατε την τροπολογία που δεσµευόσαστε ότι δεν θα µεταβιβάσετε τις µετοχές σε τρίτο, αλλά εµείς σας ρωτάµε: Γιατί τότε δεν
αλλάζετε την Α.Ε. να την κάνετε δηµοσίου δικαίου για σιγουριά;
Σας το λέµε καθαρά: Δεν σας εµπιστευόµαστε. Λέτε και ξελέτε.
Τροποποιείτε επί των τροποποιήσεων. Μπορεί να το αποφασίσετε αργότερα, δηλαδή και να µπουν απευθείας οι µεγάλοι ιδιώτες-επενδυτές µε νέες τροπολογίες. Εξάλλου, αυτή είναι η
πολιτική σας. Είναι όλα στο κεφάλαιο.
Και ξέρουµε καλά ότι και για το νερό γίνονται πόλεµοι. Η ιδιωτικοποίηση του νερού της Κρήτης είναι «φιλέτο». Εξαγωγές γίνονται και προς την Κύπρο. Ξέρουµε καλά ότι εξασφαλίζει κέρδη
στον ιδιώτη, γιατί το νερό δεν µπορεί κανείς να το στερηθεί. Γι’
αυτό εµείς λέµε ότι είναι αγαθό και δεν είναι εµπόρευµα, όπως
το θεωρείτε εσείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ντιρεκτίβες της.
Εξάλλου, παρά τις τροπολογίες –βελτιωτικές είναι- διορίζεται
το διοικητικό συµβούλιο στην πλειοψηφία του από τον Υπουργό
Ανάπτυξης. Εντάξει, δεν είναι πια η συντριπτική πλειοψηφία, είναι
όµως η απόλυτη πλειοψηφία. Πλήρως ελεγχόµενο! Διαµαρτυρίες
υπήρξαν στην ακρόαση από τους φορείς της αυτοδιοίκησης. Μερικά τα λάβατε υπ’ όψιν, αλλά δεν αλλάζει την ουσία.
Εµείς –το λέµε καθαρά- απαιτούµε και θεωρούµε, πρώτον, αυτονόητη τη διασφάλιση της εργασίας του προσωπικού των σηµερινών Οργανισµών και υπηρεσιών και, δεύτερον, ότι οι λαϊκές
ανάγκες ικανοποιούνται µε τη δηµιουργία και ενίσχυση υπηρεσιών του δηµοσίου, που θα ασκούν αποκλειστικά τις αρµοδιότητες που πάτε να δώσετε στις ανώνυµες εταιρείες. Αυτή είναι η
θέση µας και γι’ αυτό δεν θα ψηφίσουµε το άρθρο 4. Αυτοί είναι
οι λόγοι.
Ως προς τον περιορισµό των µετακλητών υπαλλήλων, εµείς
δεν έχουµε αντίρρηση. Συµφωνούµε. Εξάλλου, το λέµε καθαρά
ότι δεν πρέπει να µονιµοποιούνται. Εµείς το εφαρµόζουµε αυτό
στην πράξη. Με λίγα λόγια, δηλαδή, το άρθρο 5 θα το ψηφίσουµε.
Σε ό,τι αφορά την κατάργηση των χρεών προς το δηµόσιο και
τα ασφαλιστικά ταµεία µέσα από την κατάργηση αστικών αξιώσεων µε µία µονοκοντυλιά, θα ήθελα να πω ότι είναι προκλητική
ρύθµιση, όταν ξέρουµε ότι οι διοικήσεις απαξίωναν την Ολυµπιακή για να πουληθεί σχεδόν τσάµπα στους ιδιώτες, όταν εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκές οικογένειες απειλούνται µε κατασχέσεις και φυλακίσεις από αδυναµία να πληρώσουν φόρους και χαράτσια.
Όµως, και οι εργαζόµενοι στην Ολυµπιακή που απολύθηκαν,
ακόµη δεν έχουν πάρει την αποζηµίωση που δικαιούνται. Όσοι
πήγαν σε άλλες υπηρεσίες, τώρα ξέρετε πού είναι; Είτε σε εφεδρεία είτε υπό απόλυση. Άφεση αµαρτιών για τη διοίκηση, κυνηγητό όµως για τους απολυµένους. Καταθέτουµε στα Πρακτικά
την ανακοίνωση της Οµοσπονδίας Σωµατείων Πολιτικής Αεροπορίας γι’ αυτά τα ζητήµατα µε ηµεροµηνία 5-3-2013.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ούτε µπορούµε να παραβλέψουµε ότι αυτή η ρύθµιση είναι
ουσιαστικά οργανικό κοµµάτι της διαδικασίας πώλησης της
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Ολυµπιακής, που εντάσσεται στην πολιτική αποκρατικοποιήσεων
που ακολουθήθηκε όλη την προηγούµενη εικοσαετία και συνεχίζεται. Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση στρατηγικών τοµέων της οικονοµίας, µε στόχο να
δηµιουργηθούν νέοι κερδοφόροι τοµείς για την τοποθέτηση
υπερσυσσωρευµένων κεφαλαίων των οµίλων, γιατί αυτό είναι το
πρόβληµά τους σήµερα.
Οι επιπτώσεις, µάλιστα, αυτής της πολιτικής στον τοµέα της
απελευθέρωσης είναι σήµερα εµφανέστατες. Τις βιώνουµε. Πανάκριβα εισιτήρια, καταργήσεις γραµµών, αποκλεισµός ολόκληρων περιοχών της χώρας από αεροπορικές συγκοινωνίες, εντατικοποίηση της εργασίας αυτών που σήµερα δουλεύουν στις ιδιωτικές αεροµεταφορές.
Εάν θέλετε, ακόµα και η προηγούµενη πορεία της Ολυµπιακής
αποδεικνύει πως λύση δεν είναι ούτε και η επιστροφή σε κρατικές επιχειρήσεις που θα λειτουργούν µέσα στη ζούγκλα της αγοράς, που θα υλοποιούν και θα σέβονται τις δεσµεύσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού σε µία τέτοια περίπτωση θα λειτουργούν µε βάση τους νόµους της αγοράς. Έτσι είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη, ταυτισµένη µε τη σχετική εξαθλίωση των εργαζοµένων στη φάση ανάπτυξης, απόλυτη εξαθλίωση εργαζοµένων
στη φάση της κρίσης, όπως ζούµε τώρα. Γι’ αυτό εµείς λέµε ότι
είναι µονόδροµος η αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
των µονοπωλίων ή για µονοµερή διαγραφή του χρέους και η κοινωνικοποίηση των µονοπωλίων.
Έρχοµαι στο άρθρο 19 του νόµου περί συνεταιρισµών που
τροποποιείται. Δηλαδή, έχουµε αναστολή ποινικής δίωξης ή εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που εκκρεµούν σε β’ βαθµό κ.λπ..
Το ξέρουµε καλά ότι υπήρξαν συνεταιρισµοί, οι οποίοι πράγµατι
είχαν αδυναµία να πληρώσουν. Εννοώ σε δηµόσια ταµεία, εφορία κ.λπ.. Όµως, υπήρξαν και πολλές περιπτώσεις που έχει τελεστεί υπεξαίρεση, δηλαδή ποινικό αδίκηµα.
Εµείς από την πλευρά µας, ως Κοµµουνιστικό Κόµµα, ζητήσαµε να κληθεί η Οµοσπονδία Συνεταιριστικών Υπαλλήλων, γιατί
έχουν συγκεκριµένες περιπτώσεις που ο υπεύθυνος, αντί να πληρώσει τις εισφορές των εργαζοµένων στο δηµόσιο ταµείο, τις
έβαλε στην τσέπη του. Δυστυχώς, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις
και δεν είναι µία και δύο. Δεν µπορούν όλα αυτά δικαίω και αδίκω
να µπουν στο ίδιο τσουβάλι!
Ουσιαστικά, χρησιµοποιείτε τους αθώους που άδικα κατηγορούνται ως ασπίδα προς αυτού που έχουν ποινικές ευθύνες. Δεν
µπορεί ξερά και χλωρά να είναι το ίδιο! Η κάθε περίπτωση πρέπει
να εξεταστεί χωριστά. Το ζητάµε εδώ και δύο χρόνια ως Κοµµουνιστικό Κόµµα. Δεν το κάνετε. Μάλιστα, εµείς λέµε γι’ αυτούς που
είχαν πραγµατική αδυναµία να υπάρξει ανοχή, διευκόλυνση, να
υπάρξει βοήθεια. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες.
Ωστόσο –και δεν µπορούµε να µην το πούµε!- ο πραγµατικός
λόγος της παράτασης και αυτού του άρθρου είναι να απελευθερωθούν περιουσιακά στοιχεία των συνεταιριστικών οργανώσεων,
για να εκποιηθούν και να εισπράξει το τραπεζικό κεφάλαιο. Όλα
στις τράπεζες!
Ξέρουµε ότι τα χρέη είναι πολλά, όπως και τα επιτόκια ληστρικά υπήρξαν.
Και τα «φιλέτα», όµως, τα οποία διαθέτουν οι συνεταιριστικές
οργανώσεις, είναι αρκετά, καλά και περιζήτητα και είναι στο µάτι
για καταβρόχθιση.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 10 –που αναφέρεται στις οικονοµικές
ρυθµίσεις σχετιζόµενες µε την υιοθεσία- και την παράγραφο 1,
η οποία αφορά την καθ’ ύλη αρµοδιότητα του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, εµείς θα συµφωνήσουµε, δεδοµένου ότι σε σχέση µε
το Ειρηνοδικείο διασφαλίζει περισσότερο τα εχέγγυα ορθής εκτίµησης.
Όσον αφορά το άρθρο 11 και τη ρύθµιση που έχει να κάνει µε
τον καθορισµό κοινής υπουργικής απόφασης για τον αριθµό των
εν ενεργεία αστυνοµικών οι οποίοι εισάγονται στη Σχολή Αξιωµατικών, από τη στιγµή που έχει ανασταλεί η εισαγωγή ιδιωτών
και δεν µπορεί πλέον να προσδιοριστεί ως ποσοστό, δεν θα συµφωνήσουµε. Θα µπορούσαµε να πούµε «ναι» µόνο στην περίπτωση που υπάρχει σχετική ρητή διατύπωση ότι θα παίρνει
υποχρεωτικά και τη γνώµη από τις αντίστοιχες οµοσπονδίες,
όπως είναι η ΠΟΑΣΥ.
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Καταψηφίζουµε και το άρθρο 12.
Ολοκληρώνω µε µία τροπολογία, την οποία έχει καταθέσει το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, σχετικά µε τα αγροτοδικεία, που
περιλαµβάνει όλες τις περιπτώσεις διώξεων αγωνιζόµενων αγροτών, αφού η κυβερνητική τροπολογία που αποσύρθηκε δεν τις
περιελάµβανε. Καλούµε τους συναδέλφους να τη στηρίξουν. Η
εν λόγω τροπολογία αφορά σε αγρότες που διεκδίκησαν αγωνιστικά στους δρόµους το δίκιο, στην επιβίωση των µικρών και µεσαίων αγροτών και σήµερα διώκονται ανελέητα.
Συνολικά καταψηφίζουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο.
Στη δευτερολογία µου θα µιλήσω για τα άρθρα αλλά και για
τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, σαράντα έξι µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Νεάπολης Λασιθίου
Κρήτης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Εισερχόµαστε στον κατάλογο των οµιλητών.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος για επτά
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητά παιδιά
και κυρίες και κύριοι εκπαιδευτικοί από την Κρήτη, θα ήθελα σας
καλωσορίσω κι εγώ µε τη σειρά µου, να σας ευχαριστήσω που
επιδείξατε το ενδιαφέρον να ταξιδέψετε από την Κρήτη, ώστε να
γνωρίσετε από κοντά τη Βουλή των Ελλήνων, να δείτε από κοντά
τη νοµοπαρασκευαστική διαδικασία, να γνωρίσετε την ιστορία
αυτού του κτηρίου, την ιστορία της Δηµοκρατίας µας, η οποία –
αν και περνάει δύσκολες µέρες- στηρίζεται στη νέα γενιά, προκειµένου να µπορέσει να ορθοποδήσει.
Η νέα γενιά, οι µαθητές, οι έφηβοι, είναι αυτοί οι οποίοι µπορούν ξανά να στηρίξουν την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη, πιστεύοντας αγνά και καθαρά στις αρχές της δηµοκρατίας, του
κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αρχές που
δοκιµάζονται και στη χώρα µας, αλλά και διεθνώς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω τοποθετούµενος –
και ως αρµόδιος εισηγητής από την Κοινοβουλευτική µας
Οµάδα- για τα επεισόδια στην Ιερισσό της Χαλκιδικής.
Γνωρίζετε ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν µία αρχή. Η αρχή ήταν
ότι πρέπει παντού και πάντοτε να τηρείται το µέτρο. Γνωρίζετε,
επίσης, ότι η χώρα µας διέπεται από την αρχή του κράτους δικαίου. Αυτό σηµαίνει ότι δεν επιτρέπεται ούτε σε εµάς εδώ ούτε
και έξω από εδώ να µην τηρείται η νοµιµότητα –να µην τηρείται
δηλαδή το δίκαιο και ο νόµος- αλλά κυρίως να δίνεται η αίσθηση
σε οποιονδήποτε πολίτη αυτού του τόπου ότι οι ελεγκτές δεν
ελέγχονται. Εκεί που δοκιµάζεται στην πράξη η ανάπτυξη ενός
τόπου, είναι στο κατά πόσο η κυβέρνηση, η τοπική αυτοδιοίκηση,
οι φορείς, οι κάτοικοι, οι πολίτες, µπορούν να επιτυγχάνουν σε
κάθε συγκυρία την κοινωνική ειρήνη.
Γι’ αυτό το λόγο από το Βήµα της Βουλής καλώ τον Υπουργό
Δηµόσιας Τάξης, καλώ την ελληνική Κυβέρνηση να λάβουν
µέτρα εκτόνωσης της υπερφορτισµένης κατάστασης της περιοχής, ούτως ώστε να µπορέσει να λειτουργήσει οµαλά η επένδυση, αλλά κυρίως κανένας πολίτης να µην αισθάνεται διωκόµενος, κανένα χωριό να µην αισθάνεται στοχοποιηµένο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισάγεται µια θετική ρύθµιση
µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, το οποίο έχει να κάνει µε την
παράνοµη υλοτοµία. Είναι προφανές ότι η δραµατική κατάσταση
µε την παράνοµη υλοτοµία επιβάλλει στον Έλληνα νοµοθέτη, σε
όλους εµάς εδώ, να ψηφίσουµε διατάξεις οι οποίες να επικαιροποιούν, δηλαδή να δηµιουργούν ένα νέο θεσµικό πλαίσιο αντιµετώπισης της λαθροϋλοτοµίας, διατάξεις οι οποίες να δηµιουργούν αντικίνητρο σε όποιον επιθυµεί να δηµιουργήσει ένα σύστηµα παράνοµης υλοτοµίας, καταστροφής των δασών µας.
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Εγώ θα ήθελα, όµως, να προτείνω εδώ στην Κυβέρνησή µας
ότι θα έπρεπε να δραστηριοποιηθεί. Γνωρίζω ότι το Υπουργείο
Δηµόσιας Τάξης δεν εκπροσωπείται σήµερα εδώ. Κύριε Υπουργέ, όµως, το σηµαντικό θα ήταν να δραστηριοποιηθεί το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης, να µπορέσει να αναλάβει πρωτοβουλία,
αξιοποιώντας το έµψυχο δυναµικό των οργανώσεων εθελοντών,
προκειµένου να φυλάξει τα δάση µας, όχι µόνο κατά την αντιπυρική περίοδο, όπως ισχύει µέχρι σήµερα, αλλά και κατά την περίοδο του χειµώνα, διότι όπως βλέπετε όπου έχει αναπτυχθεί ένα
δίκτυο προστασίας αυτήν την πολύ δύσκολη εποχή του χειµώνα
έχει αποτελέσµατα και οι οργανώσεις µπορούν και προστατεύουν τη φύση και το φυσικό περιβάλλον.
Εποµένως, πρέπει το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και η αρµόδια Γραµµατεία να εκπονήσει σχέδιο, ούτως ώστε µέσα από την
πολιτική προστασία να µπορέσουν να αξιοποιηθούν οι οργανώσεις των εθελοντών και σε συνεργασία µε το Πυροσβεστικό
Σώµα να προστατευθούν τα δάση µας κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου.
Έρχοµαι τώρα σε ένα δεύτερο σηµείο του νοµοσχεδίου, που
έχει να κάνει µε τις γραµµές των λεωφορείων µε τις τρίτες
χώρες. Είναι προφανές ότι κανείς δεν αµφισβητεί πως πρέπει να
υπάρχει η αρχή της αµοιβαιότητας και να τηρούνται οι διεθνείς
µας συµφωνίες.
Καταθέτω, όµως, στα Πρακτικά µε την ευκαιρία αυτή, ένα δελτίο Τύπου του Βουλευτή µας κ. Πύρρου Δήµα και µια σχετική
ερώτηση προς τον αρµόδιο Υπουργό, όπου αναφέρει συγκεκριµένα προβλήµατα, τα οποία έχουν ήδη δηµιουργηθεί. Όταν τα
αναφέρει αυτά ο Πύρρος Δήµας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει
τιµήσει τα ελληνικά χώµατα, ένας άνθρωπος που γνωρίζει τα
προβλήµατα συγκεκριµένης περιοχής της Αλβανίας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καθηµερινή επαφή µε τους βορειοηπειρώτες, νοµίζω ότι χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης από την ελληνική
πολιτεία ούτως ώστε να ελλείψουν ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τη διασύνδεση περιοχών, όπως είναι η Χειµάρρα. Είναι
άλλες πόλεις στις γειτονικές µας χώρες, όπου υπάρχει ελληνικό
στοιχείο, το οποίο θέλει να επικοινωνεί µε την Αθήνα και προφανώς αυτή η ανάγκη πρέπει να καλυφθεί µε τον καλύτερο και τον
πιο γρήγορο δυνατό τρόπο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος, καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εισέρχοµαι τώρα στο θέµα της ΟΑΚ Α.Ε., το οποίο εκτιµούµε
και εµείς ως ΠΑΣΟΚ ότι είναι µια πολύ θετική εξέλιξη. Είναι µια
πολύ θετική εξέλιξη, γιατί θεωρούµε ότι η συνεργασία στην
Κρήτη µπορεί να δηµιουργήσει προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης του νησιού, που θα δώσει τη δυνατότητα να έχουµε
ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα, τα οποία να τα βλέπει καθηµερινά ο πολίτης του νησιού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα µισό λεπτό ακόµα, κυρία Πρόεδρε.
Ως προς τα κατασχεθέντα οχήµατα και τη σχετική διάταξη θα
έλεγα, κύριε Υπουργέ, ότι ίσως να έχει διαφύγει από το Υπουργείο. Ίσως πρέπει κάποια οχήµατα που είναι κατάλληλα για την
περιπολία του Πυροσβεστικού Σώµατος να µπει στη ρύθµιση
αυτή ότι µπορούν να διατεθούν και στο Πυροσβεστικό Σώµα.
Αναφέροµαι βέβαια σε οχήµατα, τα οποία να είναι κατάλληλα για
περιπολίες. Προφανώς, δεν κατάσχονται τα πυροσβεστικά για
λόγους λαθρεµπορίας ή ναρκωτικών, όµως κάποια οχήµατα από
αυτά που µπορούν να κατασχεθούν σε τέτοιου είδους περιπτώσεις δικαστικές, θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα µέσω της
προσθήκης και του Πυροσβεστικού Σώµατος, να διατίθενται, όχι
µόνο στην Ελληνική Αστυνοµία και στο Λιµενικό Σώµα, αλλά και
στο Πυροσβεστικό Σώµα.
Τώρα είναι θετική η ρύθµιση για τους εισακτέους και την αποσύνδεση των αστυφυλάκων µέχρι ανθυπαστυνόµων που εισάγον-
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ται πλέον στις Σχολές της Αστυνοµίας, διότι αποσυνδέονται από
τους ιδιώτες, δηλαδή από τους µαθητές, καθώς όπως γνωρίζετε
για τα επόµενα δύο χρόνια, δεν θα µπορούµε να έχουµε εισακτέους µαθητές.
Είναι θετική, επίσης, η ρύθµιση για τη µοριοδότηση της τριτεκνίας.
Όµως, πρέπει επιτέλους να συζητήσουµε σοβαρά µέσα σ’
αυτήν την Αίθουσα και να αναλάβει πρωτοβουλία η Κυβέρνηση
για την πραγµατική µεταρρύθµιση στην εκπαίδευση της Ελληνικής Αστυνοµίας. Στο σύστηµα δηλαδή εκπαίδευσης, ούτως ώστε
να έχουµε ουσιαστικά τριτοβάθµιες σχολές, πραγµατικό πρόγραµµα σπουδών και να µη διαχειρίζεται η πολιτεία τους δόκιµους αστυνοµικούς ως έναν τρόπο κάλυψης των αναγκών τους.
Χρειάζεται προφανώς µια διακοµµατική συναίνεση -και σ’
αυτό όλες οι πτέρυγες πρέπει να συµβάλουν- ούτως ώστε να
αναβαθµίσουµε την εκπαίδευση των αστυνοµικών µας, να κάνουµε πραγµατικά ακαδηµίες τις Σχολές της Αστυνοµίας και να
αξιοποιήσουµε αυτά που έχουµε ήδη έτοιµα, όπως είναι ένα πόρισµα της οµάδας εργασίας του Υπουργείου που φέρει ηµεροµηνία «Ιούλιος 2010» και το οποίο υπάρχει στη διάθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Με αυτά θα ήθελα να κλείσω, τονίζοντας ότι στηρίζουµε το
υπό ψήφιση και υπό συζήτηση νοµοσχέδιο και θεωρούµε ότι
προφανώς πρέπει να στηριχτεί σ’ αυτήν τη φάση, αλλά σίγουρα
πρέπει την επόµενη φορά να γίνεται µε πιο συγκεκριµένο και πιο
οργανωµένο τρόπο η παραγωγή του νοµοθετικού έργου του
κάθε Υπουργείου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε συνάδελφε.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο να καταθέσω µία τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταθέτω µια τροπολογία στο υπό συζήτηση
νοµοσχέδιο. Αφορά ορισµένες τροποποιήσεις σχετικές µε τον
Οργανισµό Ανάπτυξης Κρήτης.
Είναι όλες τροποποιήσεις που επήλθαν µετά από τη συζήτηση
στην επιτροπή, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις θέσεις και των φορέων
και πολλών συναδέλφων, διατηρώντας το ίδιο πνεύµα, το οποίο
διέπει τις διατάξεις της νοµοθετικής ρύθµισης για την ίδρυση του
Οργανισµού Ανάπτυξης Κρήτης, διατηρώντας τον χαρακτήρα
που παίρνει ο οργανισµός αυτός µε την κατά 51% συµµετοχή του
δηµοσίου και µε την πλειοψηφία του δηµοσίου στο διοικητικό
συµβούλιο, δίνοντας όµως παράλληλα περισσότερο λόγο στους
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης µε δύο πρόσθετες θέσεις στο διοικητικό συµβούλιο, διευκρινίζοντας περαιτέρω πράγµατα, τα
οποία ούτως ή άλλως ήταν από την αρχή στο σχέδιο νόµου,
όπως για παράδειγµα ο δηµόσιος χαρακτήρας του αρδευτικού
δικτύου και των υδατίνων πόρων της Κρήτης, όπως το γεγονός
ότι σε καµµία περίπτωση δεν υπήρχε πρόθεση υφαρπαγής αρµοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης του πρώτου και δευτέρου βαθµού.
Η τροπολογία είναι έτοιµη. Είναι ένα δείγµα πιστεύω συνεννόησης και συζήτησης και σύνθεσης απόψεων µέσα από την κοινοβουλευτική διαδικασία. Την καταθέτω στην Εθνική Αντιπροσωπεία και θα τοποθετηθώ, κυρία Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στη συνέχεια.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μανούσος Βολουδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η
οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υφυπουργέ.
Μόνο έτσι πρέπει να δικαιολογούνται πια οι τροπολογίες, από
τη συνεννόηση των συναδέλφων στις επιτροπές.
Η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ ειδικά για τους
µετακλητούς υπαλλήλους και το άρθρο 5.
Πιστεύω ότι όλοι θυµόµαστε την υποτιθέµενη µείωση του αριθµού τους κατά 20%, που διατυµπάνιζε πέρυσι ο κύριος Πρωθυπουργός. Μάλιστα, ψηφίστηκε και η σχετική διάταξη που συµπεριλήφθηκε στο ν. 4093 τον Νοέµβριο του 2012. Αυτά βέβαια
στη θεωρία, γιατί στην πράξη η υπόθεση εξελίχθηκε σε άλλο ένα
εµπαιγµό της Κυβέρνησης Σαµαρά, καθώς είχε προηγηθεί η
ιστορία µε τη δήθεν κατάργηση των επίσης µετακλητών ειδικών
γραµµατέων τον Ιούλιο.
Θυµίζω ότι λίγο αργότερα ο κύριος Πρωθυπουργός διόρισε
δεκατέσσερις νέους γραµµατείς. Αυτήν την κοροϊδία ακολούθησε άλλος ένας εµπαιγµός της κοινής γνώµης, µε τη δήθεν πάλι
απαγόρευση πρόσληψης συγγενών πολιτικών σε θέσεις µετακλητών υπαλλήλων.
Σας θυµίζω ότι η ιστορία αυτή ξεκίνησε τον Αύγουστο του
2012 και τότε τα φερέφωνα της συγκυβέρνησης κατάφεραν για
αρκετές µέρες να συντηρήσουν µία ψεύτικη εικόνα στα Μέσα
Ενηµέρωσης. Νόµιζαν ότι κάπως έτσι θα κέρδιζαν πολιτικούς
πόντους για τον εργοδότη τους. Όλα αυτά βέβαια, τα αναφέρω
για να καταδείξω το γεγονός ότι σήµερα δεν είναι η πρώτη φορά
που η συγκυβέρνηση Σαµαρά προσπαθεί µε φτηνά τεχνάσµατα
να παρουσιάσει δήθεν ρυθµίσεις και ψεύτικες αλλαγές στους πολίτες. Το επαναλαµβάνει επικοινωνιακά κάθε λίγους µήνες, πιστεύοντας ότι ο προηγούµενος εµπαιγµός ξεχάστηκε και έτσι
προχωρεί πάλι τις ίδιες µεθοδεύσεις.
Οι µετακλητοί, λοιπόν, είναι ένα πολύ αγαπηµένο θέµα για τον
κύριο Πρωθυπουργό. Οι πολίτες τους έχουν ταυτίσει -και συχνά
δυστυχώς έχουν δίκιο- µε διορισµούς ηµετέρων, µε αναξιοκρατία
και µε σπατάλη του κράτους. Άραγε, ποιος πολίτης δεν θα χαιρόταν να ακούσει για 20% µείωση στον αριθµό τους; Εδώ όµως
έρχεται η σηµερινή διάταξη του άρθρου 5 να µας αποδείξει για
ακόµα µια φορά τον εµπαιγµό που γίνεται από την πλευρά της
συγκυβέρνησης.
Τι έχουµε, λοιπόν, σήµερα ενώπιόν µας; Προτείνει ο Υπουργός
κ. Μανιτάκης η µείωση των µετακλητών να υπολογίζεται και στις
κενές θέσεις, δηλαδή το 20% να υπολογίζεται επί ενός ευρύτερου συνόλου πραγµατικών, αλλά και εικονικών µετακλητών. Το
λογιστικό αυτό τέχνασµα εξυπηρετεί την εξής σκοπιµότητα: Η
όποια µεταβολή να είναι εικονική. Για παράδειγµα, θα µπορεί ένα
Υπουργείο να λέει ότι µείωσε τους µετακλητούς, απλά καταργώντας άδειες θέσεις. Κατά τα άλλα, οι υπάλληλοι που διόρισε
ο κάθε Υπουργός «από το παράθυρο», χωρίς καµµία απολύτως
αξιοκρατική διαδικασία θα έχουν τη δυνατότητα να παραµένουν
όλοι στις θέσεις τους.
Ένα άλλο σηµείο που πρέπει να προσέξουµε είναι τι έχει γίνει
µέχρι τώρα, από τότε που ψηφίστηκε ο νόµος για την κατά 20%
µείωση των µετακλητών. Έχουν όντως καταγραφεί λιγότεροι τέτοιοι υπάλληλοι; Δυστυχώς, συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Ενώ το
2012 ο αριθµός των µετακλητών στο δηµόσιο ήταν χίλια εξήντα
άτοµα, ξαφνικά µέσα στο 2013 ξεπέρασαν τους χίλιους διακόσιους. Έτσι, σήµερα έχουµε για την ακρίβεια χίλιους διακόσιους
είκοσι έναν µετακλητούς. Πώς συνέβη αυτό το θαύµα; Πώς, αντί
της υποτιθέµενης µείωσης 20%, είχαµε στην πραγµατικότητα αύξηση των µετακλητών σχεδόν κατά ποσοστό 20%; Μόνο ο κ. Σαµαράς και ο κ. Μανιτάκης µπορούν να µας εξηγήσουν τι συνέβη.
Αφού οι µετακλητοί αυξάνονται και πληθύνονται, προφανώς ο κ.
Παπανδρέου κάπως δικαιώνεται εδώ. Φαίνεται ότι όντως «λεφτά
κάπου υπάρχουν», αλλά είναι καλά κρυµµένα και διατίθενται
µόνο για προσλήψεις συγγενών και φίλων σε θέσεις µετακλητών.
Και µια και ανέφερα τους µετακλητούς συγγενείς, να θυµίσω
τι έλεγε για το θέµα ο κύριος Πρωθυπουργός, αν και γνωρίζω ότι
από αυτό θα ενοχληθούν ενδεχοµένως αρκετοί συνάδελφοι της
Νέας Δηµοκρατίας. Ο κ. Σαµαράς λοιπόν, έλεγε για τους συγγενείς πολιτικών που δεν θα µπορούν να διορίζονται µετακλητοί
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υπάλληλοι στο δηµόσιο και µάλιστα ήταν απολύτως συγκεκριµένος. Διαβάζω από ανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης στις 24 Αυγούστου 2012 επί λέξει τα εξής: «Ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαµαράς έδωσε εντολή στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης, ώστε να αναληφθεί την επόµενη βδοµάδα πρωτοβουλία, που θα αφορά στο καθεστώς προσλήψεων
µετακλητών δηµοσίων υπαλλήλων». Και συνεχίζει η ίδια ανακοίνωση: «Συγκεκριµένα, πρόθεση του Πρωθυπουργού είναι η θεσµοθέτηση απαγόρευσης προσλήψεων συζύγων και συγγενών
µέχρι και δευτέρου βαθµού για το σύνολο των κρατικών λειτουργών που δύνανται να προσλαµβάνουν µετακλητούς δηµοσίους
υπαλλήλους».
Σήµερα έχουν περάσει πάνω από έξι µήνες από την εντολή του
Πρωθυπουργού. Δεν χρειάζεται βέβαια να σας πω πόσο ίσχυσε
η δήθεν απαγόρευση του κ. Σαµαρά. Η µοναδική της αξία ήταν
σαν γέµισµα στα δελτία ειδήσεων και στις εφηµερίδες για κάποιες
µέρες. Κατά τα άλλα, είχαµε ακόµα µία περίπτωση ξεκάθαρου εµπαιγµού του ελληνικού λαού από την πλευρά της συγκυβέρνησης. Κάπως έτσι, λοιπόν, ο κ. Σαµαράς διόρισε µετακλητό υπάλληλο και µάλιστα πρόσφατα στις 31 Ιανουαρίου τον αναβάθµισε
στη νέα θέση του Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού, η οποία έγινε
ειδικά γι’ αυτόν, τον φίλο του ψυχίατρο κ. Βαρτζόπουλο.
Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν δυστυχώς ότι συνεχίζετε να εµπαίζετε τον ελληνικό
λαό, γαντζωµένοι σε ένα σύστηµα εξουσίας το οποίο προσπαθείτε να διαιωνίσετε.
Κύριε Υπουργέ, θα κλείσω µε µια πρόταση προς εσάς για το
θέµα των µετακλητών, η οποία αποδεικνύει ότι οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες κάνουµε εποικοδοµητική Αντιπολίτευση. Βλέπουµε την
εργώδη προσπάθεια της συγκυβέρνησης µε διάφορα τεχνάσµατα να µην απολύσει τους µετακλητούς. Προφανώς δεν έχετε
καµµία διάθεση να τους µειώσετε πραγµατικά. Σας ικανοποιεί ο
αριθµός των χιλίων διακοσίων υπαλλήλων σε πολιτικά γραφεία.
Εµείς θα σας δηλώσουµε το εξής: Εάν είναι πράγµατι ικανοί
και θέλουν όντως να δουλέψουν, πάρτε πεντακόσιους από αυτούς –όχι παραπάνω- και στείλτε τους στο ΙΚΑ. Βγάλτε τους από
τα πολιτικά και το κοµµατικά γραφεία και βάλτε τους να δουλέψουν στον ίδιο χώρο, από όπου πρόσφατα απολύσατε πεντακόσια άτοµα. Έτσι, και τα κενά που δηµιουργήθηκαν στο ΙΚΑ θα
καλυφθούν, και οι άνθρωποι αυτοί θα αποδείξουν την αξία τους,
αν και δεν έχουν προσληφθεί µε διαδικασίες ΑΣΕΠ, όπως οι απολυµένοι.
Επειδή, όµως, είναι απολύτως βέβαιο ότι τα άτοµα αυτά δεν
θα έχουν διάθεση να δουλέψουν στο ΙΚΑ, σας ζητούµε να προσλάβετε στις θέσεις αυτών τους πεντακόσιους απολυµένους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ. Ας γίνουν αυτοί µετακλητοί, αφού
ισχυρίζεστε ότι δεν υπάρχει άλλος νόµιµος τρόπος επαναφοράς
τους στο ΙΚΑ, απ’ όπου τους έχετε απολύσει.
Με τον ίδιο τρόπο, µπορείτε να διορίσετε στη συνέχεια και
τους οκτακόσιους αδιόριστους επιτυχόντες της προκήρυξης
8Κ/2008 του ΑΣΕΠ, σε ασφαλιστικά ταµεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Να διορίσετε τους ανθρώπους αυτούς που για χρόνια τους εµπαίζουν διαδοχικές µνηµονιακές
συγκυβερνήσεις.
Σας δίνουµε, λοιπόν, µία λύση, εάν πράγµατι έχετε τη διάθεση
να σταµατήσετε τον εµπαιγµό του ελληνικού λαού. Αυτό που σας
προτείνουµε είναι κάτι που µπορείτε να το πράξετε αύριο κιόλας.
Να επιδείξετε δηλαδή την ίδια, τουλάχιστον, φροντίδα για την
κοινωνική ασφάλιση που δείχνετε ταχτοποιώντας κοµµατικούς
σας φίλους.
Εάν όµως συνεχίσετε τη µέχρι τώρα πολιτική σας, εµείς θα αντιταχθούµε ξανά στη συστηµατική εξαπάτηση των Ελλήνων εκ
µέρους της συγκυβέρνησης και βεβαίως, υπό το πρίσµα που
προανέφερα, είµαστε αντίθετοι σε τέτοιες διατάξεις, όπως είναι
το άρθρο 5, που υποτιµούν τη νοηµοσύνη του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
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κ. Χρυσοβελώνη.
Ζήτησε το λόγο για δύο λεπτά ο κύριος Υφυπουργός.
Ορίστε, κ. Βολουδάκη, έχετε το λόγο.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ένα λεπτό θα
κάνω µόνο, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας την κυρία συνάδελφο, που µόλις κατήλθε από το Βήµα, δεν µπορώ να κρύψω την
έκπληξη µου και αναρωτιέµαι: Θα συνεχίσουµε για πολύ καιρό να
έχουµε δείγµατα σ’ αυτήν την Αίθουσα του να µιλάµε σαν να µην
έχουµε διαβάσει τι είναι αυτό στο οποίο αναφερόµαστε;
Άκουσα την κυρία συνάδελφο να κατακεραυνώνει, εν πάση περιπτώσει, την Κυβέρνηση, γιατί προσλαµβάνει µετακλητούς –δεν
ξέρω τι κάνει- αυξάνει τους αριθµούς, µιλώντας πάνω σε τι; Μιλώντας πάνω σε ένα άρθρο το οποίο µειώνει τον αριθµό των µετακλητών -γιατί αφορά τροποποίηση προηγούµενου άρθρου µε
το οποίο είχαν µειωθεί οι θέσεις των µετακλητών- διευκρινίζοντας
µάλιστα, για όσους ενδεχοµένως είχαν αντίθετη ερµηνεία, ότι η
µείωση επί του 20% των θέσεων δεν αφορά µόνο τις θέσεις όσων
υπηρετούν, αλλά τις θέσεις που υπάρχουν ως οργανικές. Δηλαδή αφορά ένα µεγαλύτερο σύνολο.
Με το άρθρο αυτό, λοιπόν, διευκρινίζεται ότι η µείωση είναι
ακόµα µεγαλύτερη από αυτό που είχε θεσµοθετηθεί. Και ενώ γίνεται αυτό, ακούµε συνάδελφο να µιλά σαν να συµβαίνει το ακριβώς αντίθετο.
Κοιτάξτε, όµως, πρέπει να διατηρήσουµε τη λογική µας, πέρα
από θεωρίες και σενάρια συνοµωσίας και να µείνουµε µέσα στο
πλαίσιο της λογικής και των γραµµών που έχουµε µπροστά µας.
Δεν είναι πολλές, πέντε-έξι γραµµές είναι, ας τις διαβάζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, µπορώ
να έχω το λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε ένα
λεπτό, κ. Χρυσοβελώνη.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): … (Δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τώρα, θέλετε
να απαντήσετε; Αναφερθήκατε κι εσείς προσωπικά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Απολύτως! Όταν λέτε ότι δεν διαβάζω, θα τα ακούσετε. Πρώτη φορά, λοιπόν, ακούτε για µετακλητούς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κ. Χρυσοβελώνη.
Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ, να µας εξηγήσει το προσωπικό και
τίποτα άλλο. Σας παρακαλώ.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Όταν, λοιπόν, ο κύριος Υπουργός
ισχυρίζεται ότι πρόκειται για πέντε γραµµές, τις οποίες εγώ θα
µπορούσα να τις είχα διαβάσει και να ερχόµουν εδώ καλύτερα
διαβασµένη, τώρα µε αναγκάζει να του πω το εξής:
Προφανώς, δεν καταλάβατε, κύριε Υπουργέ, τι είπα. Προφανώς, δεν καταλάβατε ότι είπα πως το θέµα των µετακλητών έχει
ξαναέρθει εδώ. Προφανώς, δεν καταλάβατε ότι είπα πως εµπαίζετε τον ελληνικό λαό. Προφανώς δεν το καταλάβατε αυτό! Είναι
η πρώτη φορά που γίνεται κουβέντα για µείωση του αριθµού των
µετακλητών; Όχι, βέβαια!
Όσα, λοιπόν, είπα, αναφερόµενη στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, είναι αληθή ή ψευδή; Τήρησε ο Πρωθυπουργός τις δεσµεύσεις του; Νοµίζω πως όχι. Άρα, λοιπόν, µην καταφέρεστε
εναντίον ηµών. Σας παρακαλώ πάρα πολύ! Ξέρουµε πάρα πολύ
καλά τι λέµε. Ξέρουµε πάρα πολύ καλά να διαβάζουµε, αλλά τις
επιθέσεις αυτού του είδους θα τις χαρακτήριζα ως ανοίκειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ, κυρία Χρυσοβελώνη.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κυρία Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
θα απαντήσετε όταν θα έχετε τον λόγο. Ας µη κάνουµε άλλο διά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λογο.
Το λόγο έχει τώρα η κ. Ζαρούλια.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σχετικά µε τις τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν. Όσον
αφορά την τροπολογία σχετικά µε το ΤΑΙΠΕΔ, ως Χρυσή Αυγή
έχουµε επανειληµµένα τονίσει την αντίθεσή µας στον τρόπο µε
τον οποίο λειτουργεί το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου. Πρόκειται για έναν φορέα ο οποίος δηµιουργήθηκε µε σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών ξεπουλήµατος της περιουσίας του ελληνικού λαού προς χάριν των δανειστών. ΕΛΒΟ, ΛΑΡΚΟ, ΕΛΤΑ, ΕΑΣ, ΟΠΑΠ, ΔΕΠΑ είναι µερικές
µόνο από τις περιπτώσεις ξεπουλήµατος, οι οποίες αφορούν
ακόµη και ευαίσθητες εθνικές υποδοµές.
Με την παρούσα τροπολογία προβλέπεται η δυνατότητα του
ΤΑΙΠΕΔ να ζητά και η αντίστοιχη υποχρέωση των διοικήσεων των
προς ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων και εταιρειών να παρέχουν
είτε στο ίδιο είτε σε τρίτο πρόσωπο, που το Ταµείο θα υποδείξει,
κάθε πληροφορία σχετικά µε την κατάσταση της αποκρατικοποιούµενης επιχειρήσεως και µε ό,τι εν γένει αφορά τον έλεγχό της.
Μάλιστα, αυτό ισχύει ακόµη και για τους υποψηφίους επενδυτές.
Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στην τροπολογία, η
ρύθµιση περιλαµβάνει ακόµα και πληροφορίες, που προστατεύονται ως εµπιστευτικές βάσει συµβάσεως. Με λίγα λόγια, ο
οποιοσδήποτε παρουσιαστεί και επιλεγεί ως υποψήφιος επενδυτής θα µπορεί να έχει πρόσβαση, ακόµα και σε ζητήµατα που κρίνονται ως απόρρητα για την εθνική ασφάλεια, όπως ευαίσθητα
δεδοµένα σχετικά µε τα ελληνικά αµυντικά συστήµατα.
Είναι προφανές πως τίποτα δεν αποκλείει το ενδεχόµενο η
θέση της υποψηφιότητας να εξυπηρετεί τη σκοπιµότητα της
λήψης γνώσης απορρήτων πληροφοριών και έπειτα η εκδήλωση
ενδιαφέροντος να αποσυρθεί.
Η πρόβλεψη, µάλιστα, η χορήγηση των πληροφοριών να γίνεται
µόνο για τους δικαιολογηµένους από τις συναλλαγές λόγους, η
ξεχωριστή πρόβλεψη πως δεν περιλαµβάνονται πληροφορίες και
στοιχεία που αφορούν ή σχετίζονται µε την εθνική ασφάλεια της
χώρας, µάλλον ενισχύουν παρά καθησυχάζουν τους φόβους µας.
Τέλος, η αναφορά σε πιθανά οικονοµικά οφέλη του κράτους
από επιβληθείσες χρηµατικές ποινές σε τυχόν κακοπροαίρετη
χρήση πληροφοριών, µας προκαλεί θυµηδία.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, την εν λόγω τροπολογία γιατί η εθνική
ασφάλεια και αξιοπρέπεια στέκονται υπεράνω της προσέλκυσης
επενδυτών αµφιβόλου αξίας και σκοπών και δεν αποτελεί πηγή
πιθανής κτήσης εσόδων.
Σχετικά τώρα µε την τροπολογία υπ’ αριθµόν 254/25/1-3-2013
έχουµε να επισηµάνουµε τα εξής. Σε σχέση µε την παράγραφο
1 της τροπολογίας, όσον αφορά τη διάθεση κατασχεµένων οχηµάτων, θεωρούµε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αφού
δεν µπορείτε να ενισχύσετε όπως θα έπρεπε τα Σώµατα Ασφαλείας, αφού δίνετε κονδύλια αλλού και όχι στις υπηρεσίες που
αντιµετωπίζουν τα ναρκωτικά, τη διακίνηση παράνοµων µεταναστών και λαθρεµπορευµάτων, τουλάχιστον ας αξιοποιήσετε τα
κατασχεθέντα από τις συγκεκριµένες εγκληµατικές δραστηριότητες που µνηµονεύετε προς όφελος της Αστυνοµίας, του Λιµενικού και της Πυροσβεστικής.
Άρα, λαµβάνοντας υπόψη την τήρηση των δικονοµικών διατάξεων, θεωρούµε ότι µε δεδοµένη την κοινωνικοοικονοµική συγκυρία που βιώνουµε, σωστό είναι να παίρνουν τα Σώµατα
Ασφαλείας ό,τι κατάσχεται -αυτοκίνητο, σκάφος ακόµα και ελικόπτερο- από εγκληµατικές δραστηριότητες, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόµησης και από τους πάσης
φύσεως φόρους και τέλη στα αυτοκίνητα ή πλωτά µέσα που παραχωρούνται µε δωρεά στα Σώµατα Ασφαλείας, εννοείται ότι
µας βρίσκει απόλυτα σύµφωνους. Θα ήταν προς όφελος του
έθνους να ισχύσει αυτό για όποιον κάνει ανάλογη δωρεά και
προς τις Ένοπλες Δυνάµεις και προς διάφορα ιδρύµατα ή θεραπευτικές µονάδες.
Σε σχέση µε την παράγραφο 2, στην ουσία δεν κάνετε κάποια
θεαµατική αλλαγή. Τουλάχιστον, όµως, η τροπολογία κινείται σε
µια σωστή κατεύθυνση. Θέση µας είναι να µην υφίστανται θέµατα τέλους ταξινόµησης για όσους βρίσκονται σε πραγµατική
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αδυναµία να πληρώσουν πέρα από τις κατηγορίες που µνηµονεύονται.
Συµφωνούµε στα προβλεπόµενα για τις Μονές του Αγίου
Όρους, καταθέτουµε όµως µία σκέψη. Αυτή η απαλλαγή από το
τέλος ταξινόµησης θα έπρεπε να επεκταθεί και σε διάφορα ιδρύµατα ή και θεραπευτικές µονάδες.
Σε σχέση µε την παράγραφο 3 δεν έχουµε και εκεί κατά την
άποψή µας κάποια θεαµατική αλλαγή. Σωστό να απαλλάσσονται
από τον φόρο πολυτελείας οι κατηγορίες που αναφέρονται. Ενδεχοµένως θα πρέπει να µπουν και άλλες. Κατά τα λοιπά θεωρούµε ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια -Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Αλέξανδρος Κοντός, τον οποίο παρέκαµψα,
ενώ ήταν πρώτος στη λίστα, λόγω λάθους ενηµέρωσης από την
γραµµατεία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα ήθελα πριν µιλήσω για το νοµοσχέδιο που συζητούµε να κάνω µια µικρή µόνο αναφορά στα παιδιά που έχουν
απολυθεί από την 9Κ. Όλοι θεωρούµε ότι αυτό είναι άδικο, πραγµατικά. Τα παιδιά αυτά µπήκαν στη δουλειά µε ΑΣΕΠ. Υπήρξε µια
προσφυγή. Σήµερα έχουν χάσει τη δουλειά τους και όλοι στην
Αίθουσα αυτήν, πιστεύω, θα πρέπει να κάνουµε ότι µπορούµε
έτσι ώστε να επαναπροσληφθούν.
Βέβαια, δεν συµφωνώ να προσληφθούν ως µετακλητοί υπάλληλοι, διότι οι τελευταίοι αποχωρούν από την υπηρεσία, όταν
φεύγει ο πολιτικός τους προϊστάµενος. Οπότε, αν τους πάρουµε
ως µετακλητούς υπαλλήλους, αντιλαµβάνεστε ότι πολύ σύντοµα
θα φύγουν από τη δουλειά. Άρα, να γίνει µια προσπάθεια µε µια
νοµοθετική παρέµβαση, πιθανώς, να ξαναπάνε στη δουλειά οι
άνθρωποι αυτοί, αλλά όχι βέβαια µε τη µορφή του µετακλητού
υπαλλήλου.
Σήµερα συζητούµε ένα σχέδιο νόµου που έχει ρυθµίσεις από
πάρα πολλά Υπουργεία και είπα στην επιτροπή ότι έτσι είναι καλύτερα, παρά να ερχόταν ως τροπολογίες. Διότι µας δόθηκε η
δυνατότητα, κύριοι συνάδελφοι, να τα αναλύσουµε λεπτοµερειακά στις επιτροπές και να υπάρξουν και αρκετές βελτιώσεις.
Άκουσα και τον συνάδελφο από τον ΣΥΡΙΖΑ που είπε ότι πραγµατικά σε ορισµένα άρθρα –λαθροϋλοτοµία και κάποια άλλαυπήρξαν, µετά από εισηγήσεις και παρεµβάσεις συναδέλφων αρκετές, βελτιώσεις σε αυτό το σχέδιο νόµου.
Θα ξεκινήσω και εγώ, λοιπόν, από τη λαθραία υλοτόµηση όπου
πρέπει να είµαστε σαφείς και να πούµε ότι αυτή και το παράνοµο
εµπόριο στα ξύλα προέρχονται, κυρίως, από το γεγονός ότι ανέβηκε πάρα πολύ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιµα.
Πρέπει να το δει αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών, διότι δηµιουργήθηκε µια τεράστια κοινωνική αναστάτωση, υπήρξε πρόβληµα
στο περιβάλλον, ενώ τα έσοδα, απ’ ό,τι φαίνεται, τελικά µειώθηκαν, διότι υπήρξε κάθετη πτώση της κατανάλωσης πετρελαίου.
Θα πρέπει, λοιπόν, να το ξαναδεί και εφόσον συµβαίνουν όλα
αυτά, να πάµε σε µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα
καύσιµα.
Θα έλεγα δε, ότι ειδικά στις περιοχές που είναι δίπλα στα
δάση, όπως σε αποµακρυσµένα χωριά και ορεινές περιοχές,
υπάρχει τρόπος να ενισχυθούν άνθρωποι που έχουν ανάγκη, δηλαδή, άνθρωποι άνεργοι, φτωχοί, χρονίως πάσχοντες από την
κρατική εκµετάλλευση δασών η οποία µειώθηκε. Υπάρχει ένα ειδικό κονδύλι που δίνεται από την Κρατική Εκµετάλλευση Δασών
στους ανθρώπους αυτούς, που όµως, δυστυχώς, τη χρονιά που
πέρασε µειώθηκε σε πολύ µεγάλο βαθµό. Βεβαίως να ενισχυθούν και οι υλοτοµικοί συνεταιρισµοί οι οποίοι πραγµατοποιούν
οργανωµένη υλοτόµηση και οι οποίοι κινούνται πάντοτε κάτω
από την εποπτεία των δασικών µας υπηρεσιών.
Όσον αφορά το θέµα της συγχώνευσης των οργανισµών, πρέπει να είµαστε σαφείς ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Διότι
τι κάνουµε; Δηµιουργούµε κάτι καινούργιο συγχωνεύοντας οργανισµούς που έχουν το ίδιο αντικείµενο. Κατά συνέπεια γιατί να
έχουµε χωριστές διοικήσεις; Γιατί να έχουµε επιπλέον προσωπικό; Γιατί να έχουµε επιπλέον δαπάνες και έξοδα; Αυτό που
έγινε θα πρέπει να το ακολουθήσουν και άλλα Υπουργεία, έτσι
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ώστε να έχουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα όσον αφορά
την περιστολή των δαπανών.
Το σχέδιο νόµου που συζητούµε έχει µια σοβαρή ρύθµιση που
αφορά τους συνεταιρισµούς. Είπα και στην επιτροπή ότι το κύριο
πρόβληµα στους συνεταιρισµούς, πέρα από κάποιες αστοχίες
από λάθος επενδύσεις, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός στην
οµιλία του, προέκυψε από το γεγονός ότι η κρίση χτύπησε ανελέητα όλη την κοινωνία, τον ιδιωτικό τοµέα, αλλά και τους συνεταιρισµούς και τις εταιρείες τις συνεταιριστικές. Αυτοί, λόγω των
διαρθρωτικών αδυναµιών που είχαν, δεν µπόρεσαν να αντιµετωπίσουν την πολύ µεγάλη κρίση. Δεν είναι µόνο οι αδυναµίες, αλλά
είναι και ο ρόλος που έχουν. Διότι πολλοί ιδιώτες έκαναν κατάσχεση στα χωράφια και στα σπίτια αγροτών που δεν είχαν να
εξοφλήσουν την αξία εφοδίων που αγόραζαν από αυτούς. Ποιος
συνεταιρισµός θα πάει να κάνει κατάσχεση, έτσι ώστε να εισπράξει αυτά που του οφείλουν οι ιδιώτες;
Πέραν αυτών, πρέπει να πούµε ότι σε πολλές συνεταιριστικές
οργανώσεις υπάρχει αρκετό προσωπικό, περισσότερο απ’ ότι
χρειάζεται. Όµως, είναι πολύ δύσκολο, και το ξέρουµε εµείς που
βιώσαµε -και ο συνάδελφος που ήταν Πρόεδρος σε συνεταιριστική οργάνωση το γνωρίζει- τις συνεταιριστικές οργανώσεις, να
γίνουν απολύσεις στους συνεταιρισµούς. Όπως είναι δύσκολο,
εάν δεν συµφωνήσουν τα δύο µέρη -διοίκηση και εργαζόµενοινα γίνουν και µειώσεις µισθών.
Έτσι, λοιπόν, η κρίση χτύπησε τους συνεταιρισµούς. Είχαµε
βέβαια και το νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα, το νέο συνεταιριστικό νόµο, ο οποίος δεν επιτρέπει να αξιοποιούν περιουσιακά
στοιχεία που είναι αδρανή οι διοικήσεις των συνεταιρισµών, για
να πληρώσουν οφειλές προς ασφαλιστικά ταµεία και προς το
κράτος.
Έτσι λοιπόν, πάρα πολλοί πρόεδροι, διοικητικά συµβούλια,
µέλη διοικητικών συµβουλίων, στελέχη συνεταιριστικών οργανώσεων, οδηγούνται στη δικαιοσύνη, χάνουν τις περιουσίες τους,
διότι δεν µπορούν να ανταποκριθούν οι οργανώσεις σε αυτά που
οφείλουν στο δηµόσιο και στα ασφαλιστικά ταµεία. Σωστή είναι
η ρύθµιση, οδηγεί σε αναστολή των διώξεων µέχρι τέλος του
2013 και δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό να την παρατείνει
για ένα χρόνο, όσο διαρκεί δηλαδή, η εκκαθάριση των οργανώσεων που µε βάση το νέο νόµο γίνεται ή όσο τελικά πέρα από
την εκκαθάριση διαρκεί η µετατροπή των δευτεροβάθµιων σε
πρωτοβάθµιες οργανώσεις, έτσι ώστε να µπορέσουνε και οι διοικήσεις και οι οργανώσεις να αξιοποιήσουν περιουσιακά στοιχεία, να σταθούν στα πόδια τους και να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία.
Όµως, κύριε Υπουργέ, πρέπει να πούµε το εξής: ο νόµος που
υπάρχει σήµερα είναι ανεφάρµοστος και αναποτελεσµατικός.
Και είναι ανεφάρµοστος και αναποτελεσµατικός, γιατί και ο ίδιος
ο Υπουργός που τον έφερε για ψήφιση, µετά από λίγο καιρό
έφερε είκοσι τροπολογίες για να µπορεί να εφαρµόσει το νόµο.
Και τινάζει το συνδικαλιστικό κίνηµα στον αέρα.
Σήµερα το συνδικαλιστικό κίνηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει θεµέλια, είναι στον αέρα. Δεν έχει θεσµικό πλαίσιο,
πάνω στο οποίο µπορεί να σταθεί για να λειτουργήσει. Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο κύριε Υπουργέ, να γίνει η αλλαγή του
θεσµικού πλαισίου που αφορά τη λειτουργία των συνεταιριστικών οργανώσεων στη χώρα µας. Εάν θέλουµε να έχουµε συνεταιριστικό κίνηµα και το χρειαζόµαστε, σε όλο τον κόσµο η
πλειοψηφία των αγροτικών προϊόντων και των εφοδίων διακινούνται από τους συνεταιρισµούς. Στη χώρα µας, δυστυχώς,
στην πιο κρίσιµη ώρα, ψηφίστηκε ένα νοµοσχέδιο που τινάζει όλο
το συνεταιριστικό οικοδόµηµα στον αέρα.
Απαιτείται, λοιπόν, το ταχύτερο δυνατό να έχουµε αλλαγή του
συνεταιριστικού νόµου, έτσι ώστε να µπουν οι βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µπορούσα να αναφερθώ και
στα άλλα άρθρα. Θεωρώ ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση το
σχέδιο νόµου και το υπερψηφίζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει τώρα ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ο κ. Καλαφάτης.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πάρα
πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε όλοι επίγνωση των διαστάσεων και των παραµέτρων που έχει το φαινόµενο της λαθροϋλοτοµίας και κυρίως της απειλής που συνιστά προς το
δηµόσιο συµφέρον.
Προφανώς δεν υπάρχει κανείς σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα που
να µην κατανοεί ότι οι όροι για τη γένεση του φαινοµένου έχουν
βάθος χρόνου. Δεν δηµιουργήθηκαν τώρα. Αλλά τώρα, εξαιτίας
της οικονοµικής ύφεσης, παράγουν αυτήν την τεράστια έξαρση.
Όπως επίσης, συµφωνούµε όλοι πως είναι απαραίτητο να διαχωρίσουµε και τελικά να περιφρουρήσουµε τις πραγµατικές
ανάγκες, που πρέπει να προστατευθούν, τις κοινωνικές παραµέτρους που δεν µπορούµε να αγνοήσουµε, από εκείνους που εκµεταλλεύονται την κατάσταση. Από εκείνους που λυµαίνονται τον
δασικό πλούτο, που είναι περιουσία του ελληνικού λαού, διαπράττοντας τεράστιο κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονοµικό
έγκληµα. Όλα αυτά είναι γνωστά και δεν θεωρώ ότι έχει νόηµα
να τα επαναλάβω, τα συµµεριζόµαστε όλοι.
Αυτό που έχει σηµασία είναι το πώς µπορούµε να συγκεντρώσουµε όσο το δυνατό περισσότερες δυνάµεις, ώστε να φτιάξουµε τις βάσεις της αντιµετώπισης του φαινοµένου, µε δεδοµένες, είναι αλήθεια, εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Να δοµήσουµε ένα αποτελεσµατικό σχέδιο δράσης. Σε αυτό τον στόχο
συνδράµει αποφασιστικά η νοµοθετική ρύθµιση που συζητάµε
σήµερα. Η αυστηροποίηση του θεσµικού πλαισίου είναι εκ των
ων ουκ άνευ. Θέλω να επιµείνω σε τρία βασικά σηµεία της φιλοσοφίας της νέας ρύθµισης.
Πρώτον και σηµαντικότερον, το όριο που θέτει για την τιµωρία
των αδικηµάτων. Το γεγονός ότι πάνω από ένα όριο ζηµίας που
προκαλείται στο δάσος υπάρχει µετατροπή σε κακούργηµα, υπογραµµίζει µε τον πιο απόλυτο τρόπο την εγκληµατική διάσταση
της παρανοµίας έναντι του δασικού µας πλούτου.
Κι αυτό πέρα από τα όσα σηµαίνει για το τιµωρητικό καθεστώς,
σηµατοδοτεί και την προσπάθεια να διαµορφωθεί µια νέα κοινωνική νοοτροπία, µια πολύ πιο αυστηρή συνείδηση της κοινωνίας
για την περιβαλλοντική προστασία. Αυτό είναι το ένα σηµείο.
Το άλλο σηµείο είναι ότι τα όρια που τίθενται προς χάριν της
αυστηροποίησης δεν αγνοούν τις πραγµατικές ανάγκες των
ορεινών πληθυσµών. Δεν αλλάζει τίποτα απ’ αυτό που ισχύει
µέχρι σήµερα γι’ αυτούς και το υπογραµµίζω, γιατί εύλογα σ’
αυτό το σηµείο εντοπίστηκαν πολλές παρατηρήσεις συναδέλφων. Έτσι να το ξεκαθαρίσουµε για τους κατοίκους των ορεινών
περιοχών από υψόµετρο εξακόσια πενήντα µέτρα και πάνω εφόσον υπάρχει εκµετάλλευση δασών, είτε από το κράτος είτε από
τους δασικούς συνεταιρισµούς, οι ανάγκες τους σε καυσόξυλα
καλύπτονται µε τη δέσµευση των αναγκαίων ποσοτήτων και εκχώρηση στους κατοίκους σε τιµή που καλύπτει το 50% του κόστους παραγωγής. Για το σκοπό αυτόν άλλωστε το 2010 για
παράδειγµα, δαπανήθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισµό 8
εκατοµµύρια ευρώ, εισπράχθηκαν τα µισά περίπου, δεσµεύτηκε
ποσό τετρακοσίων χιλιάδων χωρικών κυβικών µέτρων και ικανοποιήθηκαν σαράντα πέντε χιλιάδες οικογένειες.
Όπου, όµως, δεν παράγεται ξυλεία είτε από δασικούς είτε από
την ΚΕΔ είτε από τους δασικούς συνεταιρισµούς χορηγείται από
τα κατά τόπους δασαρχεία ατελής άδεια, για να συλλέξουν οι
ίδιοι κάτοικοι δυο µε τρεις τόνους καυσόξυλα από τα γειτονικά
τους δηµόσια δάση υπό την εποπτεία πάντοτε των οργάνων της
δασικής υπηρεσίας.
Δεύτερον, η αυστηροποίηση των επιπτώσεων για τη µεταφορά
της παράνοµης υλοτοµίας. Έχει σηµασία για την αποθάρρυνση
της εµπλοκής σε µεταφορά παράνοµης υλοτοµίας το γεγονός
ότι πλέον υπογραµµίζεται µε την κατάσταση προσωπικών δηµοσίων εγγράφων, η προσωπική ευθύνη εκείνου που έχει κάνει τη
µεταφορά και τρίτον, η τιµωρία των µεσαζόντων που εµπλέκονται
στη διακίνηση.
Το πρόστιµο όσων επιλέγουν να εκµεταλλευτούν, να πουλήσουν παράνοµα υλοτοµηµένη ξυλεία, γίνεται βαρύ οικονοµικά
και φτάνει ως την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας. Διότι η εκµετάλλευση ενός προϊόντος οικολογικού εγκλήµατος, όπως αυτό
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της λαθροϋλοτοµίας, είναι αντικοινωνική συµπεριφορά. Δεν θα
επιτρέψουµε σε κανέναν να κερδίσει από την καταστροφή των
δασών µας. Η εµπορική δραστηριότητα οφείλει να υπόκειται σε
κανόνες δικαίου.
Στόχος µας είναι να πατάξουµε στο µέτρο του εφικτού το κύκλωµα διακίνησης παράνοµα υλοτοµηµένης ξυλείας. Η εµπορική
διάθεση τέτοιας ξυλείας που προέρχεται παράνοµα από τα δάση
µας, δεν γίνεται ανεκτή. Όσοι το προσπάθησαν, πρέπει να ξέρουν ότι θα πληρώσουν βαρύ οικονοµικό τίµηµα. Διότι είναι βαρύ
και το τίµηµα που υφίσταται ολόκληρη η κοινωνία από την αποψίλωση των δασών µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφές ότι οι ρυθµίσεις που
συζητάµε είναι µόνο ένα κοµµάτι από τη συνολική εικόνα της
λύσης και µε αυτόν τον τρόπο έχει νόηµα να τις αντιµετωπίσουµε. Είναι συµπληρωµατικό µε όσα έχουν ήδη γίνει τους τελευταίους επτά µήνες και προϋπόθεση για να λειτουργήσουν τα
επόµενα βήµατα που ήδη επεξεργαζόµαστε. Και είναι αλήθεια
πως µε την προσπάθεια που έχουµε καταβάλλει όλοι, µε τη συνεργασία των τοπικών κοινωνιών και τη συνέργεια των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών µε τις κατά τόπο αστυνοµικές
αρχές, το ΣΔΟΕ και τους συνοριοφύλακες, πιστεύουµε πως θα
υπάρξουν σηµαντικά αποτελέσµατα από τις ενέργειες που έχει
κάνει το τελευταίο χρονικό διάστηµα και µέχρι τώρα το ΥΠΕΚΑ.
Συγκεκριµένα στις 21-12-2012 εκδόθηκε κατεπείγουσα εγκύκλιος για την αντιµετώπιση της λαθροϋλοτοµίας, οριοθετώντας
το πλαίσιο για την εκπόνηση συγκεκριµένου προγράµµατος εκτέλεσης υλοτοµιών για τον εαρινό παραδασόβιο πληθυσµό. Με την
έκδοση ειδικών δασικών αστυνοµικών διατάξεων πρόγραµµα µείωσης της πυκνότητας βλάστησης µε παράλληλη µείωση και του
κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, ενηµέρωση του κοινού για τις
επιπτώσεις από την παράνοµη υλοτόµηση αλλά και τη δυνατότητα καταγγελιών. Προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας
οχηµάτων και παραµονής ατόµων σε εθνικούς δρυµούς, δάση
και περιοχές ειδικής προστασίας κατά τις νυκτερινές ώρες.
Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 101 του ν.δ. 8669 για καθορισµό συγκεκριµένων δροµολογίων µεταφοράς ξυλείας, ανά
περιοχή. Συµµετοχή δασικών συνεταιρισµών εργαζοµένων και
εθελοντών σε δράσεις επιτήρησης δασών για την έγκαιρη επισήµανση παρανοµιών, συµµετοχή δασικών υπαλλήλων και οµοσπονδιακών συνοριοφυλάκων σε δράσεις επιτήρησης δασών,
κατάσχεση εργαλείων λαθροϋλοτοµίας, καθώς και των οχηµάτων µεταφοράς των προϊόντων αυτών.
Επιπρόσθετα, στις 24-1-2013 υπογράφηκε η απόφαση για την
υλοποίηση του ειδικού προγράµµατος «Πρόληψης Λαθροϋλοτοµιών έτους 2013». Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ο τρόπος
λειτουργίας των δασαρχείων, των Διευθύνσεων Συντονισµού και
Επιθεωρήσεως Δασών, αλλά και του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας για τις απογευµατινές ώρες και τις αργίες, µε
στόχο την αντιµετώπιση των φαινοµένων παράνοµων υλοτοµιών
και παράνοµης διακίνησης ξυλείας.
Το πρόγραµµα που υλοποιεί από σήµερα η Ειδική Γραµµατεία
Δασών έχει προϋπολογισµό 1.490.000 ευρώ και βαρύνει τις πιστώσεις του Πράσινου Ταµείου. Και φυσικά, είµαστε σε συνεχή
εγρήγορση και για την υλοποίηση των µέτρων που έχουν ήδη
αποφασιστεί και για την αναζήτηση νέων πρακτικών που θα µπορούσαν να ενισχύσουν το οπλοστάσιό µας, τη φαρέτρα µας απέναντι στη λαθροϋλοτοµία.
Η αντιµετώπισή της αυτήν τη στιγµή είναι στρατηγική προτεραιότητα πολλαπλών στοχεύσεων. Η προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων έχει προφανή σύνδεση µε την αναβάθµιση του
περιβάλλοντος στο σύνολό του, την υπεράσπιση των κοινωνικών
αγαθών που προκύπτουν για τους πολίτες από τη διατήρηση της
οικολογικής ισορροπίας και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής.
Επιπρόσθετα, συνεπάγεται σηµαντικά οφέλη για τα δηµόσια
ταµεία, αφού τα έσοδα από την εκµετάλλευση της υλοτοµίας,
µέρος της οποίας σήµερα καρπώνονται οι λαθροϋλοτόµοι, θα
επανέλθουν στα κρατικά ταµεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η λαθροϋλοτοµία είναι αξιόποινη πράξη, αντικοινωνική ενέργεια και θίγει τον εθνικό πλούτο
µας, από όποιον και αν γίνεται. Απαιτούνται πολλά βήµατα και σε
καίριους τοµείς πολιτικής, τα οποία δεν έγιναν τις προηγούµενες
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δεκαετίες ώστε να αποκτήσουµε τη βέλτιστη οχύρωση στο φαινόµενο αυτό. Τώρα, όµως, πρέπει να κινηθούµε και κινούµαστε όπως έχει ήδη αποδειχθεί- µε το αίσθηµα του κατεπείγοντος,
εξαντλώντας όλα τα περιθώρια που έχουµε µπροστά µας µε συνεχή επιφυλακή και συντονισµό για να εντοπίζονται οι παραβάτες
και να παραπέµπονται στη δικαιοσύνη, προστατεύοντας τα δικαιώµατα αυτών που έχουν πραγµατικά ανάγκη και µέσα από τη
λειτουργία ενός συστήµατος τιµωρίας για εκείνους που λυµαίνονται τον δασικό µας πλούτο, αισχροκερδούν και ζηµιώνουν
πολλαπλά το κράτος και την κοινωνία.
Η ψήφιση των ρυθµίσεων αυτών από την Ολοµέλεια της Βουλής θα στείλει παντού το µήνυµα της πολιτείας. Και το µήνυµα
είναι σαφές. Είµαστε αυστηροί στην παρανοµία σε βάρος του
δασικού πλούτου που είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Σας
καλώ να υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε πολύ, κύριε Υπουργέ, που δεν πήρατε όλο το χρόνο σας.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής. Μετά είναι ο κ.
Ηλίας Βλαχογιάννης. Θα δώσω τον λόγο και στην κ. Αντωνίου και
µετά παίρνουν τον λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Οι
υπόλοιποι µετά, θα δούµε πως θα πάει.
Το λόγο έχει ο κ. Τζαµτζής.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποτε µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα πρέπει να λέµε τα πράγµατα µε
το όνοµά τους και να ευχαριστούµε κάποιους ανθρώπους, όταν
µετά από συζήτηση και διάλογο διορθώνονται πράγµατα και
διορθώνονται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Στην επιτροπή έγινε, πραγµατικά, πολύ µεγάλη συζήτηση και
απ’ όλες τις πτέρυγες –πρέπει να αναγνωρίσω και τη συµβολή
των συναδέλφων από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όλες τις υπόλοιπες
παρατάξεις-έγιναν προτάσεις για το πώς θα µπορούσαν να διορθωθούν. Είπα θέσεις και άρθρα τα οποία έχουν σχέση µε το νοµοσχέδιο αυτό. Έγινε η διόρθωση, όπως προτείναµε, και αυξήθηκε το ποσό. Βεβαίως, θα θέλαµε να είναι κατά τι µεγαλύτερο,
κύριε Αγοριανέ, αλλά έστω και αυτό είναι κάτι.
Επιπλέον, βάλατε τη διάταξη για τους αποδέκτες των προϊόντων του εγκλήµατος και µιλούµε για τους αποδέκτες αυτούς που
αγοράζουν τα λαθροϋλοτοµηµένα καυσόξυλα ή οποιαδήποτε
άλλα ξύλα από την παράνοµη ξύλευση. Είναι πολύ σωστό, διότι
µέχρι σήµερα δεν υπήρχε καµµία ρύθµιση για τους ανθρώπους
αυτούς, οι οποίοι ουσιαστικά µε τις τιµές που έδιναν ωθούσαν
ανθρώπους στη λαθροϋλοτοµία.
Αυτό για το οποίο θα συνεχίσω να επιµένω είναι η διεύρυνση
της παροχής αγοράς από τους συνεταιρισµούς καυσόξυλων ουσιαστικά για οικονοµικά αδύνατους και για τους συνταξιούχους
είτε του ΟΓΑ είτε του ΙΚΑ. Ορθά αφαιρέθηκε από µέσα «τους
αναγνωρισµένους συνεταιρισµούς, κατά προτίµηση υπαλλήλους
του κράτους». Πολύ ορθά το έχετε βγάλει.
Εγώ θα σας προτείνω και πιστεύω ότι µε την εµπειρία που
έχετε και µε την πρόθεση που έχει ο Υπουργός -γιατί έχουµε συζητήσει κατ’ επανάληψη το θέµα αυτό µε τον κ. Καλαφάτη- θα
πρέπει να διορθώσουµε µέσα στον Κώδικα κάποια σηµεία γιατί
όλοι αυτοί, οι οποίοι ζουν ιδιαίτερα πλησίον δασών, πλησίον δασικών συστάδων, είναι ουσιαστικά οι «ακίνητοι φρουροί» αυτού
του δάσους. Σε καµµία περίπτωση δεν θα επιτρέψουν ποτέ να
γίνει κάτι. Όµως, µέσα τους έχουν –αν θέλετε- την άποψη ότι γι’
αυτό το δάσος έχουν και αυτοί κάποια δικαιώµατα.
Ξέρετε, ταυτόχρονα, ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις
όπου δεν υπάρχει ξεκάθαρο καθεστώς. Εγώ στην Πέλλα γνωρίζω
δέκα περιπτώσεις, όπου υπάρχει η διεκδίκηση είτε από δασικούς
συνεταιρισµούς είτε από τους οικισµούς και σε σχέση µε το δασαρχείο υπάρχουν µέχρι και δικαστικές διαµάχες.
Θα ήθελα, λοιπόν, αυτό το θέµα, ιδιαίτερα να το δείτε. Επίσης,
θα σας παρακαλούσα πολύ για άλλη µια φορά να δείτε το θέµα
της κλαδονοµής. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα
κλαδονοµής, εκτός και αν υπάρχει άλλη ρύθµιση από τον τοπικό
δασάρχη. Γιατί το λέω αυτό; Κλαδονοµή, όπως ανέφερα και στην
επιτροπή, είναι ουσιαστικά η καλλιέργεια του δάσους. Τη θέλουµε την καλλιέργεια του δάσους. Μακάρι, να υπήρχαν τέτοιες
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δυνατότητες να υπάρχει το συµµάζεµα του δάσους είτε από τα
πεσµένα είτε από την κλαδονοµή, πάντοτε κάτω από την εποπτεία των δασικών υπαλλήλων. Αυτό το θέµα πρέπει νοµίζω να
το δούµε ξανά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ )
Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θέµα πολύ σηµαντικό, κύριε
Υπουργέ, που αφορά τα πενήντα ένα ένσηµα για την ασφάλιση
των δασεργατών. Μου δίνεται η ευκαιρία να το πω, διότι ξέρετε
πολύ καλά ότι σε πάρα πολλές περιοχές υπάρχει σοβαρότατο
πρόβληµα µε τις συστάδες. Έχουν ουσιαστικά εξαντληθεί οι συστάδες. Υπάρχει πρόβληµα µε τους λίγους υπαλλήλους και δεν
µπορούν να γίνουν εύκολα οι σηµάνσεις των συστάδων. Υπάρχει
αίτηµα από τους δασεργάτες να µειωθεί ο αριθµός ενσήµων που
απαιτείται και ζητούν να πάνε στα πενήντα ένα ένσηµα για να
µπορέσουν να έχουν οι άνθρωποι ασφάλιση. Υπάρχει σοβαρότατο θέµα.
Τέλος, στέκοµαι µε δυο κουβέντες στην κατάσχεση. Όσον
αφορά την κατάσχεση θέλω να σας πω µία κουβέντα. Με προβληµατίζει. Ξέρετε γιατί µε προβληµατίζει; Φοβάµαι τους εισαγγελείς. Φοβάµαι τους δικαστές. Φοβάµαι ότι δεν θα υπάρξει
δυνατότητα να υπάρξουν κατασχέσεις. Νοµίζω ότι το µέτρο της
ποινής του προστίµου είναι αυτό που πραγµατικά πονάει.
Εγώ θέλω να σας πω κλείνοντας γι’ αυτό το θέµα µία κουβέντα. Ξέρετε, όπως ξέρω κι εγώ πολύ καλά, ότι αν θέλουν οι δασικοί υπάλληλοι, δεν πρόκειται να υπάρξει λαθροϋλοτοµία ούτε
µία στο εκατοµµύριο. Είναι φύλακες πραγµατικοί. Υπήρξαν περιπτώσεις κατά το παρελθόν, όπως το 2002 –σας λέω- που χάθηκαν από την Πέλλα πέντε χιλιάδες χωρικά. Δεν έχει ευθύνες
εκεί ο δασάρχης;
Συνεχίζω στο δεύτερο άρθρο το οποίο αφορά το νοµοσχέδιο
για τους συνεταιριστικούς υπαλλήλους και για τις διοικήσεις των
συνεταιρισµών.
Κύριε Υπουργέ, θα πω και σε εσάς ένα µεγάλο ευχαριστώ γιατί
δίνετε µία ουσιαστική λύση στο πρόβληµα που υπάρχει. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καµµία απολύτως ευθύνη, σήµερα οδηγούνται στα δικαστήρια και το ΙΚΑ ζητάει να εκποιήσει την
περιουσία τους για να πληρωθούν αυτά τα οποία χρωστούν στο
ΙΚΑ, σε φορείς ή σε ιδιώτες.
Πολύ ορθά δίνετε τη δυνατότητα µε τη ρύθµιση αυτή της αναστολής διώξεων των πάσης φύσεως διοικητικών και αστικών κυρώσεων για να υπάρχει η δυνατότητα, αφού γίνει ο έλεγχος, εάν
κάποιος «έχει βάλει χέρι στο µέλι», να πληρώσει. Αν, όµως, κάποιος δεν έχει καµµία απολύτως ευθύνη, σε καµµία περίπτωση
δεν µπορεί να κληθεί να πληρώσει.
Δράττοµαι, όµως, της ευκαιρίας να τονίσω σε εσάς ένα
πράγµα: Πρέπει να συµφωνήσουµε αυτό, το οποίο ειπώθηκε από
τον προλαλήσαντα συνάδελφο, τον κ. Κοντό, ότι πρέπει να φέρετε νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς.
Πρέπει να τολµήσουµε. Αδρανείς συνεταιρισµοί ή συνεταιρισµοί, οι οποίοι δεν διακινούν ούτε ένα κιλό προϊόντος, δεν µπορεί
να παραµένουν σήµερα. Δεν µπορεί τα διοικητικά τους συµβούλια να φτιάχνουν απλά δηλώσεις ΟΣΔΕ, να επιβιώνουν, να παίρνουν µισθούς και από εκεί και πέρα να µην λειτουργεί στην ουσία
ο συνεταιρισµός.
Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναγεννηθεί ξανά εκ της τέφρας του, το συνεταιριστικό κίνηµα. Πρέπει να υπάρξουν ξανά
συνεταιρισµοί δυνατοί, οργανωµένοι, που θα µπορέσουν να στηρίξουν την παραγωγή, που θα µπορέσουν να λειτουργήσουν ουσιαστικά σε µια αναγεννητική πορεία για τον αγροτικό κόσµο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βλαχογιάννης.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα µικρό µεν, πολύ σηµαντικό δε, νοµοσχέδιο που έχει
σχέση κυρίως µε τα δάση µας και την προστασία του δασικού
πλούτου της χώρας µας.
Κύριε Υπουργέ, εγώ προέρχοµαι από µία περιοχή που έχει την
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τύχη να έχει δύο από τα µεγαλύτερα δασαρχεία της χώρας. Νοµίζω ότι µετά το Δασαρχείο της Δράµας, τα Δασαρχεία Καλαµπάκας και Τρικάλων είναι τα µεγαλύτερα.
Έχω, επίσης, την τύχη να έχω µεγαλώσει µέσα στο δάσος,
κύριε Υπουργέ. Επιτρέψτε µου να πω ότι το πονάω όσο το πονούν οι υπηρεσίες σας και εσείς.
Όταν ήµασταν µικροί, κύριε Υπουργέ, και φυλάγαµε τα πρόβατα στα δάση, ανεβαίναµε να κάνουµε αυτό, το οποίο εσείς
λέτε σήµερα «κλαδονοµή», το κλάρισµα µε τα τσεκούρια.
Μόλις βλέπαµε το δασοφύλακα από µακριά, πετούσαµε στα
εκατό µέτρα το τσεκούρι, γιατί φοβόµασταν µη µας το κατασχέσει και δεν σκεφτόµασταν τον εαυτό µας και πηδούσαµε από το
δέντρο κάτω για να κρυφτούµε.
Κι όµως, αυτό, το οποίο κάναµε τότε έσωσε τα δάση. Τα δέντρα ήταν υγιή, γιατί ακριβώς αυτό, το οποίο δεν µπορούµε να κάνουµε σήµερα το έκαναν µόνοι τους αυτοί που φυλάγανε,
αγαπούσαν και µεγάλωσαν µε το δάσος.
Θέλω να καταλήξω, ότι δεν πρέπει να είµαστε τόσο αυστηροί
µε αυτούς που ζουν µέσα στο δάσος και το πονούν, πολύ περισσότερο από τους άλλους που είναι έξω από το δάσος. Πρέπει να
κυνηγήσουµε κυρίως εκείνους που εκµεταλλεύονται το δάσος
για εµπορικό και οικονοµικό όφελος.
Άρα, οι ποινές, όσο κι αν διαστρωµµατώνονται -και όσο κι αν
λέµε ότι θα επιβάλλουµε µικρότερες ποινές σε αυτούς που καταναλώνουν για ιδία χρήση- θα πρέπει να είναι πιο διακριτές. Κυρίως, αυτό πρέπει να το καταλάβουν κι οι υπάλληλοι των δασικών
υπηρεσιών.
Εγώ έχω ένα ερώτηµα: Έχουµε ξεκαθαρίσει ως κράτος, τι
είναι δασική έκταση; Προφανώς, δεν το έχουµε ακόµη ξεκαθαρίσει. Εγώ που είχα τα δικά µου τα χωράφια στο χωριό και εδώ
και πέντε, έξι, επτά χρόνια δεν τα καλλιεργώ, αυτά σε ένα, δυο
χρόνια γίνονται δασική έκταση. Τι θα γίνει; Έχω δικαίωµα να
κόψω απ’ αυτά ή θα ζητάω κάθε φορά την άδεια από τον δασικό
υπάλληλο; Πρέπει να τα ξεκαθαρίσουµε αυτά.
Υπάρχουν αεροφωτογραφίες του 1945, που τότε το κράτος
µετά από µια εµφύλια σύρραξη, µετά από έναν Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, ήταν σε θέση και έβγαζε αεροφωτογραφίες και ξέρουµε
ποιοι ήταν βοσκότοποι, ποια ήταν τα χωράφια που καλλιεργούσαµε και ποια είναι τα δάση.
Είναι δυνατόν σήµερα µε τους δορυφόρους που µπορεί και
ξέρει ο καθένας τι κάνεις µέσα στο δωµάτιό σου, εµείς να µην
είµαστε σε θέση να καταγράψουµε τις δασικές εκτάσεις; Φοβάµαι ότι αυτό δεν το έχουµε κάνει. Γιατί δεν το έχουµε κάνει; Διότι,
σκοπίµως κάποιες δασικές υπηρεσίες αντιδρούν και διότι σκοπίµως αντιδρά η γραφειοκρατία και η διοικητική ιεραρχία του
Υπουργείου για να έχουν αυξηµένο ρόλο στα θέµατα της περιφέρειας.
Δώσαµε δηλαδή αυξηµένες αρµοδιότητες στον δασάρχη, αυξηµένες αρµοδιότητες στον υπάλληλο της Αρχαιολογίας, µε
αποτέλεσµα να καταντούν πολλές φορές δυνάστες αντί να είναι
σύµµαχοι των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
Θέλουµε πολλή δουλειά, κύριε Υπουργέ. Κινείται προς τη
σωστή κατεύθυνση το νοµοσχέδιο και προφανώς θα το ψηφίσουµε, αλλά θέλουµε πολλή δουλειά έτσι ώστε να µην τιµωρείται
ο αγρότης ο οποίος καθαρίζει το χωράφι του και τον πάνε µέσα
οι δασικοί, να µην αναγκάζεται να κατεβεί δύο ώρες από το
χωριό του για να πάει να βρει τον δασικό υπάλληλο και να πάρει
µία άδεια για να κόψει ένα δέντρο, το οποίο τού εµποδίζει το υπόλοιπο χωράφι που καλλιεργεί. Δείτε τα αυτά. Είναι περιπτώσεις
που πραγµατικά αντιµετωπίζουµε στην περιφέρεια. Εγώ ως νοµάρχης κάθε µέρα αντιµετώπιζα τέτοια προβλήµατα. Η δυσκαµψία, η γραφειοκρατική αντίληψη κάποιων υπαλλήλων καταντά
πολλές φορές σε βάρος των κατοίκων της υπαίθρου.
Ο κ. Τζαµτζής είπε κάποια ωραία πράγµατα σε ό,τι αφορά τους
δασικούς συνεταιρισµούς. Είπε χρήσιµα πράγµατα σε ό,τι αφορά
τα ηµεροµίσθια που πρέπει να συµπληρώσουν αυτοί οι δασεργάτες. Τα αντιµετωπίζουµε καθηµερινά αυτά και πρέπει να τα
δείτε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι «υπηρέτες» του δάσους. Ζουν
µέσα στο δάσος, ξέρουν πώς να περιποιηθούν το δάσος, πώς θα
κόψουν τη συστάδα, έτσι ώστε να αφήσουν αυτά τα υγιή δέντρα
να βλαστήσουν και να µεγαλώσουν και να κόψουν τα άλλα τα
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οποία πρέπει να κοπούν. Εάν δεν το κάνουµε αυτό, όλο το δάσος
θα ασθενήσει. Τα ασθενή δέντρα, αυτά που έχουν προσβληθεί
από ασθένειες, πρέπει να κοπούν. Εάν δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι µέσα στο δάσος, τότε θα «µολυνθεί» όλο το δάσος. Πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους ενθαρρύνουµε, να τους
δώσουµε κίνητρα να κάνουν αυτήν την τόσο σηµαντική δουλειά
την οποία κάνουν.
Σε ό,τι αφορά το θέµα της λαθροϋλοτοµίας, η χώρα µας διέρχεται µια µεγάλη οικονοµική κρίση. Θα πρέπει οι δασικές υπηρεσίες να είναι ανεκτικές, κύριε Υπουργέ. Δεν χάλασε ο κόσµος. Οι
κάτοικοι της υπαίθρου φύλαξαν τα δάση. Αυτοί θα τα προφυλάξουν πάλι ώστε να µεγαλώσουν. Ας τους δώσουµε όµως τη δυνατότητα να κόψουν από το δικό τους δάσος, από το δικό τους
το χωράφι ένα δέντρο για το σπίτι τους και να µην περιµένουν
από το δασοφύλακα να τους σφραγίσει το δέντρο. Δεν χάλασε
ο κόσµος. Πρέπει να κυνηγάµε τον έµπορο, την εκµετάλλευση
των δασών, να µην κυνηγάµε αυτούς που τα προφυλάσσουν και
να τα βρίσκουµε εµείς και να λέµε: «Α, αυτό έγινε δάσος τώρα,
ας το πάρει το κράτος».
Είµαι βέβαιος, κύριε Υπουργέ, ότι η ευαισθησία που διακρίνει
και εσάς και τον κ. Μάξιµο Χαρακόπουλο, καθώς προέρχεστε
από αγροτικές περιοχές, πραγµατικά θα σας οδηγήσει και θα
µας οδηγήσει σε ένα δεύτερο νοµοσχέδιο το οποίο θα αλλάξει
όλο τον Δασικό Κώδικα ο οποίος είναι αναχρονιστικός. Θα αφαιρέσουµε την «αυθεντία» του δασάρχη. Δεν είναι κανένας αυθεντία. Όλοι αγαπάµε τα δάση και όλοι πρέπει να συµβάλουµε να
τα προφυλάξουµε.
Εάν θέλουµε πραγµατικά να πιάσουµε αυτούς που εµπορεύονται τα δάση, είναι εύκολο. Οι δασικοί δρόµοι έχουν µία είσοδο
και µία έξοδο. Ας τους κλείσουµε την περίοδο που δεν θέλουµε
να κόβονται δέντρα µε πολλούς τρόπους, όχι µε µπάρα, αλλά µε
δύο φορτηγά αµµοχάλικο παραδείγµατος χάριν και ας πάει ο
άλλος να περάσει από µέσα µε το φορτηγάκι για να κόψει δέντρα. Είναι απλά πράγµατα, αρκεί να τα βρούµε, να τα αναζητήσουµε, να τα στηρίξουµε όλοι και θα δείτε ότι όλα θα πάνε
καλύτερα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η κ. Αντωνίου.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου καλείται να ρυθµίσει µία σειρά επειγόντων ζητηµάτων
διαφορετικών Υπουργείων που χρήζουν άµεσης νοµοθετικής παρέµβασης.
Σεβόµενη τον περιορισµένο χρόνο, επιτρέψτε µου να επικεντρωθώ στις ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής αναφορικά µε την τροποποίηση
των διατάξεων του Δασικού Κώδικα, δηλαδή στα άρθρα 1 και 2
του παρόντος σχεδίου νόµου.
Αναµφισβήτητα η ρύθµιση αυτή είναι µία θετική εξέλιξη γιατί
η πολιτεία αναγνωρίζει επιτέλους τις σοβαρότατες διαστάσεις
που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια το φαινόµενο της παράνοµης
υλοτοµίας και τις καταστροφικές επιπτώσεις που επιφέρει στο
οικοσύστηµα. Χαρακτηριστική είναι η σχετική έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας σύµφωνα µε την οποία η παράνοµη υλοτοµία
επιφέρει σε παγκόσµιο επίπεδο 10 δισεκατοµµύρια ευρώ κάθε
χρόνο στις «µαφίες» των δασών.
Με το παρόν σχέδιο νόµου αυστηροποιείται το θεσµικό πλαίσιο µε την επιβολή βαρύτερων κυρώσεων, όχι µόνο για την παράνοµη υλοτοµία αλλά για τη συλλογή και µεταφορά δασικών
προϊόντων χωρίς προηγούµενη άδεια ή καθ υπέρβαση της
άδειας που προβλέπεται από τις δασικές υπηρεσίες.
Είναι σηµαντικό το ότι η προξένηση ζηµιάς στο δάσος, από
οποιαδήποτε αιτία, γίνεται µε την παρούσα ρύθµιση κακουργηµατικού χαρακτήρα.
Ειδικότερα, στα άρθα 1 τροποποιεί τις διατάξεις του άρθρου
268 του Δασικού Κώδικα, του ν.δ. 86/1969 -παλαιό- ώστε να προβλέπεται εφεξής η µείωση από τα 600 ευρώ στα 300 ευρώ -µε
την κατατεθειµένη τροπολογία- του ορίου, µέχρι του οποίου τα
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αδικήµατα της παράνοµης υλοτοµίας και µεταφοράς δασικών
προϊόντων τιµωρούνται σε βαθµό πταίσµατος και η αναγωγή
τους επί υπερβάσεώς του ως άνω ορίου των 300 ευρώ τιµωρείται
ως πληµµέληµα.
Επίσης µετατρέπονται σε κακουργήµατα τα αδικήµατα εκείνα
που προκαλούν στο δάσος ζηµιά που υπερβαίνει τις 10.000
ευρώ. Επιπλέον θεωρείται ως επιβαρυντική η περίπτωση αν πρόκειται για ζηµιά σε δηµόσιο δάσος.
Με το δεύτερο άρθρο τροποποιείται το άρθρο 271 του Δασικού Κώδικα, προβλέποντας τη διάθεση, άνευ δηµοπρασίας, των
κατασχεµένων δασικών προϊόντων από το προϊστάµενο του οικείου δασαρχείου σε κοινωφελή ιδρύµατα, καθώς και την κατάσχεση όχι µόνο των εργαλείων και του µεταφορικού µέσου, όπως
προβλεπόταν, αλλά και της άδειας κυκλοφορίας του οδηγού.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εχθρός του καλού είναι
το καλύτερο. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις όχι µόνο ως δασολόγος αλλά και ως εκπρόσωπος του
νοµού που θίγεται περισσότερο από την λαθροϋλοτοµία.
Το τελευταίο διάστηµα, στην Καστοριά, γινόµαστε µάρτυρες
µιας σειράς παράνοµων ενεργειών από Αλβανούς υπηκόους οι
οποίοι εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος µε σκοπό να κόψουν µεγάλες ποσότητες ξυλείας. Σύµφωνα, λοιπόν, µε πρόσφατη καταµέτρηση των αρµοδίων αρχών έχουν καταστραφεί τρεισήµισι
χιλιάδες στρέµµατα δασικής έκτασης. Η δράση των εν λόγω παραβατών είναι ανεξέλεγκτη επειδή τα προηγούµενα χρόνια καταργήθηκαν στρατιωτικά φυλάκια κατά µήκος των συνόρων της
Ελλάδας µε την Αλβανία. Οι κάτοικοι στα παραµεθόρια χωριά τα χωριά του Γράµµου από όπου και κατάγοµαι- καταγγέλλουν
ότι οι λαθροϋλοτόµοι, πριν από τα Χριστούγεννα, είχαν αποθρασυνθεί τόσο, ώστε άνοιξαν και δρόµο µέσα στο δάσος για να
µπορούν να περνούν τα φορτηγά τους.
Η εκτεταµένη λαθροϋλοτοµία στο όρος Γράµµος εκτός από
τις τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις συνδέεται και µε συνεχείς κλοπές στους συνοριακούς οικισµούς και τα χωριά του
Γράµµου της Καστοριάς.
Η φηµολογούµενη από κάποιους αποµάκρυνση της 15ης Ταξιαρχίας Καστοριάς από την περιφερειακή ενότητα αυξάνει το
αίσθηµα της ανασφάλειας στους κατοίκους.
Το σύνθετο αυτό πρόβληµα, κύριε Υπουργέ, δεν αντιµετωπίζεται µόνο µε την αυστηροποίηση του θεσµικού πλαισίου αλλά
µε συντονισµένες και ολοκληρωµένες πολιτικές. Η υπηρεσία συνοριακής φύλαξης έχει προβεί κατ’ επανάληψη, έπειτα από επιχειρήσεις, σε συλλήψεις Αλβανών λαθροϋλοτόµων και σε κατάσχεση οχηµάτων, ζώων –τελευταία είχαµε και ένα συνεργείο του
«MEGA» το οποίο την ώρα που γινόταν η λαθροϋλοτοµία κατέγραψε το γεγονός- και κάθε είδους εξοπλισµού.
Η δύναµή τους είναι όµως περιορισµένη γιατί πολλοί από τους
συνοριοφύλακες µεταφερθήκαν στον Έβρο. Θα πρέπει, λοιπόν,
να αυξηθεί ο αριθµός των συνοριοφυλάκων που υπηρετούν στις
παραµεθόριες περιοχές, να τους ανατεθούν συγκεκριµένες αρµοδιότητες για τη φύλαξη και των δασών και να συµβάλει και ο
ελληνικός Στρατός φυλάσσοντας τα σύνορά µας.
Η παρούσα ρύθµιση αλλά και η πρόσφατη εγκύκλιος του
ΥΠΕΚΑ δίνουν αυξηµένες αρµοδιότητες στα δασαρχεία, προϋποθέτοντας την εύρυθµη λειτουργία τους. Όµως τα τελευταία δέκα
χρόνια, κύριε Υπουργέ, δεν έχουν γίνει καθόλου προσλήψεις και
αυτό είναι που θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπ’ όψιν γιατί αλλιώς µάλλον νοµοθετούµε εν κενώ.
Πώς περιµένουµε να είναι αποτελεσµατικά τα δασαρχεία και
να εφαρµόζουν αυτά που εµείς νοµοθετούµε όταν είναι υποστελεχωµένα; Είµαι δασολόγος και το γνωρίζω από τις υπηρεσίες
στις οποίες υπηρέτησα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζήτηµα της παράνοµης υλοτοµίας είναι εθνικό όχι µόνο γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος αιµατηρού επεισοδίου µε την παράνοµη είσοδο Αλβανών λαθροϋλοτόµων αλλά και γιατί τα δάση αποτελούν εθνικό πλούτο που προστατεύεται ειδικώς από το Σύνταγµά µας και οφείλουµε να το
παραδώσουµε αυτούσιο στις µελλοντικές γενιές. Και γι’ αυτό τον
λόγο θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο ολοκληρωµένης και
συντονισµένης πολιτικής παρέµβασης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση
αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα επτά µαθητές
και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 3ο Γυµνάσιο
Πύργου Α’ Τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Υπουργός κ. Καλογιάννης έχει το λόγο.
Κύριε Υπουργέ, θα εφαρµόσουµε αυστηρά τον Κανονισµό της
Βουλής. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ως ηπειρώτης και ως µηχανικός θα τηρήσω το µέτρο,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω ορισµένες
παρατηρήσεις σε τρία άρθρα του νοµοσχεδίου. Τα δυο αφορούν
ευθέως το Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδοµών. Το τρίτο το αφορούν εµµέσως. Αναφέροµαι στο άρθρο 4 βάσει του οποίου υλοποιείται η συγχώνευση δυο νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, του ΟΑΔΥΚ και ΟΑΝΑΚ, δυο Οργανισµών στην Κρήτη που
τελούν υπό την εποπτεία του κράτους µε όµοιο αντικείµενο σε
διαφορετικές περιφέρειες της Κρήτης.
Η συγχώνευση υλοποιείται µε τη σύσταση µιας νέας εταιρείες
µε την επωνυµία «Οργανισµός Ανάπτυξης Κρήτης», στην οποία
µεταφέρονται οι σκοποί και οι αρµοδιότητες των συγχωνευόµενων οργανισµών. Παράλληλα καταργείται η ανώνυµη εταιρεία µε
την επωνυµία «Υποδοµές, Μεταφορές και Δίκτυα Ανάπτυξης
Κρήτης ΑΕ», η οποία βεβαίως ασκεί παρεµφερές αντικείµενο µε
τους δυο συγχωνευόµενους οργανισµούς. Το αντικείµενο της
δραστηριότητας στις καταργούµενες εταιρείες µεταφέρεται επίσης στην «ΟΑΚ ΑΕ». Παράλληλα στη νέα εταιρεία µεταφέρονται
οι αρµοδιότητες δυο ειδικών υπηρεσιών του Υπουργείου µας,
της ΕΥΔΕ Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης και της ΕΥΔΕ Μελέτη
και Κατασκευή Έργου Ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου
Νικολάου από το φράγµα Αποσελέµη. Η συγχώνευση των δυο
οργανισµών εντάσσεται στην πολιτική της αναδιάρθρωσης στον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον, τη
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και βεβαίως το δηµοσιονοµικό
όφελος. Στη νέα εταιρεία θα µετέχει το δηµόσιο κατά 51% ενώ
το υπόλοιπο 49% µοιράζεται µεταξύ των παλαιών µετόχων: Περιφέρεια, Δήµοι Κρήτης και αγροτικοί συνεταιρισµοί.
Προς διασαφήνιση θεµάτων που τέθηκαν κατά τη συζήτηση
στην επιτροπή η προτεινόµενη σηµερινή ρύθµιση περιλαµβάνει
επιπλέον θετικά στοιχεία. Περιλαµβάνει βελτιωµένες ρυθµίσεις
σε ό,τι αφορά την «ΟΑΚ ΑΕ». Έτσι ορίζεται πλέον ότι προϊσταµένη αρχή θα είναι το διοικητικό συµβούλιο αυτής. Οι αρµοδιότητες της διευθύνουσας υπηρεσίας αναλαµβάνονται από τις
αρµόδιες διευθύνσεις ή τµήµατα της νέας εταιρείας, που θα καθοριστούν από τον εσωτερικό µηχανισµό της. Επί των αιτήσεων
θεραπείας αποφασίζει ο αρµόδιος Υπουργός Ανάπτυξης µετά
από γνώµη του τεχνικού συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Έργων. Εκτιµώ ότι είναι µια πάρα πολύ θετική εξέλιξη
για τη νέα ανώνυµη εταιρεία στην Κρήτη.
Το άρθρο 6 αναφέρεται στις λεωφορειακές συνδέσεις. Οι διατάξεις του ν.4070/2012 προέβλεπαν την κατάργηση όλων των
υφιστάµενων συνδέσεων και τη θέσπιση δροµολογίων µόνο µεταξύ Αθηνών ή/και Θεσσαλονίκης και της πρωτεύουσας του
άλλου κράτους καθώς και µεταξύ όµορων πρωτευουσών περιφερειών της Ελλάδος µε αντίστοιχες της Αλβανίας.
Ειδικά για την περίπτωση της Αλβανίας, όπως γνωρίζετε, είχε
δοθεί δυο φορές παράταση. Η τελευταία έληξε στις 28-2. Συνεπώς πρέπει να έρθει µια νέα διάταξη, αυτή που εισηγούµαστε
σήµερα, η οποία επιτρέπει την παρέκκλιση από το γενικό κανόνα
των δροµολογίων και δίνεται εξουσιοδότηση για έκδοση υπουργικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης προκειµένου να καθοριστούν σχετικές λεπτοµέρειες σε περίπτωση που έχει
επιτευχθεί διακρατική συµφωνία.
Πράγµατι, µετά από µακρές διαπραγµατεύσεις επιτεύχθηκε
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πρόσφατα διακρατική συµφωνία µεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας υπογράφηκε σχετικό πρωτόκολλο- στις 20 Δεκεµβρίου του 2012.
Το πρωτόκολλο αυτό έχει κυρωθεί µε κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Εξωτερικών και Ανάπτυξης.
Και επιπλέον µία αναφορά στο άρθρο 7. Όπως γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη νοµοθεσία προβλέπεται η αλληλέγγυος και εις ολόκληρον ευθύνη των διοικητών νοµικών προσώπων για φορολογικές παραβάσεις και χρέη προς το δηµόσιο,
αλλά και διοικητικές κυρώσεις για µη καταβολή χρεών προς το
δηµόσιο από τα νοµικά αυτά πρόσωπα.
Βάσει αυτών των ρυθµίσεων έχουµε οδηγηθεί στον παραλογισµό ορισµένοι διοικητές οργανισµών να µην µπορούν σήµερα να
εκδώσουν φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, να απειλούνται ακόµα και µε προσωπική κράτηση και να τους ζητείται η
καταβολή από την προσωπική τους περιουσία δεκάδων ή ακόµα
και εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ. Αναφέροµαι στην περίπτωση της Ολυµπιακής. Έχει συζητηθεί το θέµα αναλυτικά.
Θέλω να πω ότι η Ολυµπιακή όταν τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση
µε νόµο, είχε οφειλές προς το ελληνικό δηµόσιο, ασφαλιστικά ταµεία κ.λπ., για λόγους καταγεγραµµένους ακόµα και σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δεν άπτονται σε καµµία
περίπτωση της προσωπικής ευθύνης των εκάστοτε διοικητών.
Συνεπώς κρίνεται αναγκαία η προτεινόµενη ρύθµιση, µε την
οποία ουσιαστικά απαλλάσσονται πρόσωπα που δεν ενήργησαν
εις βάρος του δηµοσίου για προσωπικό τους όφελος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς, κύριε
Υπουργέ, για τη συνέπεια.
Ο κ. Βολουδάκης έχει το λόγο.
Έχετε πέντε λεπτά, κύριε Υπουργέ.
Μετά το λόγο θα πάρουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το άρθρο 4 του σχεδίου
νόµου που συζητάµε σήµερα, συγχωνεύονται τρία νοµικά πρόσωπα που βρίσκονται στην Κρήτη. Ο ΟΑΔΥΚ, ο ΟΑΝΑΚ και οι
«Υποδοµές Κρήτης». Είναι µία συγχώνευση που γίνεται στο πλαίσιο της συνολικής µας προσπάθειας για αναδιοργάνωση του
κράτους, µία αναδιοργάνωση του κράτους που συστατικό της
στοιχείο έχει τη συγχώνευση οµοειδών φορέων. Με τον τρόπο
αυτό επιτυγχάνει κανείς τη δηµιουργία αποτελεσµατικότερων
δοµών, περισσότερο βιώσιµων οργανισµών, οι οποίοι έχουν τη
δυνατότητα να εκµεταλλευτούν τις οικονοµίες κλίµακος, που µία
σύγχρονη διοίκηση πρέπει να µπορεί να εκµεταλλεύεται.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, γίνεται και η συγχώνευση
των φορέων που συζητάµε σήµερα.
Έχει µακρά ιστορία η υπόθεση αυτή. Κατ’ αρχάς, συγχωνεύονται δύο εν λειτουργία οργανισµοί οι οποίοι έχουν ιδρυθεί ο µεν
πρώτος, ο ΟΑΔΥΚ, το 1979 επί υπουργίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο δε δεύτερος το 1990, µε σχεδιασµό και παρέµβαση τότε
του αείµνηστου Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη, οργανισµοί οι οποίοι
συνδέθηκαν µε την ανάπτυξη της Κρήτης, µε τη διαχείριση υποδοµών και µε την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε δοµές
του κράτους.
Πολλά χρόνια γίνεται κουβέντα για την ανάγκη συγχώνευσής
τους, ακριβώς γιατί είχαν παρεµφερές αντικείµενο. Σήµερα υλοποιείται αυτό το οποίο σαν ιδέα, σαν θεωρεία κυκλοφορεί για
χρόνια.
Κι έχουµε και κάτι άλλο πολύ σηµαντικό: Στην Κρήτη υπάρχει
το µεγάλο ζήτηµα του Βόρειου Οδικού Άξονα. Πριν από δύο περίπου χρόνια δηµιουργήθηκε η εταιρεία «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.Ε.», η οποία σκοπό είχε να λειτουργήσει στα πρότυπα της
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και να µπορέσει να προχωρήσει το µεγάλο
για την Κρήτη έργο του ΒΟΑΚ, το µεγαλύτερο ζήτηµα δηµιουργίας υποδοµών για την Κρήτη που είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας.
Ο τότε υπουργός Μεταφορών ο κ. Ρέππας, την ίδρυσε. Έµεινε, όµως, στα χαρτιά. Έγινε µία προσπάθεια να ενεργοποιηθεί
επί υπουργίας του παρισταµένου Μάκη Βορίδη ως υπουργού
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Μεταφορών, που τοποθέτησε Διοικητικό Συµβούλιο τον Απρίλη
του 2012.
Στη συνέχεια, η οικονοµική δυσχέρεια, οι γνωστές συνθήκες
στις οποίες βρίσκεται η χώρα µας, δεν επέτρεψαν στην εταιρεία
αυτή να λειτουργήσει.
Σήµερα προχωράµε σε µία σύνθεση των τριών αυτών νοµικών
προσώπων, που και τα τρία έχουν σκοπό τη διαχείριση κρίσιµων
υποδοµών της Κρήτης, τη δηµιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν ουσιαστική ανάπτυξη.
Δεν είναι µια προσπάθεια επιβολής των αναπτυξιακών όρων
από το κράτος, κατά κάποιον τρόπο, αλλά είναι µια πολύ συγκεκριµένη δουλειά διαχείρισης υποδοµών, όπως είπα και πριν, µε
ένα σχήµα το οποίο πιστεύω ότι είναι πρωτοποριακό.
Πραγµατικά, θέλω να ευχαριστήσω από το Βήµα αυτό τους
συναδέλφους αλλά και τους φορείς που συµµετείχαν στην προετοιµασία του σχεδίου νόµου. Πρέπει να πω ότι το σχέδιο νόµου
αυτό πριν δει το φως της δηµοσιότητας, πριν αρχίσει η επίσηµη
συζήτησή του, πολύ πριν κατατεθεί στη Βουλή, είχε γίνει αντικείµενο συνεννόησης και συζήτησης µεταξύ των συναδέλφων, Βουλευτών της συµπολίτευσης και µερικών άλλων, της Κρήτης.
Αποτέλεσµα αυτής της συνθετικής δουλειάς είναι αυτό που
έχουµε σήµερα µπροστά µας.
Πρέπει να πω ότι αυτό που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό είναι ότι
δηµιουργούµε µια δοµή, η οποία είναι κατ’ αρχάς βιώσιµη και περισσότερο αποτελεσµατική απ’ ό,τι υπήρχε ως σήµερα. Κυρίως,
όµως, δηµιουργούµε µια δοµή, η οποία έχει αναφορά στην τοπική κοινωνία, συµµετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο οι φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης, συµµετέχουν στο διοικητικό συµβούλιο
και κυρίως είναι µια δοµή, η οποία µπορεί να ξεπερνά τη γραφειοκρατία των Αθηνών σε σχέση µε τα µεγάλα αναπτυξιακά έργα.
Αυτή είναι η µείζονα διαφορά µε αυτό που είχε επιχειρηθεί το
2011. Το 2011 η εταιρεία που δηµιουργήθηκε ήταν απλώς µια
εταιρεία µε προϊστάµενη αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σήµερα
δηµιουργούµε µια ΑΕ δηµοσίου συµφέροντος, µε το κράτος
κύριο µέτοχο µε 51%, µε τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης
συµµέτοχους, µια εταιρεία όµως η οποία είναι η ίδια προϊστάµενη
αρχή όσον αφορά τα έργα και τις µελέτες που εκπονεί. Αυτή
είναι η κρίσιµη διαφορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ζητώ για ένα λεπτό την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ετέθησαν ορισµένα θέµατα
και από συναδέλφους και κυρίως από φορείς της αυτοδιοίκησης.
Είχαµε από την αρχή τη σύµφωνη γνώµη των ίδιων των συγχωνευοµένων, των υπό συγχώνευση φορέων, και των εργαζοµένων
σε αυτούς και των διοικήσεων. Στη Βουλή προέκυψαν ορισµένα
θέµατα. Τα λύσαµε µέσα από διάλογο και πιστεύω ότι ήταν µια
υποδειγµατική διαδικασία αυτή που έγινε τόσο στην επιτροπή
όσο και στη συνέχεια -και σήµερα.
Και αυτό γιατί; Διότι λάβαµε υπ’όψιν απόψεις που χωρίς να αλλάζουν το πνεύµα του νόµου µπορούσαν να κάνουν καλύτερη τη
συµµετοχή των φορέων που καλούνται να συµµετάσχουν στο
σχεδιαζόµενο σχήµα. Τι εννοώ; Υπήρξαν κάποιες ανησυχίες στην
αρχή σχετικά µε τις αρµοδιότητες του πρώτου και του δεύτερου
βαθµού αυτοδιοίκησης. Κάποιοι ανησύχησαν ότι µπορεί ο φορέας αυτός να υφάρπαζε, κατά κάποιο τρόπο, τις αρµοδιότητες
του πρώτου ή του δεύτερου βαθµού της αυτοδιοίκησης. Δηλώσαµε από την αρχή ότι δεν είχαµε καµµία τέτοια πρόθεση.
Με την τροπολογία που καταθέσαµε σήµερα το ξεκαθαρίζουµε
µε τρόπο πάρα πολύ σαφή, ότι ο οργανισµός αυτός θα κάνει τις
συγκεκριµένες εργασίες, οι οποίες περιγράφονται στο νόµο και
οτιδήποτε άλλο θα το κάνει µε εντολή οργάνων της πολιτείας,
είτε του κεντρικού κράτους είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Υπήρξε, ακόµα, από ορισµένους µια ανησυχία, µήπως ο οργανισµός αυτός πάρει την περιουσία φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ασφαλώς και δεν υπήρχε ούτε η δυνατότητα ούτε η
πρόθεση, ούτε ήταν το πνεύµα του νόµου. Αλλά και αυτό το κάναµε απολύτως σαφές.
Ορισµένοι έθεσαν ακόµα και θέµα ενδεχόµενης ιδιωτικοποίησης του υδάτινου δυναµικού, κάτι το οποίο δεν είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης. Έγινε σαφές. Δεν προέκυπτε επ’ ουδενί
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λόγω από το σχέδιο νόµου, όπως κατατέθηκε αρχικά, καθώς όπως είπα και πριν- είναι µια εταιρεία δηµοσίου συµφέροντος µε
51% µέτοχο το δηµόσιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να γίνει
και αυτό περισσότερο ξεκάθαρο σε οποιονδήποτε θα είχε έστω
και µια βαθιά ανησυχία για το µέλλον, τροποποιήσαµε τον νόµο,
ούτως ώστε οι µετοχές του ελληνικού δηµοσίου να είναι αµεταβίβαστες.
Πιστεύω ότι είναι µια ευτυχής κατάληξη για όλη την προσπάθεια αυτών των µηνών αυτό που έχουµε σήµερα µπροστά µας.
Πρέπει να πω ότι η δηµιουργία ενός φορέα που θα αναλάβει τα
µεγάλα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης -και ιδιαίτερα τα µεγάλα
δηµόσια αναπτυξιακά έργα των υποδοµών και ιδιαίτερα του
«ΒΟΑΚ»- ήταν µία δέσµευση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά προς τους πολίτες της Κρήτης πριν από τις εκλογές του
Μαΐου του 2012 στην κεντρική του οµιλία στο Ηράκλειο. Η δέσµευση αυτή υλοποιείται σήµερα µετά από πολλή δουλειά, την
οποία ήδη σας περιέγραψα και η οποία χαρακτηρίστηκε -πρέπει
να πω- από τους συµµετέχοντες φορείς της Κρήτης και συναδέλφους από το πνεύµα του «συγκρητισµού», για το οποίο εµείς
οι Κρητικοί καµαρώνουµε -το δείξαµε στην πράξη.
Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα µοντέλο σύνθεσης απόψεων που
µπορεί να λειτουργήσει σε πολλούς τοµείς στη δοκιµαζόµενη σήµερα πατρίδα µας. Είµαι βέβαιος ότι δηµιουργήσαµε τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες από εδώ και πέρα θα
µπορούν τα ζητήµατα της διαχείρισης των υποδοµών της Κρήτης
να λειτουργήσουν πολύ αποτελεσµατικότερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βάζουµε µε αυτό το σχέδιο
νόµου τις προϋποθέσεις. Από εδώ και πέρα, αρχίζει η πραγµατικά πολλή δουλειά. Από εδώ και πέρα, αρχίζει η δουλειά του διοικητικού συµβουλίου που θα αναλάβει, τους εργαζόµενους που
βρίσκονται ήδη στις θέσεις τους και βεβαίως της πολιτείας, που
µέσα από τη διαχείριση κυρίως του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων και του ΕΣΠΑ, θα κληθεί να χρηµατοδοτήσει αποτελεσµατικά στο µέλλον –γιατί µόνο έτσι µπορεί να γίνει, δεν
προβλέπεται από ένα νόµο- στο άµεσο µέλλον αυτήν την προσπάθεια.
Σας ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού πρώτα ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από
το 3ο Γυµνάσιο Πύργου Β’ Τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω από
ένα ζήτηµα το οποίο ετέθη και από Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους από τον κ. Αποστόλου και τον κ. Δριβελέγκα αλλά και
από εισηγητές. Και αυτό είναι το ζήτηµα των συγκεκριµένων
ενεργειών της Αστυνοµίας στην Ιερισσό. Θέλω να αποσαφηνίσουµε απολύτως -διότι ενδεχοµένως υπάρχει παραπληροφόρηση εντός της Αιθούσης, όχι σκόπιµη- να ξεκαθαρίσουµε ποια
είναι τα γεγονότα.
Τα γεγονότα, λοιπόν, είναι συγκεκριµένα. Υπήρξαν µε εισαγγελική απόφαση εντάλµατα για κατ’ οίκον έρευνες. Έρευνες οι
οποίες συνδέονται µε την εξιχνίαση του κακουργηµατικού εµπρησµού, της κακουργηµατικής έκρηξης, της κακουργηµατικής
κατοχής εκρηκτικής ύλης και βαριά σκοπουµένων σωµατικών
βλαβών, επίσης δηλαδή κακουργηµατικών πράξεων, για τις
οποίες ήδη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και διεξάγεται έρευνα,
προκειµένου να διαπιστωθεί ποιοι είναι οι δράστες αυτών των
ενεργειών.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, των ανακριτικών πράξεων που ενεργεί η
Ελληνική Αστυνοµία, µε παρουσία δύο –το τονίζω, δύο- δικαστικών λειτουργών, έγινε προσπάθεια να υλοποιηθούν αυτές οι κατ’
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οίκον έρευνες.
Επειδή υπάρχει ιστορικό, σύµφωνα µε το οποίο κάθε φορά
που γίνεται απόπειρα κατ’ οίκον έρευνας στην περιοχή για οποιοδήποτε ζήτηµα υπάρχει κινητοποίηση, η οποία, όταν αυτή επικουρείται µόνο από δυνάµεις τοπικές του αστυνοµικού τµήµατος, ακυρώνει την ανακριτική πράξη, καθώς και λόγω της εντάσεως η οποία έχει δηµιουργηθεί στην περιοχή, η Ελληνική Αστυνοµία είχε λάβει την επιχειρησιακή απόφαση να υποστηρίξει
αυτές τις κατ’ οίκον έρευνες µε παρουσία, πράγµατι, ισχυρής
αστυνοµικής δυνάµεως.
Μεταβαίνοντας η αστυνοµική δύναµη µαζί µε τους προανακριτικούς υπαλλήλους και µαζί µε τους δικαστικούς λειτουργούς,
για να τελέσουν τις κατ’ οίκον έρευνες, µερίδα κατοίκων αποφάσισε να αποκόψει τη δυνατότητα προσβάσεως της αστυνοµικής
δυνάµεως στην είσοδο µάλιστα της Ιερισσού. Εκεί υπήρξε ένα
µέτωπο, µια αλυσίδα ανθρώπων. Ταυτόχρονα, υπήρξε και καύσις
ελαστικών.
Η Αστυνοµία έπρεπε να εκτελέσει την εντολή την οποία είχε
και να επιτρέψει τη διενέργεια αυτών των ανακριτικών πράξεων,
οι οποίες στοχεύουν –το τονίζω- στο να αποκαλύψουν το ποιοι
είναι ένοχοι αυτών των κακουργηµατικών πράξεων.
Ζητήθηκε, λοιπόν, να επιτραπεί η διέλευση της Αστυνοµίας,
υπήρξε άρνηση και από εκεί και πέρα υπήρξε πράγµατι χρήση
χηµικών, προκειµένου να διαλυθούν οι συγκεντρωµένοι. Αυτά
είναι τα περιστατικά. Δεν υπάρχει θέµα σχολείου, δεν υπάρχουν
όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακούστηκαν.
Θα ήθελα, όµως, να θέσω στην Αίθουσα ένα πολύ συγκεκριµένο ερώτηµα στους συναδέλφους οι οποίοι έθεσαν αυτό το
θέµα και µάλιστα το έθεσαν επικριτικά για την Κυβέρνηση. Κατά
τη γνώµη συναδέλφων, δεν πρέπει να γίνουν οι ανακριτικές πράξεις; Δεν πρέπει να κάνουµε ό,τι πρέπει για να ανακαλύψουµε
ποιοι είναι αυτοί που έκαναν τον κακουργηµατικό εµπρησµό,
ποιοι είναι αυτοί που έκαναν τις βαριές σκοπούµενες σωµατικές
βλάβες, από τις οποίες µπορεί να είχε επέλθει και θάνατος; Δεν
πρέπει να γίνουν ανακριτικές ενέργειες;
Και επειδή ορισµένοι κάτοικοι το εντάσσουν αυτό στο γενικό
πλαίσιο της διαµαρτυρίας τους και της άποψης που έχουν για το
αν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει επένδυση, η Αίθουσα αποδέχεται
αυτήν τη σύνδεση; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εσείς την αποδέχεστε αυτήν τη σύνδεση, δηλαδή το να έχει κάποιος –και
πράγµατι θεµιτή η άποψή του- την όποια άποψή του για την επένδυση µε την παρεµπόδιση ανακριτικών πράξεων της Αστυνοµίας
για να ανακαλύψουµε ποιος έχει τελέσει τέτοια κακουργήµατα;
Το υποστηρίζετε αυτό και επικρίνετε τα αστυνοµικά µέτρα; Επικροτείτε αυτούς που προσπαθούν να εµποδίσουν τις ανακριτικές
πράξεις; Αυτό λέτε;
Δεν είχαµε µία διαδήλωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για
την επένδυση. Είχαµε µία αστυνοµική ενέργεια η οποία κατέτεινε
στην προσπάθεια των εισαγγελικών αρχών να αποκαλύψουν
τους ενόχους. Εσείς µε ποιους συντάσσεστε; Εκπλήσσοµαι και
θεωρώ ότι πρέπει όλοι να είµαστε πολύ πιο µετρηµένοι και πολύ
πιο ενηµερωµένοι προτού σπεύσουµε να προβούµε σε καταγγελίες εναντίον της Ελληνικής Αστυνοµίας και της Κυβέρνησης,
όταν κάνουν τη δουλειά τους.
Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι εδώ δεν υπάρχει µέσος δρόµος. Μέσος δρόµος δεν υπάρχει, αυτό που λέµε «να σεβαστούµε
την τοπική κοινωνία». Τι να σεβαστούµε; Αυτούς που παρεµποδίζουν τις ανακριτικές ενέργειες, αυτούς να σεβαστούµε; Ξαναλέω
ότι δεν ετίθετο ζήτηµα µίας διαµαρτυρίας ή µίας διαδηλώσεως
για οποιοδήποτε θέµα. Έγινε διαδήλωση. Την πείραξε κανείς τη
διαδήλωση που έγινε τις προηγούµενες µέρες; Πείραξε κανείς
την εκδήλωση εναντίον της επένδυσης, την ενόχλησε κανένας;
Εδώ, όµως, συντάσσονται πτέρυγες –εγώ θέλω να το ακούσω
αυτό- της Αίθουσας µε την παρεµπόδιση ανακριτικών ενεργειών;
Δηλαδή να µην αποκαλυφθούν οι ένοχοι αυτών των εγκληµατικών πράξεων; Ή να ζητήσουµε τη συναίνεση των κατοίκων για
την αποκάλυψη των ενόχων; Αυτά υποστηρίζετε;
Τελειώνω λέγοντας ότι θέλω να ελπίζω πως είµαστε όλοι συντονισµένοι εδώ στα ζητήµατα αυτά. Θέλω να διευκρινίσω ότι η
Κυβέρνηση καθεστώς ανοµίας δεν θα επιτρέψει σε κανένα σηµείο. Διάλογος µπορεί να γίνει ατελείωτος, πλατύς, βαθύς, σε
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βάθος χρόνου, για όλα τα ζητήµατα, αλλά παρέµβαση στο έργο
της δικαιοσύνης τη στιγµή που προσπαθεί να αποκαλύψει εγκληµατίες, µε συγχωρείτε αλλά αυτό δεν θα το εξαρτήσουµε από τη
βούληση του οιουδήποτε. Θα πω ευθέως πως όλοι –ακόµη και
εκείνη η µερίδα κατοίκων- οφείλει να αναλογιστεί τι είναι εκείνο
το οποίο πράττει.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία
ότι είναι ένα ερανιστικό νοµοσχέδιο, µε επείγουσες διατάξεις,
των οποίων τη χρησιµότητα και την αναγκαιότητα νοµίζω ότι καταλαβαίνουµε απολύτως. Φαντάζοµαι ότι δεν έχουµε εδώ αντίρρηση ή δεν µπορεί να έχουµε σοβαρά αντίρρηση για την επαύξηση του αξιοποίνου στα ζητήµατα της παράνοµης υλοτοµίας.
Αυτή είναι µία διάταξη, την οποία εισηγείται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την εισηγείται ακριβώς για να προστατέψει τον
δασικό µας πλούτο.
Η επαύξηση του αξιοποίνου, χωρίς από µόνη της, φυσικά, να
λύνει τα ζητήµατα της προλήψεως, λειτουργεί ωστόσο γενικοπροληπτικά και αυτοί οι οποίοι το κάνουν, ξέρουν ότι από εδώ
και πέρα θα τιµωρούνται αυστηρότερα. Επίσης, λειτουργεί στέλνοντας και ένα συγκεκριµένο µήνυµα προς το σύνολο της κοινωνίας για πρακτικές που οδηγούν στην υποβάθµιση του δασικού
µας πλούτου και οι οποίες δεν γίνονται ανεκτές.
Αναφέρθηκε εκτενώς το ζήτηµα των συγχωνεύσεων των αναπτυξιακών φορέων της Κρήτης. Είναι προφανέστατα στη σωστή
κατεύθυνση. Δεν νοµίζω, επίσης, ότι µπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αντίρρηση σε αυτό, αλλά φαντάζοµαι ότι το µεγάλο ζήτηµα
το έθεσε ο κύριος Υφυπουργός στην οµιλία του. Και το µεγάλο
ζήτηµα σε όλο αυτό είναι να δούµε να υλοποιούνται τα αναπτυξιακά έργα. Πολλές φορές κάνουµε µια πολύ µεγάλη συζήτηση
για τους φορείς αναπτύξεως, αλλά ξεχνάµε ότι τελικά το ζητούµενο είναι το έργο αυτό καθεαυτό.
Με ενηµέρωσε ο συνάδελφος κ. Κεγκέρογλου, που είναι πολύ
καλύτερα ενηµερωµένος στα ζητήµατα της Κρήτης από ό,τι εγώ,
ότι πάντως ένα τµήµα 65 εκατοµµυρίων έχει δηµοπρατηθεί από
τον Βόρειο Οδικό Άξονα και εποµένως αυτό προχωράει. Άρα,
αυτό είναι σηµαντικό να το πούµε. Ο Βόρειος Οδικός Άξονας
είναι ένα πολύ σηµαντικό αναπτυξιακό έργο για την Κρήτη. Μένουν πολλά να γίνουν και µένει να υποστηριχθεί από κάθε
πλευρά και κυρίως οικονοµική.
Θέλω να ελπίζω, επίσης, ότι αυτή η καινούργια δοµή θα δώσει
την προσοχή που πρέπει στο σύνολο των έργων. Είναι και ένα
ενδιαφέρον ζήτηµα να δούµε το πώς θα λειτουργήσει αυτή η
σύνδεση κατ’ εξοχήν δοµών στο εσωτερικό του δηµοσίου, όπως
είναι οι ειδικές υπηρεσίες, µε αναπτυξιακές εταιρείες. Αυτή, λοιπόν, η σύνδεση και η συγχώνευση, η οποία γίνεται εδώ, νοµίζω
πως είναι σηµαντικό να δούµε το πώς θα µπορέσει να υλοποιήσει
αυτά τα αναπτυξιακά έργα, τα οποία είναι τόσο σηµαντικά για
την περιοχή.
Έρχεται ακόµα µια διάταξη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για την οποία θα ήθελα λίγο να αναφερθώ και να διευκρινίσω τα εξής: Αυτή η διάταξη έχει τις δυσκολίες της και τα
πολιτικά της ζητήµατα, τα οποία εγώ θεωρώ ότι επιτυχώς αντιµετώπισε µε τη συγκεκριµένη πρόταση το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Θέλω να διευκρινίσω ότι αυτή η διάταξη δεν παρέχει αµνηστία.
Εάν παρείχε αµνηστία, δεν επρόκειτο να γίνει δεκτή. Δεν παρέχει
αµνηστία, για να µην δηµιουργούνται παρανοήσεις, για οποιεσδήποτε παράνοµες πράξεις ή ενέργειες. Το διευκρινίζω εκ περισσού, κύριε Υπουργέ. Το διευκρινίζω, όµως, γιατί δεν θέλω να
δίνεται η λάθος εντύπωση που ακούω καµµία φορά και το
άκουσα ακόµα και σήµερα στην Αίθουσα. Δεν υπάρχει αµνηστία
για οποιοδήποτε αδίκηµα. Δεν υπάρχει καµµία σχέση ούτε καν
αναστολή της ποινικής δίωξης για αδικήµατα που τυχόν έχουν
κάνει διοικούντες στους συνεταιρισµούς και που δεν συνδέονται
µε τις συγκεκριµένες περιγραφόµενες πράξεις. Τι σηµαίνει; Δεν
µιλάµε για υπεξαιρέσεις. Δεν µιλάµε για κλοπές. Δεν µιλάµε, σε
τελευταία ανάλυση, για κανένα τέτοιο αδίκηµα, αλλά µόνο λέµε
ότι ρυθµίζουµε εδώ τι, συγκεκριµένα; Ρυθµίζουµε ληξιπρόθεσµες
οφειλές των συγκεκριµένων συνεταιρισµών και νοµικών προσώπων προς το δηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και
ασφαλιστικούς οργανισµούς. Όσον αφορά αυτές τις οφειλές -

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µόνον αυτές- και τις διαφορές µόνον από αυτές, γι’ αυτές τις
συγκεκριµένες, αναστέλλουµε τι; Αναστέλλουµε την ποινική
δίωξη. Ούτε χαρίζουµε το ποινικό σε αυτές. Αναστέλλουµε την
ποινική δίωξη και σταµατάµε την αστική εκτέλεση και τα διοικητικά µέτρα. Γιατί το κάνουµε αυτό; Γιατί αφού αυτά είναι σε εκκαθάριση -αυτό λέει- γι’ αυτά τα νοµικά πρόσωπα που έχουν
τεθεί ή θα τεθούν σε εκκαθάριση περιµένουµε να δούµε το προϊόν της εκκαθαρίσεως ώστε να µην µεσολαβεί αυτό το µεσοδιάστηµα που ασκούνται και τρέχουν ποινικές διώξεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κατά τη γνώµη µου, θέλει µόνο µια διευκρίνιση η διάταξη,
κύριε Υπουργέ και αυτή αφορά στο χρονικό όριο που τίθεται.
Θεωρώ ότι µπορείτε να το καλύψετε µε µια διευκρινιστική δήλωση, για να δούµε τι ακριβώς εννοεί η διάταξη. Εµένα µου µένει
µια ασάφεια εδώ, η οποία είναι η εξής. Λέει, λοιπόν, για τα νοµικά
πρόσωπα αυτά που έχουν ήδη τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης
ή πρόκειται να τεθούν σε καθεστώς εκκαθάρισης µε οποιονδήποτε τρόπο και µέχρι την ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων και σε
κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-12-2013 αναστέλλεται η ποινική δίωξη, καθώς και τα λοιπά µέτρα. Το ερώτηµα είναι: Η εκκαθάριση να έχει περαιωθεί µέχρι το 2013 ή αναστέλλεται η
ποινική δίωξη µέχρι το 2013; Τι από τα δύο ισχύει;
Το ερώτηµα, λοιπόν, που κάνω είναι: Αναστέλλεται η ποινική
δίωξη µέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως; Ή αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 31-12-2013,
ανεξαρτήτως της τύχης της εκκαθαρίσεως;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ λοιπόν, εάν υπάρχει εδώ µία διευκρινιστική δήλωση -δεν
λέω σε ποια κατεύθυνση να πάµε, είναι στην κυριαρχική κρίση
εδώ- κατ’αρχάς µάλλον πρόταση του κυρίου Υπουργού, να ακούσουµε την πρόταση του κυρίου Υπουργού, της Κυβέρνησης και
εν συνεχεία µε τη διευκρινιστική αυτή δήλωση να τοποθετηθούµε. Όµως, κατά τη γνώµη µου, µένει µία ασάφεια εδώ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.
Μανούσος Βολουδάκης έχει το λόγο για να κάνει µία διόρθωση.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να συµπληρώσω κάτι
στα προηγούµενα -και µου δίνει αφορµή και ο συνάδελφος µε
τα όσα είπε- σε σχέση µε τη συγχώνευση που υλοποιείται σήµερα των Αναπτυξιακών Οργανισµών της Κρήτης. Εδώ, όπως
είπα και πριν, αναπτύχθηκε ένα νέο µοντέλο λειτουργίας, συνεργασίας εκτελεστικής και νοµοθετικής εξουσίας, µε διαρκή εµπλουτισµό του αρχικού κειµένου, το οποίο έγινε πάνω στη βάση
του πλήρους και επίκαιρου σχεδιασµού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδοµών που έχει και την ευθύνη, την αρµοδιότητα της
εποπτείας όλων των οργανισµών που συγχωνεύονται σήµερα.
Η πλευρά του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης, όπως
ξέρετε, µόνο ως προς τα οργανωτικά κάνει την παρέµβασή της.
Το ίδιο το αντικείµενο και το περιεχόµενο ήταν αποτέλεσµα συστηµατικής δουλειάς του Υπουργείου Ανάπτυξης και προσωπικά
του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Καλογιάννη. Πρέπει να το πω,
γιατί όχι µόνο έδωσε τη βάση για ένα σχέδιο νόµου που πιστεύω
ότι θα δώσει θετικά αποτελέσµατα από αύριο κιόλας, πολύ σύντοµα, αλλά και γιατί, όπως είπα και νωρίτερα, δίνει και µία δυνατότητα νέου τρόπου συνεργασίας µεταξύ εκτελεστικής και
νοµοθετικής εξουσίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μά-
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ξιµος Χαρακόπουλος για τρία λεπτά.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Μόνο τρία λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ναι, κύριε Υπουργέ.
Πάµε µε τον Κανονισµό…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Μα, κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Αποστόλου,
πρέπει να µιλήσουν οι Υπουργοί. Πρέπει να στηρίξει την τροπολογία του ο κύριος Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τα
µέλη της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου, κύριε Πρόεδρε,
γιατί συνέβαλαν καθοριστικά στις συνεδριάσεις, µε γόνιµες προτάσεις τις οποίες συµπεριλάβαµε και βελτιώσαµε το άρθρο που
αφορά αυτήν τη νοµοθετική ρύθµιση για την αναστολή δίωξης
µελών διοικητικών συµβουλίων αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων για οφειλές προς το δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία, καθώς επίσης και διοικητικές ή αστικές κυρώσεις.
Θέλω να ξεκαθαρίσω ευθύς εξαρχής το ζήτηµα που έβαλε ο
Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος κ. Βορίδης. Η αναστολή δίωξης σε κάθε περίπτωση αφορά µέχρι την 31-12-2013 και επειδή
είναι πολύ πιθανό να µην έχουν ολοκληρωθεί έως τότε, αγαπητοί
συνάδελφοι, οι εκκαθαρίσεις, γι’ αυτό κάναµε δεκτή την πρόταση
που κατέθεσαν συνάδελφοι Βουλευτές στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου και υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης κατά ένα
χρόνο της διάρκειας αυτής, µε κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Είναι γεγονός ότι οι αγροτικοί συνεταιρισµοί σήµερα, οι ενώσεις, το αγροτικό συνεταιριστικό κίνηµα, βρίσκονται σε τέλµα,
είτε γιατί υπάρχουν αµαρτίες του παρελθόντος –από τη δεκαετία
του ’80- είτε γιατί και τα τελευταία χρόνια υπήρξαν άστοχες επενδυτικές, οικονοµικές κινήσεις είτε γιατί όλα αυτά επιβαρύνθηκαν
επιπλέον από την οικονοµική κρίση µετά το 2009.
Θυµίζω ότι πριν το 2009 οι συνεταιρισµοί, οι ενώσεις δανείζονταν µε 3% και ξαφνικά βρέθηκαν να δανείζονται µε δυσθεώρητα
επιτόκια που καθιστούσαν ουσιαστικά αδύνατο το δανεισµό των
συνεταιριστικών οργανώσεων.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε µε την ψήφιση του λεγόµενου συνεταιριστικού νόµου, του ν. 4015, που παρά τις αγαθές προθέσεις των εµπνευστών του, στην πράξη αποδείχτηκε δυσλειτουργικός. Ενώ λοιπόν, εν µέσω κρίσης ένας ιδιώτης, ένας επιχειρηµατίας έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει περιουσιακά του στοιχεία, να µεταβιβάσει αυτά, προκειµένου να ξεπεράσει τις
οικονοµικές δυσκολίες, οι συνεταιριστικές οργανώσεις βρέθηκαν
σε ένα καθεστώς οµηρίας και δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα µεταβίβασης ή αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων.
Έτσι, λοιπόν, σήµερα υπάρχουν µέλη διοικητικών συµβουλίων
συνεταιριστικών οργανώσεων που µπορεί να µην ευθύνονται για
λάθη, κακοδιαχείριση, αµαρτίες του παρελθόντος, οι οποίοι σέρνονται σε κρατητήρια και δικαστήρια, διασύρονται και διαποµπεύονται. Αυτό το πρόβληµα θέλουµε να λύσουµε σήµερα µε
αυτήν τη ρύθµιση, την αναστολή δίωξης. Στόχο έχουµε να βάλουµε ένα τέλος στο διασυρµό αθώων ανθρώπων που δεν ευθύνονται για κακοδιαχείριση ή λάθη του παρελθόντος. Δεν είναι
ούτε κολυµβήθρα του Σιλωάµ ούτε άφεση αµαρτιών ούτε συγχωροχάρτι σε όσους «έβαλαν το δάχτυλο στο µέλι».
Ζήτησα και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής
Παραγωγής και Εµπορίου, κύριε Πρόεδρε, από τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης που διατύπωσαν ενστάσεις να µας παρουσιάσουν µία δική τους πρόταση και να την κάνουµε δεκτή,
διότι πραγµατικά δεν θέλουµε να δώσουµε άφεση αµαρτιών σε
κανέναν. Αλλά νοµίζω ότι, έως ότου ολοκληρωθεί η εξυγίανση
των συνεταιριστικών οργανώσεων ή η µετατροπή ή συγχώνευσή
τους, είναι εύλογο να υπάρχει αυτή η αναστολή δίωξης και από
εκεί και πέρα θα αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που πραγµατικά ευθύνονται. Η σηµερινή όµως κατάσταση, η παράταση του
νοσηρού αυτού κλίµατος, λειτουργεί αποτρεπτικά σε νοικοκυραίους, σε σοβαρούς αγρότες να ασχοληθούν µε το συνεταιριστικό κίνηµα. Τραβούµε, λοιπόν, µία γραµµή µε το παρελθόν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι µε βάση τις
προτάσεις και τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν και στη Διαρκή
Επιτροπή και σήµερα στην Ολοµέλεια, το επόµενο διάστηµα το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων θα προχωρήσει
στις αναγκαίες τροποποιήσεις στο συνεταιριστικό νόµο, γιατί πιστεύουµε ότι χρειαζόµαστε ισχυρό συνεταιριστικό κίνηµα, ισχυρούς συνεταιρισµούς µε δυνατότητα παρέµβασης στην αγορά
υπέρ των αγροτών.
Ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Αποστόλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βορίδης, ανάλωσε το µισό χρόνο της οµιλίας του προσπαθώντας να
δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, όπως το ίδιο έπραξε και κατά
την έναρξη της συζήτησης ο Υπουργός κ. Καλαφάτης. Η αιτιολόγηση για τα συµβαίνοντα σήµερα στη Χαλκιδική δεν πείθει. Τα
ΜΑΤ δεν µπήκαν για να βρουν τροµοκράτες, µπήκαν για να τροµοκρατήσουν. Η απρόκλητη χρήση των χηµικών από τις δυνάµεις
καταστολής είχε ένα συγκεκριµένο στόχο, να φοβίσει τους κατοίκους που αντιδρούν για την υποβάθµιση της περιοχής τους.
Προσπαθείτε, κύριε Βορίδη, να επιβάλετε το δίκαιο της πυγµής. Καταδυναστεύετε ένα λαό που θέλει να υπερασπιστεί το
αύριό του. Αυτήν τη στιγµή οι κάτοικοι της Ιερισσού αισθάνονται
ελεύθεροι πολιορκηµένοι. Τέσσερις, πέντε διµοιρίες των ΜΑΤ
έχουν περικυκλώσει την πόλη και αστυνοµικές δυνάµεις εισβάλλουν στα σπίτια. Μπορούσατε, κύριε Βορίδη, να κάνατε τις έρευνες µε διαφορετικό τρόπο, όµως ήταν άλλος ο στόχος σας και
γι’ αυτό πράξατε όλα όσα συνέβησαν σήµερα στην Ιερισσό. Και
αυτός ο στόχος ήταν –το επαναλαµβάνω- η κατατροµοκράτηση
της τοπικής κοινωνίας.
Η συζήτηση του σηµερινού νοµοσχεδίου µε διατάξεις που ουσιαστικά καλύπτουν όλο το νοµοθετικό φάσµα δεν πρέπει, κύριε
Πρόεδρε, να αποτελέσει άλλοθι για επόµενες περιπτώσεις. Γιατί
ειπώθηκε και αυτή ή άποψη. Όσον αφορά το επείγον της διαδικασίας που επικαλέστηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, χρησιµοποιώντας ως πρόσχηµα την πάταξη της λαθροϋλοτοµίας, αυτό
που έχω να του πω είναι ότι πλέον το επείγον το συγκεκριµένο
πάει την επόµενη χρονιά, διότι ουσιαστικά η συγκεκριµένη ρύθµιση αφορά τη λαθροϋλοτοµία της επόµενης περιόδου. Δεν θα
έχει ουσιαστική εφαρµογή. Βρισκόµαστε στο τέλος του χειµώνα.
Επειδή ειπώθηκε και από πλευράς του αρµοδίου Υπουργού
που έφερε την τροπολογία για το ΤΑΙΠΕΔ, ότι βιάζεται η Κυβέρνηση να προχωρήσει στην αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ –αυτός
ήταν ο λόγος- θα ήθελα να πω το εξής: Επί πόσο καιρό και η αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ έχει γίνει σηµαία, αλλά ταυτόχρονα και
αυτήν την τροπολογία την πάτε και τη φέρνετε! Δεν µπορούσατε
σε µία-δύο µέρες, τη στιγµή που σε αντίστοιχες επιτροπές αυτήν
την ώρα συζητούνται ανάλογα θέµατα, να την πάτε εκεί µε τις κανονικές διαδικασίες; Αυτό, ουσιαστικά, έδειξε πόσο σέβεστε αυτά
που είχαµε ήδη συµφωνήσει για τη σηµερινή συνεδρίαση.
Στην οµιλία µου θα σταθώ –εννοώ από πλευράς τοποθέτησηςστη δόµηση των τροπολογιών και κυρίως θα προσεγγίσω εκείνες
τις τροπολογίες όπου έχουµε εκφράσει την επιφύλαξη µας ή την
αντίθεση µας, γιατί για µερικές όντως συµφωνήσαµε.
Στην πρώτη που θα σταθώ είναι η τροπολογία που αφορά τη
παράνοµη υλοτοµία, την αυστηροποίηση των ποινών της παράνοµης υλοτοµίας. Το είπα και χθες στην επιτροπή και το επαναλαµβάνω: Τα ελληνικά δάση δεν υποβαθµίζονται από ελεγχόµενες και παράνοµες υλοτοµίες που καλύπτουν ανάγκες των κατοίκων των ορεινών περιοχών, πόσω µάλλον όταν όλοι γνωρίζετε
ότι σήµερα τα ελληνικά δάση κατά 95% δεν έχουν διαχειριστικές
µελέτες.
Αυτή η έλλειψη των µελετών και των καλλιεργητικών υλοτοµιών είναι που συµβάλλουν στην υπερσυγκέντρωση της βιοµάζας
που, ως πολύ εύφλεκτη ύλη, συντελεί στην αύξηση του κινδύνου
της φωτιάς. Είναι οι πυρκαγιές και οι καταπατήσεις, αυτές που
αφανίζουν τα δάση της χώρας µας, αγαπητοί συνάδελφοι.
Βρισκόµαστε στη δίνη µίας πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης,
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την οποία βιώνουν περισσότερο οι οικογένειες που δεν µπορούν
να εξασφαλίζουν εκτός των άλλων ούτε τη θέρµανσή τους. Και
του χρόνου, αν δεν µειωθεί ο φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρµανσης, ο κίνδυνος υλοτοµιών θα είναι ακόµα µεγαλύτερος και ενδέχεται να φτάσει ακόµη και σε δενδρύλλια πάρκων
στις πόλεις.
Η αδυναµία, λοιπόν, αυτή οδηγεί τους κατοίκους στην κάλυψη
των αναγκών τους µέσα από τη χρήση άλλων καυσίµων. Άρα,
επόµενο είναι -τι πιο δεδοµένο γι’ αυτούς;- να καταφύγουν στη
χρήση των καυσόξυλων ως θερµαντικού µέσου. Και αυτό έπρεπε
–το έχω ξαναπεί αυτό, κύριε Υπουργέ- να το είχατε προβλέψει
και να το είχατε θεραπεύσει.
Κανείς δεν συµφωνεί µε την αυστηροποίηση των ποινών, κυρίως όταν αυτές στοχεύουν στην πάταξη της παράνοµης υλοτοµίας, η οποία υπηρετεί την εµπορία. Το ζήτηµα, όµως, είναι αν
αυτή η αυστηροποίηση είναι αποτελεσµατική και πού απευθύνεται.
Συµφωνήσαµε –και το είπαµε και στην επιτροπή- για την αυστηροποίηση που αφορά το κακούργηµα, δηλαδή, για ζηµιές
πάνω από 10.000 ευρώ. Και ήταν θετική η πρόταση-διόρθωση
που έφερε ο κύριος Υπουργός, συνδέοντας και το µικρότερο
ύψος ζηµιάς αν αφορά εµπορία καυσόξυλων, συνδέοντάς την µε
αυστηρότατες ποινές.
Εκεί που διαφωνούµε –παρ’ ότι έκανε µία κίνηση από τα 200
ευρώ στα 300 ευρώ στο πταίσµα- είναι ότι έκανε µισό βήµα, διότι
τα 300 ευρώ δεν µπορούν να καλύψουν αυτό που σας προανέφερα, δηλαδή, τις ατοµικές ανάγκες των κατοίκων. Θα συµφωνούσαµε και πραγµατικά δεν θα υπήρχε κανένα πρόβληµα, αν
έστω φτάναµε στα 400 ευρώ για να µπορέσουµε να καλύψουµε
έστω στοιχειωδώς αυτό το όριο. Επαναλαµβάνω ότι και µέχρι
400 ευρώ, οι ποινές που µπαίνουν –και καλώς µπαίνουν- είναι αυστηρές.
Μιλάµε για ποινές και ειπώθηκε πριν από λίγο για τον Δασικό
Κώδικα. Και εκεί τα αδικήµατα που αναφέρονται πρέπει να επανεξεταστούν. Δεν είναι δυνατόν να τιµωρούνται διαδικασίες σαν
και αυτές. Και εγώ πιστεύω ότι δεν συµβαίνει. Γνωρίζω τη συµπεριφορά των δασικών υπηρεσιών για κλαδονοµή και για τέτοιου
είδους αδικήµατα δεν µπαίνουν ποινές. Το ξέρουµε όλοι αυτό.
Και ξέρουµε πραγµατικά ότι υπάρχει µια ελαστικότητα από πλευράς των υπηρεσιών και στην παράνοµη λαθροϋλοτοµία για την
κάλυψη ατοµικών αναγκών.
Ακούσαµε στην επιτροπή ότι φέτος υποβλήθηκαν τρεις χιλιάδες µηνύσεις που αφορούσαν περίπου δεκατρείς χιλιάδες τόνους καυσόξυλα. Η πίεση ήταν αυτή η οποία οδήγησε στο να
συλλαµβάνεται και να οδηγείται στο αυτόφωρο και µε διαδικασίες τέτοιες περισσότερος κόσµος απ’ ότι τις προηγούµενες
φορές.
Και µην ξεχνάτε αυτό που σας είπα, ένα νούµερο. Οι δεκατρείς
χιλιάδες τόνοι µε τρεις χιλιάδες µηνύσεις είναι περίπου στα τέσσερα κυβικά. Τέσσερα κυβικά είναι περίπου οι ατοµικές ανάγκες.
Το λέω, για να το ξεκαθαρίσουµε, για να µην νοµίζουµε τελικά
ότι πατάχθηκε καµµία επιχείρηση σωρηδόν λαθροϋλοτοµίας, όχι
ότι δεν υπάρχει η παράνοµη υλοτοµία.
Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό. Απλά επειδή
άκουσα τον κ. Βλαχογιάνη σχετικά µε το τι γίνεται µε τις δασικές
εκτάσεις κ.λπ., εγώ έχω να του πω το εξής: Το άρθρο 112 του
Συντάγµατος ρητά αναφέρει ότι δάση που έχασαν τον χαρακτήρα τους, αποψιλώθηκαν, κάηκαν, κηρύσσονται αυτόµατα αναδασωτέα. Και βεβαίως το Συµβούλιο Επικρατείας µε τη σχετική
του νοµολογία όρισε ως χρόνο αναφοράς τον παλιότερο του
1945. Αυτό δεν σηµαίνει ότι εάν κάποιο κτήµα στη διαδροµή έχει
γίνει δάσος, αυτό χάνει τον χαρακτήρα του από µόνο του. Χρειάζεται µια ειδική διαδικασία.
Είναι ένα ζήτηµα αυτό των δασωµένων αγρών, για το οποίο
έχουν και οι δασικές υπηρεσίες καταθέσει σχετική πρόταση.
Είναι, όµως, ζητήµατα τα οποία όταν θα έρθει –και έτσι τουλάχιστον ειπώθηκε- η σχετική πρόταση από πλευράς Κυβέρνησης,
θα τα συζητήσουµε. Αυτά όσον αφορά τη λαθροϋλοτοµία.
Για την περίπτωση του άρθρου 7 που προβλέπει την απαλλαγή
από αστικές ευθύνες, διοικητικές κυρώσεις και µέτρα καταναγκασµού των προσώπων που διορίστηκαν –αυτά που λέµε- από
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το δηµόσιο στην Ολυµπιακή Αεροπορία, κοιτάξτε να δείτε, εµείς
εκεί διαφωνούµε. Διαφωνούµε διότι, µπορεί να µας πείτε «µα,
εσείς για αυτές τις διώξεις διαφωνείτε, αλλά για τις άλλες διώξεις -που θα σας πω µετέπειτα- για τους αγρότες συµφωνείτε».
Είναι θέµα πολιτικής προσέγγισης. Άλλες σκοπιµότητες υπηρετούσαν αυτοί που είχαν διοριστεί στο δηµόσιο και σε όλες αυτές
τις θέσεις και άλλες σκοπιµότητες υπηρετούν οι αγρότες οι
οποίοι βγήκαν στους δρόµους γιατί αγωνίζονταν για την επιβίωσή τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, γιατί θέλω να σταθώ ιδιαίτερα
στην περίπτωση της τροπολογίας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης, όπου πραγµατικά καταγγέλλουµε την Κυβέρνηση για
τον εµπαιγµό της σε βάρος των αγροτών, αφού πριν προφτάσουν να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους, έδειξε το πραγµατικό της πρόσωπο. Απέσυρε από τη συγκεκριµένη τροπολογία
τη διάταξη που είχε καταθέσει για την εξάλειψη του αξιοποίνου
µε συντόµευση του χρόνου παραγραφής των πράξεων που τελέστηκαν από αγρότες κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των
περασµένων χρόνων.
Η συγκεκριµένη ρύθµιση αποτελούσε δέσµευση του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στις Σέρρες την προεκλογική
περίοδο, όπως επίσης και η υπόσχεση του Υπουργού Δικαιοσύνης κατά τη συνάντησή του µε φορείς των Σερρών. Κατέθεσε τη
σχετική τροπολογία ο Υπουργός Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια
των κινητοποιήσεων και αφού επιχείρησε να τη στηρίξει στη
Βουλή, την απέσυρε µε πρόσχηµα την περαιτέρω επεξεργασία.
Η µία διάταξη της τροπολογίας –αυτή που συζητάµε- επανακατατέθηκε, η άλλη όµως δεν επανακατατέθηκε. Μας είπε ο κύριος Υπουργός ότι θα γίνει σχετική διόρθωση. Δεν χρειάζεται
καµµιά διόρθωση ούτε και για την άλλη υπήρξε διόρθωση κατά
τη διάρκεια της απόσυρσης. Χθες φέρατε µια προσθήκη, µια
ρύθµιση διαφορετική. Άρα, λοιπόν, µην εµπαίζετε τον κλάδο των
αγροτών. Ιδιαίτερα εσείς κύριε Υπουργέ ξέρετε την αγωνία και
για ποιο λόγο έχει βγει στο δρόµο. Πέραν αυτού η συγκεκριµένη
τροπολογία δείχνει και µια προχειρότητα, αποσπασµατικότητα.
Πραγµατικά, δηλαδή, τι είναι αυτό που έχει γίνει τελευταία; Αν
θυµάστε στον ν.4099/2012, τον Δεκέµβρη φέρατε την τροπολογία για κατεπείγουσες ρυθµίσεις στον συνεταιριστικό τοµέα.
Μετά από δύο µήνες ξανά φέρνετε πάλι την ίδια τροπολογία µε
διαφορετική ρύθµιση, πρώτα ήταν για τους εκκαθαριστές, µετά
πήγε για τα προεδρία των ενώσεων των συνεταιρισµών. Τώρα
πάλι υπάρχει άλλη τροποποίηση και πριν από λίγο άκουσα τον
κύριο Υπουργό ότι έρχεται η τροποποίηση, όσον αφορά το συνεταιριστικό πλαίσιο. Επιτέλους !
Προσωπικά σας έχω καταθέσει µια ερώτηση εδώ και δύο
µήνες και ζητάµε στοιχεία για τη λειτουργία των συνεταιριστικών
οργανώσεων για όλα αυτά τα οποία αναφέρετε σήµερα µε την
τροπολογία σας. Ποια εικόνα έχουµε εµείς σχετικά µε αυτές τις
περιπτώσεις που χρειάζονται τη συγκεκριµένη ρύθµιση; Καµµία!
Σας είπαµε και στην επιτροπή και λέµε και τώρα το εξής: Δεν
σκέφτεστε ότι υπάρχει το ενδεχόµενο αυτή η τροπολογία να
αποτελέσει ένα δεδοµένο και για άλλες περιπτώσεις ευρύτερα
στο δηµόσιο τοµέα;
Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ένα πράγµα, επειδή ειπώθηκε και
πριν από τον κ. Βορίδη ότι µε τις ασφαλιστικές δικλίδες που προβλέπεται µε την προσθήκη δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Και
όµως, υπάρχει το πρόβληµα της ασφαλιστικής και φορολογικής
ενηµερότητας. Μόνο όταν ρητά µπει µέσα ότι η συγκεκριµένη
ενηµερότητα δίνεται µόνο για την είσπραξη δικαιούµενων ποσών
και όχι έτσι γενικά και αόριστα, διότι θα βρεθούµε µπροστά στην
εικόνα να υπάρχουν µεταβιβάσεις…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Άµα µπει αυτό, θα το ψηφίσετε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ακούσαµε πριν από λίγο τον κύριο
Υπουργό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Για να το προτείνουµε όλοι!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Συζητάµε και τοποθετούµαστε.
Βλέπετε που θέλουµε να βελτιώσουµε τη συγκεκριµένη διάταξη;
Το είχαµε πει παλιότερα και στη διαδικασία της επιτροπής σε
πολλές διατάξεις. Γιατί δεν αναφέρεται; Διότι εµείς φοβόµαστε
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το εξής απλό: Ότι υπάρχει περίπτωση πολλά από τα συγκεκριµένα πρόσωπα να κάνουν αγοραπωλησίες κατά τη διάρκεια
αυτής της διαδικασίας και αν αργότερα αποδειχτεί ότι υπήρχαν
περιπτώσεις αυτών που είχαν κακοδιαχειρίσεις και όλες αυτές
τις διαδικασίες, στο τέλος τι θα µείνει; Πέταξε το πουλάκι!
Εµείς, λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους που σας ανέφερα και ειπώθηκαν και από τον εισηγητή µας, καταψηφίσαµε
επί της αρχής, αλλά βεβαίως σε συγκεκριµένα άρθρα υπάρχει
θετική προσέγγιση.
Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώµη για την υπέρβαση του χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Δριβελέγκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ παρά να αναφερθώ
και εγώ στα γεγονότα της Ιερισσού λέγοντας ότι οι κάτοικοι της
περιοχής δεν είναι ούτε κακοποιά στοιχεία ούτε τροµοκράτες. Βεβαίως κανείς δεν το ισχυρίστηκε αυτό. Αυτό το λέω, διότι εδώ και
πάνω από δέκα µέρες η Αστυνοµία κάνει προσαγωγές και καλά
τις κάνει. Βέβαια και εκεί δείχνει έναν υπερβάλλοντα ζήλο, καθώς
δεν λέει στις οικογένειες ποιος τους παίρνει, πού τους πάει, πόσο
τους κρατάει, γιατί τους εξετάζει. Δεν έγιναν επεισόδια.
Σήµερα γιατί έγιναν επεισόδια; Διότι έγινε κατάληψη µε δύο
διµοιρίες ΜΑΤ και βεβαίως µε τους εισαγγελείς, για να κάνουν
έλεγχο στα σπίτια. Υπάρχει και άλλος τρόπος, κύριε συνάδελφε.
Εγώ σας το λέω ευθέως. Οι κάτοικοι της Ιερισσού και της περιοχής –το είπα και πριν- είναι νοµοταγείς πολίτες.
Κάνω, λοιπόν, σήµερα συγκεκριµένη πρόταση: Να αποσύρει
τώρα τα ΜΑΤ η Κυβέρνηση σε ένδειξη καλής θέλησης και αύριο
µε τους εισαγγελείς και µε την Αστυνοµία –όχι µε τα ΜΑΤ- να
πάει να κάνει τις έρευνες στα σπίτια.
Τώρα που µιλάµε η κατάσταση αυτή δεν περιγράφεται. Δύο
εισαγγελείς ακολουθούµενοι από δύο διµοιρίες ΜΑΤ πάνε από
σπίτι σε σπίτι. Τώρα που µιλάµε! Η εικόνα αυτή και η συµπεριφορά αυτή ταιριάζουν σε µια χώρα ευνοµούµενη;
Και εν πάση περιπτώσει, εάν πήγαιναν οι εισαγγελείς µε την
Αστυνοµία και τους εµπόδιζαν, να καλούσαν οι εισαγγελείς τα
ΜΑΤ. Να τα καλούσαν, µε την αιτιολογία ότι δεν µπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτά, για να µην είµαστε ακραίοι.
Θέλω, λοιπόν, να παρακαλέσω τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης,
τον Αρχηγό της Αστυνοµίας και τον Πρωθυπουργό σήµερα να
δείξουν σήµερα καλή θέληση, να αποσυρθούν οι διµοιρίες των
ΜΑΤ, γιατί ρίχνουµε λάδι στη φωτιά. Κανείς δεν αρνείται ότι η
Αστυνοµία πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Κανείς δεν το αρνείται, πολύ περισσότερο οι κάτοικοι. Αλλά από αυτό το σηµείο
µέχρι το σηµείο να κάνουµε προσαγωγές, να κάνουµε έρευνα σε
όλα τα σπίτια, να παίρνουµε µαθητές και µαθήτριες δεκαπεντάχρονες, υπάρχει διαφορά. Ε, δεν είναι αυτοί οι κακοποιοί, αλλά
αυτό ας το κρίνει η κοινωνία. Επαναλαµβάνω, ποιος ο λόγος να
µην πάνε οι εισαγγελείς µε την Αστυνοµία –και όχι µε δυο διµοιρίες ΜΑΤ- να κάνουν τις έρευνες και αν τυχόν παρεµποδιστούν,
οι ίδιοι να καλέσουν τα ΜΑΤ;
Ξέρετε, δεν τη γνωρίζει το Κοινοβούλιο αυτήν την ιστορία. Έρχεται στο φως τώρα που υπάρχει αυτή η δύσκολη περίοδος για
τη χώρα µας. Και έχουµε χωριστεί σε Πράσινους και Βένετους,
υπέρ και κατά. Αυτή η ιστορία έχει κακοφορµίσει, δεν είναι ώρα
να σας το αναλύσω τώρα.
Ένας τρόπος υπάρχει, της συνεννόησης, του διαλόγου και εδώ
που έφτασαν τα πράγµατα δυστυχώς µε ευθύνη γενικά της πολιτείας και της δικής µου Κυβέρνησης και του δικού µου Υπουργού
που δεν µε ρώτησε ή µάλλον που µου είπε ότι θα συνεννοηθούµε
και ξαφνικά υπέγραφε, χωρίς να ξέρει τι, µε τη συµβολή γενικής
γραµµατέως που ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ, υπέρµαχη και αυτή της
επένδυσης, οδηγούµαστε κάθε µέρα εδώ που οδηγούµαστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Τώρα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Παλαιότερα.
Εγώ θα καλωσορίσω τον Αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ στην άποψη που
έχω καταθέσει εδώ και δυόµισι χρόνια εγγράφως, ότι το πρόβληµα θα λυθεί µόνο µε τοπικό δηµοψήφισµα. Και ξέρετε κάτι
όλοι λένε «µα, το θέλουν οι κάτοικοι». Υπάρχουν οι φορείς, υπάρχει ο δήµος. Εάν το θέλουν, ποιος ο λόγος να µη γίνει; Απλά
πράγµατα.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή το γνωρίζω το θέµα όσο
κανείς άλλος -όχι µόνο σ’ αυτήν την Αίθουσα, αλλά και παντού
και έξω από αυτήν- κάνω έκκληση να χαµηλώσουµε τους τόνους.
Φοβάµαι και το λέω από αυτό εδώ το Βήµα ότι αυτές οι εµµονές
του νόµου και της τάξης –γιατί εµείς είµαστε µε το νόµο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα- µπορεί κάποια στιγµή να οδηγήσουν σε καταστάσεις που δεν τις εύχοµαι, να θρηνήσουµε,
δηλαδή θύµατα.
Κάνω λοιπόν έκκληση να αποσυρθούν τώρα τα ΜΑΤ και αύριο
µε δική µου προσωπική παρέµβαση να πάµε µαζί µε την εισαγγελέα να κάνει όσες προσαγωγές θέλει και να µπει στα σπίτια.
Ξέρετε ποιο είναι τώρα το µεγάλο πρόβληµα; Έχουµε βάλει
και την Αστυνοµία απέναντι στην τοπική κοινωνία. Γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτήν τη στιγµή η Χαλκιδική δεν µπορεί να
έχει διοικητή, γιατί όλοι αρνούνται να πάνε; Έχουµε πρόβληµα.
Άρα λοιπόν χρειάζεται νηφαλιότητα από όλες τις πλευρές, να
κάνουµε ένα βήµα πίσω, για να δούµε τα πράγµατα ψύχραιµα.
Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Ελπίζω η πρόταση που
κάνω, να γίνει δεκτή από τον Υπουργό και από τον Αρχηγό της
Αστυνοµίας έτσι, ώστε να λήξουν οµαλά τα πράγµατα. Κάθε
άλλη κίνηση επιβολής, θα ρίξει λάδι στη φωτιά –το επαναλαµβάνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να έλθουµε τώρα στο σχέδιο
νόµου. Βεβαίως δεν είναι µόνο σχέδιο –να µη γελιόµαστε- είναι
µία συρραφή τροπολογιών, για να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά
τους. Είναι όµως τροπολογίες που έπρεπε να έρθουν.
Έχουµε πει επανειληµµένα ότι η λειτουργία αυτή της Κυβέρνησης µε αυτόν τον τρόπο δεν είναι η σωστή. Εγώ µετείχα στην
προηγούµενη κυβέρνηση και του κ. Παπαδήµου και του κ. Παπανδρέου. Για όσα θέµατα είχαν αντίρρηση οι δυνάµεις που στήριζαν την τότε κυβέρνηση, αυτά δεν έρχονταν καν στη Βουλή.
Για µια ακόµη φορά λοιπόν λέω να επικρατήσει η σωστή κοινοβουλευτική διαδικασία.
Επί της ουσίας τώρα, σχετικά µε τα άρθρα 1 και 2 που αφορούν την υλοτοµία –τα έχω πει και στην επιτροπή, δύο κουβέντες
θα αναφέρω- βεβαίως είχα πει τότε ότι κάλλιον το προλαµβάνειν
παρά το θεραπεύειν. Να µην υπάρχει η ανάγκη να οδηγούµε τον
κόσµο στη λαθροϋλοτοµία. Γιατί; Όταν ψηφιζόταν ο νόµος για
το πετρέλαιο, για την εξίσωση –που εµείς το ψηφίσαµε εξίσωση
ως ΠΑΣΟΚ- έλεγα τότε ότι µε την τιµή που βάζουν ούτε χρήµατα
θα εισπράξουν και ο κόσµος θα υποφέρει και το µόνο που θα
έχουµε, είναι –και το πετύχαµε κάποια στιγµή και είναι σηµαντικό- ο περιορισµός του λαθραίου πετρελαίου.
Όµως υπήρχαν οι δυνατότητες και περισσότερα χρήµατα να
πάρουµε µε εξίσωση προς τα κάτω ή να επιστρέψουµε –αυτό
που είχαµε πει ως πρόταση νόµου του ΠΑΣΟΚ- το φόρο κατανάλωσης. Μάλιστα χρησιµοποίησα µία βαριά έκφραση που την πιστεύω και σήµερα πως όσοι ασχολούνταν µε τα οικονοµικά σε
αυτό το θέµα, πρέπει να ήταν µετεξεταστέοι στα µαθηµατικά,
γιατί –αν είναι δυνατόν!- ένα πράγµα, για το οποίο µε πιάνει όλος
ο κόσµος και µε ρωτάει γι’ αυτό το αυτονόητο και απλό, δεν
εφαρµόζεται.
Πέρα από αυτό, κύριε Υπουργέ –και κύριε Γενικέ, κύριε Αµοργιανέ, το ξέρετε το θέµα- είχα πει ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες να γίνουν πράγµατα µε εκµετάλλευση των δασών και
βεβαίως µε σχέδια και έτσι η πολιτεία θα έχει «µε ένα σµπάρο
τρία τρυγόνια» όφελος: Πρώτον, θα δουλέψουν οι συνεταιρισµοί
–µε ότι αυτό σηµαίνει- µε χρήµατα, µε ασφαλιστικά ταµεία, δεύτερον, θα εισπράξει το κράτος και τρίτον θα πάρουν φθηνά καύσιµα οι κάτοικοι και θα περισσεύσουν –προσέξτε- και για τους
υπολοίπους και όχι να τα βγάζουν σε δηµοπρασίες.
Εν πάση περιπτώσει, δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Μένω σε αυτό
που είπε ο Υπουργός, ότι ετοιµάζεται να φέρει σχέδιο νόµου και
όλα αυτά θα τα συζητήσουµε στο επόµενο.
Τώρα έρχοµαι στο δεύτερο σηµαντικό θέµα, το θέµα της συνένωσης των αναπτυξιακών δοµών της Κρήτης. Τώρα κατάλαβα,
γιατί ο φίλος µου, ο Βασίλης Κεγκέρογλου επέµενε να πάρει
αυτός το νοµοσχέδιο. Γιατί είχε αυτό το άρθρο. Και απεδείχθη
ότι καλώς επέµεινε, διότι ανέλαβε µία σηµαντική πρωτοβουλία
ως εισηγητής του κόµµατός µας, αλλά κυρίως βεβαίως και µε
την καλή διάθεση του παριστάµενου Υφυπουργού, του κ. Βολου-
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δάκη και επετεύχθη µε τους άλλους συναδέλφους των άλλων
κοµµάτων ο λεγόµενος συν-κρητισµός, όπως λέει ο φίλος µου ο
Βασίλης. Είναι παράδειγµα.
Βλέπετε εδώ ότι είναι ο Δήµαρχος Χανίων –παλιός συνάδελφος- ο Υπουργός κάθεται και ασχολείται µε το θέµα τρεις-τέσσερις µέρες, καθώς και οι συνάδελφοι και απέδωσε αυτή η συνεργασία, κατά τη γνώµη µου, ένα πάρα πολύ καλό νοµοθέτηµα
που πρέπει να είναι παράδειγµα συνεργασίας για όλες τις περιοχές.
Κλείνοντας, βεβαίως, θέλω να δώσω δηµόσια συγχαρητήρια
και στον Υπουργό και στον κ. Κεγκέρογλου και στους άλλους συνάδελφους που πέτυχαν αυτό το σηµαντικό νοµοθέτηµα.
Έρχοµαι τώρα στην πολύπαθη τροπολογία για τους αγρότες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Τελείωσα σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι είστε από αγροτική περιοχή και ενδιαφέρει και
εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ναι, αλλά το αφήσατε τελευταίο, αφού πλέξατε τα εγκώµια όλων εδώ πέρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο καλός στρατηγός χτυπάει πρώτος και ο καλός πολιτικός µιλάει τελευταίος!.
Τελευταία λοιπόν µιλάµε για το καλύτερο.
Λέµε λοιπόν το εξής για τους αγρότες: Δύο φορές έφερα την
τροπολογία. Τότε βέβαια δεν υπήρχε η διακοµµατική σηµερινή
συναίνεση. Ο καθένας έβρισκε διάφορες προφάσεις και εγώ την
απέσυρα, διότι δεν είχαµε και την πλειοψηφία.
Τώρα λοιπόν ήλθε ο καιρός και κάναµε το καλύτερο –µα το καλύτερο- δυνατό µε πολλές συζητήσεις, ώστε να µπορέσουµε να
ξεχωρίσουµε αυτούς, οι οποίοι πραγµατικά δεν φταίνε, από αυτούς οι οποίοι φταίνε και πρέπει να πληρώσουν.
Αυτό κάναµε, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης και
απορώ, Βουλευτές που τα ξέρουν αυτά τα πράγµατα, πώς είναι
δυνατόν να µην ψηφίζουν αυτήν την τροπολογία, για να απαλλαγούν από το άγχος άνθρωποι που δεν φταίνε σε τίποτα.
Κλείνω µε ένα παράδειγµα. Υπήρξαν διορισµένοι πρόεδροι και
µέλη διοικητικού συµβουλίου από το πρωτοδικείο και πήραν στις
ενώσεις και τους χρέωσαν µε χιλιάδες ευρώ ποσά και τους απειλούν µε δήµευση των σπιτιών τους. Αυτούς δεν πρέπει εµείς να
τους τακτοποιήσουµε; Αυτό κάνει το σχέδιο νόµου και βεβαίως
είναι θετικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε ό,τι αφορά τώρα, ποιοι ευθύνονται και ποιοι δεν ευθύνονται
και αν ο νόµος για τους συνεταιρισµούς πρέπει να αλλάξει –λείπουν εδώ οι συνάδελφοι- πρέπει να ξέρετε, κυρίες και κύριοι, ότι
στην Ευρώπη δεν υπάρχει νόµος περί συνεταιρισµών. Υπάρχει
διάθεση των ίδιων των αγροτών για συνένωση και γι’ αυτό προχωρούν όπως προχωρούν. Η πρότασή µου είναι η κατάργηση
του νόµου περί συνεταιρισµών.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Δριβελέγκα.
Το λόγο έχει ο κ. Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, θα ξεκινήσουµε µε το θέµα της Ιερισσού.
Κατ’ αρχάς, επειδή είναι τόσο σοβαρή η κατάσταση και επειδή
έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ σοβαρά τα γεγονότα, πιστεύω ότι
όφειλε ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης να είναι εδώ. Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη, νοµίζω, λέγεται τώρα; Προστατεύει τον
πολίτη στην Ιερισσό πάρα πολύ καλά!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ήταν Υπουργός Προστασίας
του Πολίτη και έγινε και Δηµόσιας Τάξης.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τώρα είναι και Υπουργός Δηµόσιας Τάξης. Είναι βεβαίως ο νόµος και η τάξη!
Πρώτον, όφειλε να είναι εδώ για να δώσει επίσηµη ενηµέρωση
του τι έχει γίνει, για να µην ακούµε την ενηµέρωση του άλφα, του
βήτα ή του γάµµα συναδέλφου -αυτό είναι το ένα- και να τοπο-
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θετηθεί πολιτικά στα ζητήµατα.
Δεύτερον, παρουσιάστηκε η υπόθεση της Ιερισσού, ότι θα
έπρεπε οι αστυνοµικές αρχές να κάνουν τις έρευνες, να γίνουν
προσαγωγές, διότι υπάρχουν κακουργηµατικές πράξεις. Κι έτσι
λοιπόν δεν θα έπρεπε να µπουν µε έναν ολόκληρο στρατό µέσα
στην Ιερισσό για να κάνουν τις ενέργειες;
Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι θα έπρεπε στη συγκεκριµένη περίπτωση, κατά τη γνώµη µου, να ακολουθήσουν αυτό το οποίο
έπραξαν οι ανακριτικές αρχές σε σχέση µε τους υπόπτους της
MARFIN.
Τι έκαναν λοιπόν; Όταν µετά από ένα-δύο χρόνια αναγνώρισαν, κατ’ αυτούς, κάποιους και ασκήθηκε και ποινική δίωξη, δεν
είδα ούτε κλούβες των ΜΑΤ να πηγαίνουν να τους συλλάβουν
ούτε τίποτα. Τους έστειλαν κλήση και πήγαν στον ανακριτή και
πήραν -νοµίζω- και προθεσµία και κατέθεσαν και υπόµνηµα και
εκδόθηκε η όποια διάταξη του ανακριτή. Δεν την κρίνω, δεν
µπαίνω στα θέµατα αυτά.
Εκεί λοιπόν, γιατί ακολουθήθηκε -σε περίπτωση πολύ πιο σοβαρή- ένας άλλος τρόπος; Γιατί εδώ δεν µπορούσαν να γίνουν
ενέργειες, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, µε βάση και
το Σύνταγµα, ούτως ώστε να προχωρήσουν οι ανακριτικές πράξεις, να γίνει η απονοµή δικαιοσύνης, κ.λπ.
Επειδή ειπώθηκαν µια σειρά πράγµατα εδώ, ότι δηλαδή είχαν
ήδη γίνει προσαγωγές σε άλλους, οι οποίοι το πού πήγαν και τι
έγινε, για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα οι οικογένειές τους και
οι δικηγόροι τους δεν το ήξεραν -αυτό το άκουσα από τον συνάδελφο, αλλά το βλέπω και καταγεγραµµένο σε κάποια µπλόγκςάρχισε να δηµιουργείται µια ολόκληρη κατάσταση.
Εποµένως, αν θέλατε να επιβάλετε τον νόµο και την τάξη, κατά
την έννοια του Συντάγµατος, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, θα µπορούσατε να ενεργήσετε µε πολύ διαφορετικό
τρόπο. Και πρέπει να ενεργεί µε πολύ διαφορετικό τρόπο και η
Αστυνοµία και οι ανακριτικές αρχές.
Σας έφερα το κλασικό παράδειγµα της MARFIN, που οι συγκεκριµένοι κατηγορούντο για ανθρωποκτονίες. Εκεί δεν είδα να
πηγαίνουν να τους πιάσουν. Τους έστειλαν κλήση και πήγαν. Κι
αυτό έγινε σε ένα πολύ πιο σοβαρό αδίκηµα, που είχαµε ανθρωποκτονίες. Από εκεί και πέρα λοιπόν τα πράγµατα είναι απλά.
Μιλάτε για νόµο και τάξη. Αν θέλετε να τηρείτε το νόµο, να πετάξετε την τρόικα έξω από τα Υπουργεία. Είναι παράνοµοι -σας
το έχω πει εκατό φορές- αυτοί, οι οποίοι παρανόµως είναι στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Παρανόµως είναι στις άλλες
διαδικασίες. Παρανόµως παίρνουν στοιχεία των Ενόπλων Δυνάµεων. Τηρείστε λοιπόν τον νόµο και την τάξη. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, τροµοκρατείτε –και είναι δεδοµένο πλέον- κόµµατα,
τα οποία είναι στη συγκυβέρνηση κι εκφράζουν πλέον, µε
αφορµή αρκετές περιπτώσεις, τη δυσανασχέτηση τους γι’ αυτά,
τα οποία κάνετε στη λογική του δήθεν νόµου και της επιβολής
της τάξης.
Εδώ τροµοκρατείται, εν προκειµένω, µια ολόκληρη περιοχή.
Έχετε περικυκλώσει την Ιερισσό. Μπήκατε µέσα µε αρκετές δυνάµεις και ρίξατε δακρυγόνα στο σχολείο. Είναι δεδοµένο ότι
υπάρχουν καταγγελίες συγκεκριµένες και από τον επικεφαλής
που έχει την ευθύνη του σχολείου. Υπάρχουν και τραυµατίες.
Αυτήν τη στιγµή υπάρχει πρόβληµα και σε µαθητές. Έχετε προχωρήσει σε µια κατάσταση απίθανη: Τροµοκρατείτε εκεί τους κατοίκους, νοµίζοντας έτσι ότι θα επιβάλετε τις δικές απόψεις και
τη δική σας θέληση.
Έπεσαν δεκάδες δακρυγόνα. Έξι διµοιρίες των ΜΑΤ βρίσκονται στην περιοχή. Οι κάτοικοι έφτασαν στο κέντρο της Ιερισσού
και τους ξαναεπιτεθήκατε. Είναι αυτή συµπεριφορά; Πού νοµίζετε ότι βρίσκεστε; Ποιους νοµίζετε ότι αντιµετωπίζετε; Έχετε
τεράστιες πολιτικές ευθύνες.
Πρέπει να έρθει εδώ ο κύριος Υπουργός να δώσει εξηγήσεις.
Έτσι γίνονται τα πράγµατα, όχι διά εκπροσώπων, διότι, όσα ειπώθηκαν αυτήν τη στιγµή, ειπώθηκαν από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους κι από έναν Υπουργό που δεν είναι αρµόδιος, ο οποίος µας διάβασε ένα χαρτί για να µας πει τι συµβαίνει.
Έτσι γίνεται οργανωµένα η συζήτηση.
Έχουµε βγάλει ανακοίνωση ως Ανεξάρτητοι Έλληνες -ο Τοµε-
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άρχης Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ο Βασίλης
Καπερνάρος και η Τοµεάρχης Παιδείας η κ. Ξουλίδου- και φαίνονται αναλυτικά οι θέσεις µας για το τι έχει συµβεί. Καταγγέλλουµε λοιπόν αυτήν τη συµπεριφορά.
Δεύτερον, πρέπει τα ΜΑΤ να αποσυρθούν αυτήν τη στιγµή από
την περιοχή. Από εκεί και πέρα, πρέπει να ανοίξουν οι διαδικασίες, διότι εφόσον υπάρχουν αυτοί -όποιοι είναι- πρέπει να προσαχθούν και να ανακριθούν. Θα πρέπει βεβαίως να γίνει αυτό και
να τηρηθεί, όχι όµως έτσι όπως το πάτε, διότι, απ’ ότι φαίνεται
αυτήν τη στιγµή, δεν σας ενδιαφέρει να προχωρήσει η ανακριτική διαδικασία, αλλά σας ενδιαφέρει να περάσει κλίµα κατατροµοκράτησης.
Σας εξηγούµε ότι αυτό δεν µπορεί να γίνει ανεκτό από τον ίδιο
τον ελληνικό λαό και από τους ίδιους τους κατοίκους της περιοχής. Μετατρέπετε τα ΜΑΤ σε στρατό κατοχής µε αυτά που κάνετε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα.
Πρέπει σιγά - σιγά να καταλάβετε ότι η πολιτική σας -η οποία
είναι ανάλγητη, αντικοινωνική και έχει δηµιουργήσει στρατούς
πλέον ανέργων- είναι πολιτική που δεν περπατάει. Ο ελληνικός
λαός δεν τη δέχεται την πολιτική σας και µε νόµιµο και δηµοκρατικό τρόπο αντιδρά κι εσείς του επιτίθεστε. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Θα οδηγήσετε σε πολύ µεγαλύτερη κοινωνική όξυνση.
Το ίδιο κάνετε σε άλλο µέτρο για το σχέδιο «Αθηνά». Έχετε
αναστατώσει όλη την Ελλάδα αυτήν τη στιγµή. Υπάρχουν φοιτητές που διαµαρτύρονται. Διαµαρτύρονται όλες οι πόλεις. Στην
Ιεράπετρα έχει ξεσηκωθεί όλος ο τόπος. Τώρα βλέπω ότι παίρνετε µέτρα και για το Ηράκλειο. Το Τµήµα Δοµικών του ΤΕΙ Ηρακλείου θα πάει και αυτό στα Χανιά. Έχετε προκαλέσει δηλαδή
αναστάτωση για ένα θέµα και θα έλεγα ότι, έτσι όπως το χειρίζεστε, έχετε «τινάξει» µία διαδικασία «στον αέρα».
Σε σχέση λοιπόν µε το νοµοσχέδιο η εισηγήτριά µας αλλά και
οι συνάδελφοι έχουµε τοποθετηθεί σε ορισµένα επιµέρους ζητήµατα. Κύριε Πρόεδρε, αυτό το νοµοσχέδιο θα µπορούσε να
χαρακτηριστεί ως ένα «νοµοσχέδιο-συρραφή». Είναι διάφορες
τροπολογίες που φέρατε ανά καιρούς, για τις οποίες έγιναν ενστάσεις σ’ αυτήν την Αίθουσα, που αποσύρθηκαν και µπήκαν σε
ένα νοµοσχέδιο και γι’ αυτό βεβαίως τοποθετούνται και οι διάφοροι Υπουργοί. Ως εκ τούτου και από τη δική µας πλευρά,
έχουν τοποθετηθεί οι συνάδελφοι σε ορισµένα θέµατα. Επιφυλάσσοµαι και για τη δευτερολογία µου.
Θα πω µόνο µια κουβέντα για την υλοτοµία. Αυτήν τη στιγµή
θέλετε να πάρετε µέτρα για την παράνοµη υλοτοµία -θα τοποθετηθεί αναλυτικά ο κ. Γιοβανόπουλος- αλλά δεν εξετάζετε ότι σε
αυτήν την κατάσταση της παράνοµης υλοτοµίας πολιτών -και όχι
βεβαίως των οργανωµένων συµφερόντων- οδηγήθηκαν οι πολίτες, διότι φτάσαµε στην κατάσταση αυτή, επειδή έχετε µία συγκεκριµένη πολιτική για το πετρέλαιο θέρµανσης.
Εµείς φέραµε τροπολογία στις 4 Ιανουαρίου για να λυθεί το
θέµα αυτό και ξαναφέραµε και τώρα εµπροθέσµως στο νέο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών όπου θα έρθει το ίδιο
θέµα. Πρέπει να περάσει η τροπολογία για να µειωθεί η τιµή στο
πετρέλαιο θέρµανσης. Πρέπει να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα αυτό.
Είπαµε βέβαια κατά τη συζήτηση στην επιτροπή ότι είναι και
µία ευκαιρία τώρα, εφόσον θέλουµε να βάλουµε µία τάξη στα ζητήµατα αυτά, να προχωρήσουµε στις διαδικασίες δηµιουργίας
αντιπυρικών ζωνών, διότι δηµιουργώντας το κράτος αντιπυρικές
ζώνες, που ούτως ή άλλως πρέπει να τις κάνει για να προφυλάξει
τα δάση, ταυτόχρονα θα έχει και τεράστιο όγκο ξυλείας, τον
οποίο θα µπορεί πλέον δωρεάν να παραδώσει στους χειµαζόµενους κατοίκους των περιοχών. Τα υπόλοιπα όµως θα τα πει ο κ.
Γιοβανόπουλος.
Σε σχέση µε τα ζητήµατα που αφορούν τις συγχωνεύσεις οργανισµών για την Κρήτη, κάναµε παρεµβάσεις και παρατηρήσεις.
Είχαµε φέρει αντιρρήσεις πρώτοι στο ζήτηµα αυτό και είχαµε πει
ότι φοβόµαστε ότι θα πάει για ιδιωτικοποίηση αυτός ο οργανισµός και ότι τα ύδατα και οι υποδοµές θα ιδιωτικοποιηθούν. Ζητήσαµε από τον κύριο Υπουργό να υπάρξει µία ρήτρα ότι οι
µετοχές θα είναι αµεταβίβαστες και ότι δεν θα µπορεί να πάει
στο ΤΑΙΠΕΔ. Όπως ξέρετε πολύ καλά, η εισηγήτριά µας και οι
εισηγητές των άλλων κοµµάτων συµφωνήσαµε να µπορούν να
έρθουν αυτές οι τροπολογίες για συζήτηση ορθώς και εµπροθέ-
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σµως εδώ, γιατί έχουµε µία καλοπιστία και θέλουµε να προχωρήσουν τα θέµατα.
Είδαµε ότι το κοµµάτι αυτό που έχει σχέση µε το αµεταβίβαστο των µετοχών, έχει περάσει µέσα και θεωρούµε ότι έγινε
δεκτή πλέον η πρότασή µας. Επίσης σας ζητήσαµε, εµείς και
άλλοι φορείς, να έχει µεγαλύτερη εκπροσώπηση η τοπική κοινωνία και οι τοπικοί φορείς, διότι έχουν το 49% των µετοχών. Άρα
για εµάς θα έπρεπε να έχουν µια ανάλογη εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συµβούλιο. Μ’ έναν υπολογισµό που κάναµε, αυξήσατε
την εκπροσώπηση κοντά στο 34%.
Προσέξτε όµως να δείτε τι συµβαίνει τώρα. Είναι σηµαντικό το
ότι έγιναν δεκτές οι δικές µας παρατηρήσεις και βεβαίως έγιναν
παρατηρήσεις και από άλλους συναδέλφους. Εγώ προσωπικά
δεν βγάζω δελτίο Τύπου και να λέω ότι κατόπιν των ενεργειών
µου έγινε το άλφα και το βήτα. Τα λέµε όλα στην Αίθουσα έτσι
όπως είναι. Όµως στους δύο αναπτυξιακούς οργανισµούς τους
οποίους συγχωνεύετε, η πλειοψηφία των µετοχών ανήκει στους
τοπικούς φορείς. Το κράτος έχει περίπου, χονδρικά, το 1/3 και
στην περίπτωση του ΟΑΝΑΚ και στην περίπτωση του ΟΑΔΥΚ.
Φτιάχνετε λοιπόν έναν καινούργιο οργανισµό και παίρνετε ως
κράτος, ως κεντρική διοίκηση το 51% και οι φορείς, από εκεί που
ήταν πλειοψηφία, γίνονται µειοψηφία. Έχει µεγάλη σηµασία
αυτό, διότι η πλειοψηφία στις µετοχές προσδιόριζε, αν θέλετε,
και το ποιος κάνει κουµάντο, διότι ο µέτοχος κάνει. Μιλάµε για
ανώνυµες εταιρείες.
Αναφέρατε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτή είναι µια προσπάθεια
συγχώνευσης οργανισµών. Με συγχωρείτε: Aπό πού αποκτά δικαίωµα το κράτος να εκτελέσει µία µνηµονιακή πολιτική που
έχετε, να συγχωνεύετε oργανισµούς, όταν εδώ εσείς ως κράτος,
είστε µειοψηφία και έχουµε δύο ανώνυµες εταιρείες, που η πλειοψηφία των µετοχών τους ανήκει στους τοπικούς φορείς;
Αν ήθελαν οι τοπικοί φορείς να αυτοδιαλυθούν, να ενωθούν ,
είναι θέµα δικό τους. Αυτό δεν έχετε δικαίωµα να το εντάξετε και
είναι που µας προβληµατίζει στη µνηµονική στρατηγική τού«ενοποιώ οργανισµούς».
Δεύτερον, έρχεστε και παίρνετε το 51%. Πώς θα το πάρετε το
51%; Μπαίνουν και ορισµένα θέµατα συνταγµατικής τάξης. Οι
µετοχές των δύο οργανισµών που θα συγχωνευτούν, χωρίς να
αποτιµηθούν µε βάση το δίκαιο των ανωνύµων εταιρειών, χωρίς
να αποτιµηθούν τα στοιχεία τους –ισολογισµοί, απολογισµοίτους παίρνετε εσείς το 51% και οι άλλοι µένουν µε τη µειοψηφία;
Δεν παραβιάζονται εδώ τα εµπράγµατα δικαιώµατα ή τα ενοχικά
δικαιώµατα επί των µετοχών που έχουν οι τοπικοί οργανισµοί;
Έρχοµαι στο τρίτο θέµα, το οποίο είναι και πιο ουσιαστικό. Επικοινώνησα µε αρκετούς στην περιοχή, µετά τις τροπολογίες και
µετά τις παρεµβάσεις που κάνατε, και βασική τους θέση -συζητήσαµε και µε τα τεχνικά επιµελητήρια- είναι η εξής: θέλουν το
βασικό έλεγχο να µην τον έχει το κεντρικό κράτος, διότι είπαν και κάπως υπονοήθηκε µε άλλη στρατηγική από έναν άλλο συνάδελφο- ότι οι οργανισµοί αυτοί προχώρησαν, γιατί δεν ήταν
µέσα το κράτος. Ήταν οι αυτοδιοικήσεις και είχαν τους τοπικούς
φορείς γι’ αυτό και προχώρησαν.
Θέλουν λοιπόν να διατηρούν την πλειοψηφία των µετοχών –
και πάρτε εσείς το 1/3- και να τους αφήσετε έτσι να λειτουργήσουν. Θέλετε κάτι άλλο; Βάλτε τι στοιχεία εισάγετε και κάντε µια
αποτίµηση. Θέλουν όµως το 51% τουλάχιστον στη µετοχική σύνθεση να το διατηρήσουν τοπικά, δηλαδή η αιρετή περιφέρεια και
οι δήµοι. Αυτό είναι σηµαντικό, όπως επίσης είναι σηµαντικό και
το να έχουν καθοριστικό ρόλο στο διοικητικό συµβούλιο. Αλλιώς
ενώνουµε ανόµοια πράγµατα.
Το ότι καταργείτε την εταιρεία που ήταν σαν την «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟ Α.Ε.» εµένα δεν µου λέει τίποτα. Εγώ αν ήµουν ιδιοκτήτης
αυτών των εταιρειών δεν θα σας επέτρεπα καν να έρθετε ως κράτος να µου πάρετε τα δικαιώµατά µου και να µε συγχωνεύσετε
και να µε βάλετε µειοψηφία σε µια νέα εταιρεία.
Υπάρχει και η άποψη -πάλι του Τεχνικού Επιµελητηρίου και
σας το µεταφέρω- που θέλει να διατηρηθούν οι ΕEΔΥΕ, αλλά να
είναι µία σε ολόκληρη την Κρήτη και αυτή η ειδική υπηρεσία δηµοσίων έργων να κρατήσει το ρόλο της, να συµµετάσχει σε
αυτές τις προσπάθειες και να µπορέσει να προχωρήσει.
Αυτές είναι παρατηρήσεις για επιπλέον βελτίωση στα θέµατα
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αυτά και θεωρούµε ότι θα πρέπει να τα λάβετε υπ’όψιν σας. Θα
περιµένουµε -και σε σχέση µε αυτά τα οποία θέτουµε, πάντα µε
καλόπιστο τρόπο και για να βοηθήσουµε να ξεµπλοκάρουν οι
αναπτυξιακές διαδικασίες- τις απαντήσεις σας για να σας πούµε
στη δευτερολογία µας την τελική µας θέση µε βάση το τι θα µας
πείτε και εσείς στα θέµατα αυτά.
Ευχαριστώ.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο για µια µικρή παρέµβαση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να τοποθετηθώ για µισό λεπτό, όχι επί της ουσίας
της τοποθετήσεως του κ. συναδέλφου -γιατί θα ακούσω τη δευτερολογία του και θα τοποθετηθώ στη συνέχεια- αλλά για να τοποθετηθώ σε αυτό που είπε ο συνάδελφος στην αρχή της τοποθέτησής του σε σχέση µε την Ιερισσό.
Τη θέση της Κυβέρνησης την εξέφρασε νωρίτερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Καλαφάτης και δεν θέλω να
υπεισέλθω σε λεπτοµέρειες ούτε να µπω ξανά στο θέµα το οποίο
-ευρισκόµενος όλη µέρα εδώ όπως γνωρίζετε- δεν το γνωρίζω.
Από την άλλη, κύριε συνάδελφε, δεν είναι δυνατόν να αποκαλείτε, έστω και µέσα σε ένα φραστικό σχήµα, µονάδες της Ελληνικής Αστυνοµίας, «στρατό κατοχής».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Είπα «ως».
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Είπα, έστω
και σε ένα πολύπλοκο φραστικό σχήµα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Είπα «σαν».
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε συνάδελφε, ας αφήσουµε τις γλωσσολογικές ερµηνείες. Δεν είναι
δυνατόν σ’ αυτήν την Αίθουσα ν’ ακούγεται µια τέτοια φράση.
Και επειδή θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν η πρόθεσή σας, σας
παρακαλώ να ανακαλέσετε ή να διορθώσετε τώρα.
Εν πάση περιπτώσει, επειδή πάρα πολύ συχνά στην Αίθουσα
αυτήν από ορισµένες παρατάξεις χάνεται το µέτρο, θέλω να σας
πω ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό αυτό το οποίο θα καταστήσει και το διάλογο εδώ µέσα άνευ περιεχοµένου, αλλά θα
κάνει και την κοινωνία ζούγκλα. Να ξέρετε ότι βρίσκεστε, αν δεν
κάνετε επανόρθωση, σε ένα πολύ επικίνδυνο µονοπάτι.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Μπορώ να έχω το λόγο,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Επειδή το βάζει έτσι το
θέµα η Κυβέρνηση και θέλει να µας κάνει µαθήµατα, διότι θα διάβαζε τα πρακτικά, για να δει ακριβώς πώς το είπα, έχω να πω το
εξής:
Έχουν µετατρέψει τα ΜΑΤ αυτήν την στιγµή σε στρατό κατοχής στην Ιερισσό. Να τα πάρουν από εκεί.
Δεύτερον: µαθήµατα από Κυβέρνηση η οποία υποχωρεί στην
τρόικα, έχει εκχωρήσει εθνική κυριαρχία, δεν δεχόµαστε.
Τρίτον, να αναλάβουν και να καταλάβουν τι έχουν κάνει µε το
να µετατρέπουν αυτήν τη στιγµή τις µονάδες καταστολής και να
τις οδηγούν σε σύγκρουση µε τον ελληνικό λαό.
Μαθήµατα από τους κυρίους της Κυβέρνησης, εφόσον το
έθεσε έτσι και µε το ύφος που το έθεσε, δεν δεχόµαστε.
Δεν ανακαλώ τίποτα. Ό,τι είπα παραµένει όπως το είπα. Είναι
πρόβληµα δικό του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εσείς έχετε την πολιτική ευθύνη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μαθήµατα
δεν δίνει η Κυβέρνηση. Ύφος καταγγελτικό και διδακτικό έχετε
εσείς. Αλλά αυτά που είπατε µένουν στα Πρακτικά. Καταγράφονται και θα τα δείτε και σε άλλες εποχές και θα τα βρείτε µπροστά
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σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Τσούκαλης έχει
το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω και εγώ από το αυτονόητο: τα σηµερινά γεγονότα
στην Ιερισσό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Έχουν απλωθεί και στην Μεγάλη
Παναγία, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Όπου και να έχουν απλωθεί, κυρία
Μανωλάκου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αυτονόητη η αρµοδιότητα,
η υποχρέωση της Αστυνοµίας και των δικαστικών αρχών να προβαίνουν σε πράξεις διερεύνησης εγκληµατικών πράξεων. Είναι
αυτονόητη συγχρόνως η καταδίκη όσων παρεµποδίζουν προανακριτικές ή ανακριτικές πράξεις. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα λένε το
Σύνταγµα και οι νόµοι. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εφαρµόζονται οι νόµοι. Κανένας δεν διαφωνεί.
Όµως, επειδή ακούστηκε και µια άλλη άποψη ως κυβερνητική,
το πώς θα εφαρµοστεί ο νόµος, είναι επίσης στοιχείο του ίδιου
του δικαιϊκού µας συστήµατος. Δεν είναι ούτε πολιτική εκτίµηση
ούτε οτιδήποτε άλλο.
Παραδείγµατος χάριν, προανακριτική ή ανακριτική πράξη είναι
η κατ’ οίκον έρευνα. Αν θα την κάνεις νύχτα σε µια πολυµελή οικογένεια που τα παιδιά κοιµούνται και µπαίνεις εκείνη την ώρα
και πιάνεις τον άλλον στον ύπνο, για να κάνεις έρευνα ή πας κάποια άλλη στιγµή την ηµέρα να την κάνεις, είναι στοιχείο διαφορετικό. Αν παραδείγµατος χάριν, πας να κάνεις έρευνα το πρωί
που τα παιδιά λείπουν στο σχολείο ή θα πας το απόγευµα που
τα παιδιά είναι στο σχολείο, επίσης είναι ένα στοιχείο. Αν θα συλλάβεις κάποιον για ανεκτέλεστες ποινικές αποφάσεις Παρασκευή απόγευµα, όταν µέχρι πρότινος ξέραµε ότι θα έπρεπε να
κρατηθεί µέχρι τη Δευτέρα και επί ένα εικοσιτετράωρο ήταν κρατούµενος, µέχρι να πάει να εξοφλήσει, επίσης είναι στοιχείο.
Κύριε Βορίδη, γνωρίζετε τι γινόταν µέχρι τώρα. Άλλο αν λύθηκε.
Θέλω να πω, δηλαδή, κοντολογίς ότι, όταν εκτελώντας τα ανακριτικά σου καθήκοντα γενικεύεις ή χρησιµοποιείς µέτρα υπέρτερα απ’ αυτά που είναι απαραίτητα, προκειµένου να πετύχεις
το ίδιο αποτέλεσµα, τότε πλέον, όπως ειπώθηκε προηγουµένως,
υπερβαίνεις τις αρχές της αναλογικότητας και αρχίζει το πράγµα
να στραβώνει.
Όµως θα πρέπει να λύσουµε κάτι άλλο εδώ. Όπως ανέφερε ο
κ. Βορίδης έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις. Όταν ασκούνται ποινικές διώξεις η επιχείρηση δεν είναι της Αστυνοµίας, είναι των
δικαστικών αρχών. Δεν µπορεί κανένας απ’ αυτό το Βήµα αυτήν
τη στιγµή να πει στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και Δηµόσιας Τάξης «αποσύρετε τα ΜΑΤ από εκεί». Ευχή µπορούµε να
εκφράσουµε. Μπορούµε να εκφράσουµε ευχή, απευθυνόµενοι
προς τη δικαιοσύνη που διενεργεί τις ανακριτικές πράξεις και να
της πούµε ότι µπορεί να πετύχει τα ίδια αποτελέσµατα µε άλλο
τρόπο και όχι µε αυτό που χρησιµοποιεί αυτήν τη στιγµή.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Εσείς ως συγκυβέρνηση. Εµείς θα
το απαιτήσουµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρία Μανωλάκου, είναι γνωστή η
θέση του κόµµατός σας, ότι για εσάς η λειτουργία των θεσµών,
η διάκριση των εξουσιών και το Σύνταγµα είναι πολύ πιο κάτω
από τον υπέρτερο στόχο. Θα µας επιτρέψετε εµάς, που είµαστε
θεσµολάγνοι –θα χρησιµοποιήσω αυτήν την έκφραση- και που
γνωρίζουµε και σεβόµαστε τη διάκριση των εξουσιών στη δηµοκρατία την κοινοβουλευτική, να θεωρούµε ότι αυτές οι απόψεις
που εκφράζετε, είναι άκρως επικίνδυνες για την ίδια τη δηµοκρατία. Σας το λέω ευθέως. Σεβαστό αυτό που λέτε, αλλά είναι επικίνδυνο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Να µας βγάλετε στην παρανοµία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Το υπέρτερον.
Δεύτερο θέµα, επί του νοµοσχεδίου: Άρθρα 1 και 2: Λαθροϋλοτοµία. Ναι, µε πολύ µεγάλη καθυστέρηση, κύριε Υπουργέ,
ήρθε η συγκεκριµένη ρύθµιση. Εγώ προσωπικά την έχω θέσει
στα αρµόδια Υπουργεία ήδη από τον Οκτώβριο, Νοέµβριο του
2012. Δεν ήταν δύσκολο να εισαχθεί. Όταν είχε υποβιβαστεί το
αδίκηµα, επί εποχής κ. Καστανίδη, από πληµµέληµα σε πταίσµα,
είχαµε αξιολογήσει πολλοί αυτήν την υποβάθµιση ως επικίνδυνη.
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Διότι έγινε η υποβάθµιση την περίοδο της κρίσης και γνωρίζαµε
τι θα µπορούσε να γίνει. Ήρθε καθυστερηµένα.
Εγώ αυτό που εύχοµαι, κύριε Αποστόλου, είναι του χρόνου να
µη χρειαστεί να εφαρµοστεί καθόλου η συγκεκριµένη διάταξη, ο
κόσµος να έχει φθηνό πετρέλαιο να ζεσταθεί, τη θερµαντική ύλη
ή οτιδήποτε άλλο. Φαντάζοµαι ότι είναι ευχή όλων µας. Θα πρέπει όµως να έχουµε µία τάξη µεγέθους. Ακούστηκαν διάφορα,
ότι ο λαός πρέπει να θερµαίνεται κ.λπ.. Η συγκεκριµένη διάταξη
δεν αφορά το πιθανό δικαίωµα του πολίτη να εξασφαλίσει την
καύσιµη ύλη για το σπίτι του.
Να θυµίσω σε κάποιους –και ο Βαγγέλης ο Αποστόλου το γνωρίζει πάρα πολύ καλά- πως όταν µιλάµε για το όριο του πληµµελήµατος τα 300 ευρώ, 300 ευρώ είναι το κόστος, σύµφωνα µε
την κοστολόγηση –όχι την τιµή πώλησης, την κοστολόγηση- περίπου έξι τόνων ξύλου, αν δεν κάνω λάθος. Έξι τόνοι δεν είναι
για τις άµεσες θερµαντικές ανάγκες ενός νοικοκυριού. Είναι προφανές ότι από 300 ευρώ και πάνω µιλάµε για εµπόριο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ανάλογα µε τη γεωγραφική περιοχή…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Μιλάµε για εµπόριο. Και όσοι είναι
κάτω από έξι τόνους είναι πταίσµα. Μην υπερβάλουµε και πούµε
ότι ακόµα και για τις ανάγκες δεν πρέπει να αξιολογηθεί το συγκεκριµένο ως πταίσµα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Δεν λέω αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Αυτό όµως που πρέπει να επισηµάνουµε σε αυτό το άρθρο, είναι η αξιολόγηση που κάνουµε αυτήν
την περίοδο της βαθιάς κρίσης σε κάποια αγαθά, που µέχρι πρότινος τα υπερασπιζόµασταν µετά πάθους και τα είχαµε ως κορωνίδα στις απόψεις µας και τις αντιλήψεις µας.
Πρέπει να οµολογήσουµε όλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ότι αυτήν την περίοδο της πολύ σκληρής κρίσης έχει υποβαθµιστεί επικίνδυνα η αξία των περιβαλλοντικών στοιχείων και του
φυσικού πλούτου. Θα σας πω χαρακτηριστικά το εξής που µου
έχει κάνει εντύπωση, που κάποιες άλλες εποχές θα το είχαµε ως
αξίωµα: Αλήθεια, όταν διαπραγµατεύεται αυτήν τη στιγµή η ελληνική Κυβέρνηση µε την τρόικα και λέει ότι πρέπει να µειώσουµε
το φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης, γιατί είχαµε
λιγότερα έσοδα απ’ ότι περιµέναµε, ο κόσµος δεν ζεσταίνεται και
το όφελος από µία πιθανή µείωση του τέλους αυτού θα ήταν
πολύ πιο µεγάλο για τη χώρα, έχει τεθεί στη διαπραγµάτευση το
περιβαλλοντικό και το κοινωνικό κόστος από τη µείωση; Δηλαδή,
τίθεται στην τρόικα το πόσο ζηµιώνει το ελληνικό δηµόσιο και γενικότερα τον ελληνικό λαό, η ζηµιά που γίνεται στα δάση;
Ξέρετε, στον καπιταλισµό αξιολογείται και αυτό. Κοστολογείται. Ξέρουµε τρόπους να το κοστολογήσουµε ή να κοστολογήσουµε την περιβαλλοντική µόλυνση, ρύπανση. Και αυτό κοστολογείται.
Είµαστε βέβαιοι ότι, αν αυτά τα στοιχεία ετίθεντο, η ζηµιά του
ελληνικού δηµοσίου και του ελληνικού λαού από αυτήν την
άφρονα ενέργεια αύξησης του ειδικού τέλους κατανάλωσης στο
πετρέλαιο θα ήταν πραγµατικά υπέρ της χώρας. Αυτό δεν το κάναµε και είναι ένα τεράστιο -ένα πολύ µεγάλο- ζήτηµα.
Το δεύτερο θέµα αφορά το άρθρο για τους συνεταιρισµούς.
Για όσους από εσάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είστε νέοι,
πρέπει να πω ότι αυτή η τροπολογία πέρασε από πάρα πολλά
κύµατα. Έχει πολλές περιπέτειες σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα. Έχει
έρθει προς ψήφιση τρεις φορές και έχει αποσυρθεί και τις τρεις
φορές µε γενικό ξεσηκωµό συναδέλφων, από όλες τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες, γιατί οι πρώτες εκείνες τροπολογίες αναφέρονταν σε άρση όλων των συνεπειών –αστικών, ποινικών κ.λπ..
Είχαν ξεσηκωθεί ακόµα και συνεταιριστές από όλη την Ελλάδα.
Τώρα η τροπολογία αυτή έρχεται µε εντελώς διαφορετικούς
όρους. Πρέπει να το τονίσω κι εγώ από αυτό το Βήµα, ότι πρώτον, µιλάµε για αναστολή και όχι άρση. Δεύτερον, µιλάµε µόνο
για τις περιπτώσεις οφειλών στο κράτος, στο δηµόσιο, στα
ασφαλιστικά ταµεία και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
Και επειδή υπάρχουν κάποιοι εργαζόµενοι, που έχουν θέσει το
ερώτηµα ως προς το κατά πόσο θίγονται οι απαιτήσεις τους κατά
των συνεταιρισµών από τη συγκεκριµένη ρύθµιση, τους λέµε ότι
όχι, δεν θίγονται. Μπορούν να διεκδικήσουν τις απαιτήσεις τους
απ’ τους συνεταιρισµούς.
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Όµως πρέπει να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Πρέπει να το πούµε, για
το τι συµβαίνει στους συνεταιρισµούς. Είµαι υποχρεωµένος να
καταθέσω για τα Πρακτικά ένα έγγραφο που µας απέστειλε η
ΠΑΣΕΓΕΣ, κύριε Υπουργέ, στις 11-1-2012. Το απέστειλαν σε
όλους τους Βουλευτές, όταν για τρίτη φορά απεσύρθη η προηγούµενη τροπολογία, στην οποία µας εγκαλούσαν για ποιο
λόγο δεν ψηφίσαµε τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Μας εγκαλούσαν µε τα εξής επιχειρήµατα: «Είναι όµως σε
όλους γνωστό ότι το διάστηµα αυτό» -δηλαδή, τη δεκαετία του
’80 και ’90, αλλά κυρίως τη δεκαετία του ’80- «τη διοίκηση των
οργανώσεων αυτών –δηλαδή, συνεταιρισµών κ.λπ.- ουσιαστικά
την ασκούσαν οι κατά τόπους νοµαρχιακές επιτροπές των πολιτικών κοµµάτων και µε δικές τους παρεµβάσεις υποχρέωναν τις
διοικήσεις των αγροτικών συνεταιρισµών να προσλαµβάνουν
προσωπικό, πέραν του αναγκαίου και χωρίς τα απαραίτητα προσόντα».
Θα ήθελα εδώ να σηµειώσω ότι εµείς -και ως Αριστερά- υπερασπιζόµαστε ακόµα και σήµερα τους εργαζοµένους να µην
απολυθούν, τους υπερασπιζόµαστε πραγµατικά, παρ’ όλο που –
θα µου επιτρέψετε να σας πω- δεν έχουµε διορίσει κανέναν.
Και συνεχίζει: «Είναι επίσης ευρύτερα γνωστό ότι πολλές από
αυτές τις συνεταιριστικές οργανώσεις πραγµατοποιούσαν συγκεντρώσεις αγροτικών προϊόντων -όπως για παράδειγµα τα σιτηρά του Τσερνοµπίλ της ΚΥΔΕΠ- µε κοµµατικές και κυβερνητικές παρεµβάσεις, ασκώντας παράλληλα παρεµβάσεις για την
απορρόφηση αγροτικών προϊόντων των αγροτών, σε τιµές πολύ
υψηλότερες από εκείνες που έπρεπε αντικειµενικά να παρέχουν
µε βάση το κόστος τους».
Αυτό είναι το έγγραφο, το καταθέτω για τα Πρακτικά, για να
γνωρίζουµε περί τίνος πρόκειται.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Τσούκαλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλω να είµαι σαφής εδώ και τα λέω αυτά µε την ασφάλεια
του ότι µιλάµε για αναστολή, όχι για άρση. Ποιοι είναι αυτοί που
δεν ευθύνονται από τις διοικήσεις των συνεταιρισµών;. Είναι
τριών ειδών αυτά τα µέλη των διοικήσεων. Είναι αυτοί, οι οποίοι
διέπραξαν το αδίκηµα. Με λίγα λόγια, αυτοί που έβαλαν το χέρι
στη µαρµίτα. Είναι και οι άλλοι, οι οποίοι καθ’ υπόδειξιν των προηγουµένων, χωρίς να κάνουν οι ίδιοι κάτι, κάλυψαν τους προηγουµένους. Τέλος υπάρχει και η τρίτη -πολύ µικρή, κατ’ εµέκατηγορία, οι οποίοι κατ’ απαίτηση των αγροτών, προκειµένου
να διασώσουν τους συνεταιρισµούς, πράγµατι ανέλαβαν διοικήσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Βεβαίως σε καµµία περίπτωση, κύριε Βαγγέλη Αποστόλου, δεν
πέταξε το πουλάκι. Δεν πέταξε το πουλάκι, γιατί φροντίσαµε και
βάλαµε µέσα σε αυτήν τη ρύθµιση –θα έπρεπε να το είχατε προσέξει- ότι οποιαδήποτε αναστολή ποινικών διώξεων και άλλων διοικητικών µέτρων δεν αναστέλλει την υποχρέωση του δηµοσίου,
όταν εντοπίζει ζηµιά του, να προβαίνει σε πράξεις διασφάλισης
των συµφερόντων του, δηλαδή προσηµειώσεις, κατασχέσεις.
Αυτά τα αναφέρει µέσα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Έχει φύγει αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δεν έχει φύγει, γιατί όλη η ακίνητη
περιουσία δεσµεύεται. Αυτό δεν υπήρχε στην αρχική διατύπωση.
Τώρα, υπάρχει.
Κυρία Πρόεδρε, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι είναι πράγµατι
ένα νοµοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά διεκπεραιώνει επείγουσες
εκκρεµότητες πολλών Υπουργείων. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει Βουλευτής που να νιώθει ευτυχής γι’ αυτήν τη διαδικασία νοµοθέτησης. Όµως θα πρέπει να επιλέξουµε. Όταν κάποιες τέτοιες
τροπολογίες έρχονται σε άλλα νοµοσχέδια, λέµε: «Πώς τα φέρνετε έτσι; Φέρτε τα ξεχωριστά». Όταν έρχονται ξεχωριστά, λέµε
πάλι: «Πώς τα φέρνετε έτσι;». Γνωρίζω πολύ καλά ότι έχει ο
Υπουργός Δικαιοσύνης εξήντα τροπολογίες. Ήθελε να τις φέρει
στο προηγούµενο νοµοσχέδιο, δεν τις έφερε, θα τις φέρει σε ένα
άλλο νοµοσχέδιο. Πρέπει να κρίνουµε επί της ουσίας κατά πόσο
είναι επείγουσες και να τοποθετούµαστε επ’ αυτού, όχι απλώς
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να έχουµε επικοινωνιακές ατάκες και επαφές, προκειµένου να
επιβεβαιώνουµε τη θέση µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τα υπόλοιπα
στη δευτερολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δεν θα δευτερολογήσω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει
ζητήσει ο κ. Βορίδης.
Κύριε Βορίδη, θέλετε τώρα το λόγο ή όταν ξεκινήσουµε τις
δευτερολογίες;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, επειδή κλείνει ένας
κύκλος συζητήσεως, θέλω να πω δύο κουβέντες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πέντε λεπτά
φθάνουν;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Νοµίζω ότι δεν θα τα χρειαστώ όλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, επειδή ακούστηκαν
διάφορα γι’ αυτό το ζήτηµα, θέλω να διευκρινίσω ορισµένα πράγµατα.
Πρώτον, εγώ χαίροµαι που µετά από διευκρινίσεις τις οποίες
έδωσε η Κυβέρνηση, κατ’ αρχάς, οι τόνοι είναι διαφορετικοί γι’
αυτό το ζήτηµα και υπάρχει µία αναδίπλωση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά και της εν γένει Αντιπολίτευσης πάνω σ’ αυτό
το ζήτηµα. Βεβαίως τώρα κανείς αντιλαµβάνεται ποιο είναι το
πραγµατικό ζήτηµα. Γιατί, έτσι όπως είχε εµφανιστεί στην αρχή,
κυρία Πρόεδρε, ήταν ότι ξαφνικά µία ωραία µέρα κάποιες διµοιρίες ΜΑΤ αποφάσισαν να πάνε σε µία περιοχή. Δεν είναι έτσι.
Δεύτερον, νοµίζω ότι εξακολουθεί να υποτιµάται η παρουσία
δικαστικών λειτουργών. Ορθά το επεσήµανε ο κ. Τσούκαλης. Δεν
το έχω καταλάβει αυτό. Δηλαδή, όταν οι δικαστικοί λειτουργοί
είναι παρόντες και προφανώς συµπράττουν για την ενέργεια
προανακριτικών πράξεων και προφανώς η παρουσία τους είναι
εκείνη που όχι απλώς νοµιµοποιεί, αλλά ορίζει και το µέτρο, µε
το οποίο πρέπει να γίνει η αποτελεσµατική παρέµβαση, αλλά και
για να επιτευχθούν οι προανακριτικές πράξεις, θα έρχεται το Κοινοβούλιο και θα λέει: «Γιατί έκριναν έτσι οι δικαστικοί ή γιατί έκριναν αλλιώς;» Και µε ποια σκοπιά το λέει αυτό;
Το τρίτο που πρέπει να διευκρινίσουµε είναι το εξής: Προσαγωγές, λέει, ανηλίκων. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα, είπε κανείς ότι
δεν τελούν αδικήµατα οι ανήλικοι; Δεν υπάρχουν ύποπτοι ανήλικοι; Πού το ξέρετε εάν τα τελούν ή δεν τα τελούν; Εγώ δεν έχω
καταλάβει. Το Κοινοβούλιο θέλει να είναι συµπράττον σε προανακριτικές πράξεις και στην πορεία της ανακρίσεως; Δεν θα
αφήσουµε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της; Δεν θα αφήσουµε τις προανακριτικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους;
Από εκεί και πέρα, θέλω να συνεννοηθούµε πάνω σε µερικά
πράγµατα. Ουσιαστικά, κυρία Πρόεδρε, υπάρχει ένα επιχείρηµα,
το οποίο λέει το εξής, ότι δεν τηρήθηκε το προσήκον µέτρο –φύγαµε από το τι κακοί που είναι αυτοί, οι οποίοι είναι παράλογοι
και πάνε και τα κάνουν όλα αυτά- και πάµε τώρα να συζητήσουµε
και την αναλογικότητα των ανακριτικών ενεργειών και της αστυνοµικής παρεµβάσεως.
Να τη συζητήσουµε λοιπόν και αυτή. Εγώ θέλω να καταλάβω
το εξής: Κρίνει ένας αστυνοµικός διευθυντής, ένας αρµόδιος
αστυνοµικός, ότι ο τρόπος µε τον οποίο θα διεξαχθούν µε ασφάλεια οι κατ’ οίκον έρευνες, που παρεµπιπτόντως δεν είναι κλήσεις
προς απολογία -για να συνεννοούµαστε, άλλο οι κλήσεις προς
απολογία και άλλο οι κατ’ οίκον έρευνες- κρίνει λοιπόν ότι πρέπει
να ενεργήσει µε έναν ορισµένο τρόπο. Εν συνεχεία, θα γίνεται
µία συζήτηση –τονίζω, παρουσία δικαστικού λειτουργού- ότι ξέρετε, δεν ήταν αυτό το προσήκον µέτρο; Όµως, εάν καταλήγαµε
είτε στο να µη γίνονται οι έρευνες είτε στο να αποκρύπτονται
στοιχεία είτε εν τέλει στο να αποτύχει η ανάκριση, ο ίδιος αστυνοµικός διευθυντής θα δεχόταν πυρά –όχι ίσως από τις ίδιες πτέρυγες, από άλλες- γιατί δεν έχει φέρει το ανακριτικό αποτέλεσµα, γιατί δεν έχει εξιχνιάσει το έγκληµα.
Ας συνεννοηθούµε λοιπόν: Θα κάνουµε τώρα εδώ, µέσα στο
Κοινοβούλιο, τη δουλειά της Αστυνοµίας και της δικαιοσύνης;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρα λοιπόν όλα αυτά θα πρέπει να φύγουν από τη συζήτηση.
Θα πρέπει να αποδεχθούµε και να γίνει κατανοητό αυτό, κυρία
Πρόεδρε. Καµµία όρεξη δεν έχει ούτε η Κυβέρνηση ούτε η Νέα
Δηµοκρατία ούτε κανένας να κάνει επιδείξεις πυγµής.
Επίσης όµως πρέπει να συνεννοηθούµε ότι, προκειµένου να
γίνουν προανακριτικές πράξεις ούτε διαπραγµατεύσεις θα γίνονται µε τους πολίτες ούτε άδεια θα παίρνουν οι δικαστικές αρχές
από οποιαδήποτε δηµοτική ή άλλη αρχή ούτε άδεια θα ζητείται
από τους πολίτες, για να κάνει το έργο της η δικαιοσύνη στην
κατεύθυνση της εξιχνίασης εγκληµάτων.
Δεν θα γίνεται τέτοιου είδους διαπραγµάτευση ούτε θα µπαίνουν µεσολαβητές Βουλευτές ούτε θα υπάρχουν άλλου τέτοιου
τύπου παράγοντες. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, η
Αστυνοµία θα κάνει τη δουλειά της, το Κοινοβούλιο θα κάνει τη
δουλειά του. Οι ρόλοι είναι διακριτοί, είναι σαφείς, είναι ξεχωρισµένοι.
Είπε κάτι ο κ. Δριβελέγκας ότι η λύση για το ζήτηµα αυτό θα
υπάρξει µόνο µε τοπικό δηµοψήφισµα. Αυτό δεν το κατάλαβα. Ο
χρυσός δηλαδή και τα κοιτάσµατα τα µεταλλευτικά είναι της Ιερισσού; Δεν είναι των Ελλήνων; Δεν το κατάλαβα. Θα αποφασίσει
η Ιερισσός για µία επένδυση 1,3 δισεκατοµµυρίου, από την οποία
θα έχει ωφέλεια η εθνική οικονοµία; Και αυτό θα το αποφασίσουν
οι κάτοικοι της Ιερισσού; Η Ιερισσός σωστά θα πάρει αντισταθµιστικά στο πλαίσιο της συµβάσεως, όπως και παίρνει, αλλά ως
εκεί θα πάνε τα πράγµατα.
Από εκεί και πέρα δεν θέλω να συζητήσουµε τώρα για την
επένδυση. Η επένδυση είναι µια άλλη, µεγάλη συζήτηση. Την
έχουµε συζητήσει και να την ξανασυζητήσουµε αν χρειάζεται,
αλλά διαρκείς καταγγελίες, από την πλευρά της Αντιπολιτεύσεως, για δήθεν υπέρµετρο ζήλο ή για µη τήρηση των αρχών της
αναλογικότητας, σηµαίνει –µε συγχωρείτε, κύριοι συνάδελφοι- ή
ότι θέλετε να κάνετε τη δουλειά της Αστυνοµίας –δεν πιστεύω
ότι το θέλετε- ή ότι στην πραγµατικότητα συστηµατικά µεροληπτείτε, όχι γιατί έχετε πρόβληµα µε την Αστυνοµία αλλά, γιατί
στην ουσία έχετε αντίρρηση µε την επιβολή του νόµου και της
τάξης, µε την εξιχνίαση των εγκληµάτων και τελικά µε την ίδια
την προσπάθεια που γίνεται για να αναπτυχθεί επενδυτικά ο
τόπος.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι
εγώ, κύριε Βορίδη.
Θα δώσω το λόγο στους δύο εναποµείναντες αγορητές.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα ήθελα το λόγο,
κυρία Πρόεδρε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κι εγώ θα ήθελα το λόγο, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα κάνουµε,
δηλαδή τρίτο κύκλο τοποθετήσεων, κύριοι συνάδελφοι;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζήτησα
το λόγο εγκαίρως και επί του συγκεκριµένου ζητήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας είδα κύριε
Μαριά, είδα και τον κ. Δριβελέγκα.
Αυτό που λέω είναι, να δώσουµε το λόγο στους δύο οµιλητές,
να ολοκληρωθούν οι αγορητές επί του νοµοσχεδίου, για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και µετά θα πάρετε το λόγο για να
δευτερολογήσετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Πρέπει να υπάρξει απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Είναι η δευτερολογία σας αυτή επί του νοµοσχεδίου, κύριε Αποστόλου; Το
θέµα της Χαλκιδικής δεν θα λυθεί σήµερα. Οι τοποθετήσεις σας
έχουν γίνει.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ο κ. Βορίδης ολοκλήρωσε την πρωτολογία του και ξαναµίλησε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μισό λεπτό,
κύριε Μαριά.
Με ενηµέρωσαν τώρα ότι ο κ. Βορίδης µίλησε ακριβώς δώδεκα
λεπτά. Όλοι οι άλλοι έχετε ξεπεράσει τα δώδεκα λεπτά στις πρωτολογίες σας.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τώρα ως τι µίλησε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σε αυτό σας
απαντάω.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Θα ήθελα το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Επί προσωπικού µπορεί να θέλετε να µιλήσετε όλοι. Σας λέω λοιπόν να τοποθετηθούν οι δύο συνάδελφοι…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θέλουµε να τοποθετηθούµε επί της τοποθετήσεως. Κακώς του δώσατε το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι δεν τον
έδωσα καθόλου κακώς το λόγο, είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δώστε µας το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία, θα είµαστε εδώ ως το βράδυ να «τσικνίσουµε» µαζί.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ας είµαστε, δεν πειράζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τότε θα πάµε
µε τη σειρά των κοµµάτων.
Ο κ. Αποστόλου λοιπόν έχει το λόγο για πέντε λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ο κ. Βορίδης στη δευτερολογία
του, αποδέχθηκε βέβαια ότι δεν τηρήθηκε το προσήκον µέτρο,
ουσιαστικά ότι, κατά κάποιο τρόπο, όλα αυτά που συνέβησαν,
δεν ήταν µέσα στο πλαίσιο του µέτρου.
Από εκεί και πέρα, επειδή αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην πρώτη
τοποθέτηση που κάναµε εµείς, θέλω να του πω ότι και απουσίαζε,
αλλά και ότι τον πληροφόρησαν κακώς, διότι η τοποθέτησή µας
τότε είχε άµεση σχέση µε το τι συνέβαινε εκείνη την ώρα.
Εκείνη την ώρα, κύριε Βορίδη, είχαν µπει µέσα τα ΜΑΤ, είχαν
κάνει χρήση χηµικών και µάλιστα ανάγκασαν πολλούς µαθητές
να κλειστούν µέσα στο γυµνάσιο, υπήρξαν πολλές λιποθυµίες,
υπήρξαν ανάλογα επεισόδια και αυτά περιγράψατε. Βέβαια και
τότε τονίσαµε ότι αυτή η επίθεση είχε ένα στόχο, την κατατροµοκράτηση της τοπικής κοινωνίας.
Και βέβαια αφού ήδη οι δυνάµεις έκαναν το πρώτο τους έργο,
τροµοκράτησαν την κοινωνία, συνέχισαν όµως, περικύκλωσαν
την Ιερισσό και αυτήν την ώρα βρίσκεται αποµονωµένη η τοπική
κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα δυνάµεις µπαίνουν µέσα στα σπίτια.
Σας το είπε και ο κ. Δριβελέγκας, ο οποίος, επιτρέψτε µου να πω,
τουλάχιστον όσον αφορά την κυβερνητική εκπροσώπηση και συνεργασία, δεν νοµίζω πως είχε ένα στόχο να βλάψει την Κυβέρνηση, απέδωσε τα πράγµατα, όπως ακριβώς συµβαίνουν.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν τονίζουµε ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση συγκεκριµένα γεγονότα τα καταδικάζει και επειδή
στηρίζει όλα τα κινήµατα που αντιστέκονται σε αυτές τις µεθοδεύσεις, να έχετε υπ’ όψιν σας, κύριε Βορίδη, ότι πάντα θα είµαστε δίπλα τους, διότι αυτές οι τοπικές κοινωνίες είναι, που
υπερασπίζονται το αύριο των περιοχών τους, που υπερασπίζονται αυτά που για εµάς ιδιαίτερα για το δικό µας τον χώρο αποτελούν θέσφατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Αποστόλου.
Κύριε Δριβελέγκα, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Είπαµε αρκετά πράγµατα. Παρ’ ότι
ο κ. Βορίδης είπε ότι δεν είναι ώρα να συζητήσουµε το θέµα του
χρυσού, κάποτε πρέπει σε αυτήν τη χώρα να το συζητήσουµε,
για να δούµε επιτέλους γιατί η συγκυρία της οικονοµικής κατάστασης της χώρας διαµορφώνει µια εντύπωση ότι το Ελντοράντο
για τη χώρα έρχεται µέσα από τον χρυσό. Να δούµε, να το συζητήσουµε. Αυτή η ιστορία έχει κακοφορµίσει εδώ και δεκαπέντε
χρόνια. Εδώ και δεκαπέντε χρόνια δεν έχει πάρει 1 ευρώ το ελληνικό δηµόσιο πέρα από τις θέσεις των εργαζοµένων, τις οποίες
σέβοµαι. Να το συζητήσουµε.
Είπε ο κ. Βορίδης: «Δεν κατάλαβα είναι θέµα της περιοχής, δεν
είναι θέµα της χώρας;» Βεβαίως και είναι θέµα της χώρας, αλλά
πρωτίστως της περιοχής, διότι, κύριε Βορίδη, εκεί ζουν οι άνθρωποι χιλιάδες χρόνια, τέσσερις χιλιάδες χρόνια έχει η ιστορία του
χρυσού, το διαφυλάξαµε και σε δέκα χρόνια πρέπει να το ξεπουλήσουµε.
Θέλετε να σας πω και κάτι άλλο; Σήµερα -δεν σας το είπα,
θέλω να το πω να το ακούσει και ο κ. Βορίδης, να το ακούσετε
και εσείς κύριοι συνάδελφοι- σε λίγο, πάνω στην επιτροπή, θα
δούµε γι’ αυτές τις περιλάλητες και περιβόητες επενδύσεις, τις
µεγαλεπήβολες, που γίνονται µε χρήµατα του ελληνικού δηµο-
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σίου, ξέρετε τι έρχεται στον αναπτυξιακό νόµο; Θα το δείτε,
εσείς κύριοι της Αντιπολίτευσης, και να ενώσετε τη φωνή σας
µαζί µου. Λέει να επιδοτήσουµε µεταλλευτικές και εξορυκτικές
εργασίες των µεταλλείων, δηλαδή και µε δικά µας χρήµατα να
φτιάξουµε µια επένδυση που δεν θα παίρνουµε και χρήµατα.
Αυτό δεν θα περάσει σε ότι µε αφορά.
Άρα λοιπόν αφορά την κοινωνία πρωτίστως της Χαλκιδικής και
καλά θα κάνουνε όσοι ζούνε στα βόρεια, στα νότια, στο κέντρο,
στην Αθήνα, στην Αττική, στα προάστια να δουν τα του οίκου
τους και να µας επιτρέψουν και εµάς να έχουµε άποψη για τον
τόπο µας.
Δεύτερον, θέλω να πω το εξής για να τελειώνει αυτή η ιστορία
µε τα ΜΑΤ και µε την εισαγγελία, κ.λπ.. Το είπα και πριν, όσον
αφορά το «νόµος και τάξη», εµείς στο ΠΑΣΟΚ δεν είµαστε µε
αυτήν την ιδεολογία, είµαστε µε την ιδεολογία, νόµος, σεβασµός
στα ανθρώπινα δικαιώµατα βεβαίως και µε τις υποχρεώσεις και
αυτό να το ξεκαθαρίσουµε.
Τρίτον, είπα ένδειξη καλής θέλησης για να µην χρησιµοποιήσω
άλλες βαριές εκφράσεις. Να µη ρίχνουµε λάδι στη φωτιά. Τέτοιες τοποθετήσεις ρίχνουν λάδι στη φωτιά και οι εξελίξεις µπορεί να είναι απρόβλεπτες. Το φωνάζω χρόνια, απεύχοµαι τέτοια
κατάληξη. Επιτέλους, ακούστε και εµάς. Είµαι Βουλευτής που µε
εµπιστεύεται η τοπική κοινωνία επί σειρά ετών, από το ’93 -το ξέρετε- κάτι παραπάνω µπορεί και εγώ να γνωρίζω και να συµβάλω.
Θέλω λοιπόν να ακούσετε τη φωνή της λογικής, να µη ρίχνουµε λάδι στη φωτιά. Εγώ αν θέλετε να απευθυνθώ και στον
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να ζητήσει την απόσυρση αυτήν
τη στιγµή των ΜΑΤ.
Επαναλαµβάνω. Αυτήν τη στιγµή πάνε οι εισαγγελείς σε όλα
τα σπίτια. Γιατί δεν έχει γίνει τίποτα; Λέτε γιατί ακολουθούνται
από τις διµοιρίες των ΜΑΤ και τους προφυλάσσουν;
Οι κάτοικοι της Ιερισσού δεν είναι ούτε τροµοκράτες ούτε κακοποιά στοιχεία, πολλώ δε µάλλον δεν είναι οι µαθητές τροµοκράτες και κακοποιά στοιχεία, απλά βλέπουν αυτήν εδώ την
επέλαση της Αστυνοµίας που δεν τη θέλει ούτε η ίδια η Αστυνοµία και δηµιουργείται αυτό το θέµα.
Μέτρο, σύνεση, νηφαλιότητα για να επικρατήσει η λογική, για
να δούµε πώς θα πάµε παραπέρα κι όποτε θέλετε κι όποιος θέλει
να συζητήσουµε αυτήν την περιλάλητη, την περιβόητη επένδυση
της µεταλλουργίας χρυσού που έχει κακοφορµίσει εδώ και δεκαπέντε χρόνια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Δριβελέγκα.
Ο κ. Επαµεινώνδας Μαριάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
των Ανεξάρτητων Ελλήνων έχει το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, µετά το
άδειασµα που έκαναν το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ προς την τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Βορίδης αισθάνθηκε την ανάγκη να τοποθετηθεί ξανά.
Πρώτα απ’ όλα είπε ότι έγινε αναδίπλωση των θέσεων και της
Αξιωµατικής και της λοιπής Αντιπολίτευσης. Αυτό δεν ισχύει για
εµάς, διότι εµείς κάναµε µία πρώτη τοποθέτηση. Εποµένως, για
να έχουµε κάνει αναδίπλωση θα έπρεπε να έχουµε κάνει και δεύτερη τοποθέτηση. Για εµάς αυτή η τοποθέτηση που κάναµε ήταν
η πρώτη τοποθέτηση, η οποία ισχύει και στην οποία εµµένουµε.
Δεύτερον, επειδή κατέρρευσε το επιχείρηµά του, ήθελε να µας
παρουσιάσει ότι όλη η ιστορία κινείται µέσα σε έναν δήθεν νοµικισµό, ότι θα πάρει τα όργανα της τάξης, θα πρέπει να κάνουν
προσαγωγές κ.λπ.. Μας είπε ότι πρέπει να γίνουν βεβαίως οι
προανακριτικές πράξεις. Για τις προανακριτικές πράξεις, κατά
την άποψή του, πρέπει να υπάρχει όλη αυτή η προστασία και η
παρέµβαση των ΜΑΤ. Οι ανακριτικές πράξεις που είναι πιο σοβαρές -και του έφερα ως παράδειγµα το τι έγινε στη MARFIN
όπου υπήρχαν συγκεκριµένοι που κατηγορούντο για ανθρωποκτονία- γι’ αυτούς δεν χρησιµοποιήθηκαν αυτά τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν στην περιοχή. Τους έστειλαν κλήση για να πάνε
να απολογηθούν.
Με αυτήν την τακτική που ακολούθησε η ανακριτική αρχή σε
συγκεκριµένη δραστηριότητα, σε συγκεκριµένη κατηγορία που
υπήρχε, πολύ πιο σοβαρή, για ανακριτική πράξη και όχι για προ-

8746

ανακριτική -διότι προανακριτική σηµαίνει ότι συλλέγει στοιχεία
για να θεµελιώσει κατηγορία, ενώ στην ανακριτική πράξη υπάρχει ένταλµα και υπάρχει και κατηγορία και καλείσαι να απολογηθείς- εκεί τα πράγµατα ήταν αλλιώς. Δεν µας απάντησε αυτό.
Ήρθε τώρα να µας πει κάτι άλλο. Επειδή κατέρρευσαν τα επιχειρήµατά του και επειδή όλη η Αίθουσα στην ουσία τού έθεσε
ότι όφειλε να τηρηθεί στην περίπτωση αυτή η αρχή της αναλογικότητας, το προσήκον µέτρο, τώρα έρχεται και µας λέει: Ξέρετε
κάτι; Η Αίθουσα αυτή δεν θα κρίνει το προσήκον µέτρο, θα το
κρίνουν άλλοι.
Τρίτη παρατήρηση: Επιµένει και εµµένει ότι όλα όσα έγιναν
είχαν την εντολή και τη σύµφωνη γνώµη των εισαγγελέων, ουσιαστικά αυτό υπονοεί. Ερώτηµα: Υπήρχε πράγµατι η εντολή των
εισαγγελέων, ώστε να κάνουν αυτά τα οποία έκαναν τα ΜΑΤ;
Από εκεί και πέρα αυτά τα οποία διαµορφώνονται ως πολιτική
και τακτική, να γνωρίζει πολύ καλά ότι πυροδοτούν αντιδράσεις
των κοινωνιών και αυτά τα περί νόµου και τάξης δεν είναι ούτε
νόµος ούτε τάξη. Αν θέλει να τηρήσει το νόµο –το είπαµε και
άλλη φορά, το είπαµε και στην Κυβέρνηση- να πετάξει την τρόικα
έξω από τα Υπουργεία. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κάνει.
Η δε τάξη και ο νόµος θα επιβάλλονται ως ορίζει το Σύνταγµα µε
εγγυήσεις, µε αρχή της αναλογικότητας.
Από εκεί και πέρα οι ενέργειες που κάνει η Αστυνοµία πλέον
για να αντιµετωπίσει τους κατοίκους της Ιερισσού, είναι ενέργειες που είναι υπό τον έλεγχο ή οφείλουν να είναι υπό τον
έλεγχο του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης. Εδώ υπάρχει πολιτική
ευθύνη και τόση ώρα που το συζητούµε από το πρωί, βλέπουµε
ότι δεν έρχεται καν εδώ ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης να δώσει
πλήρη ενηµέρωση για το πώς έγιναν, να µας πει γιατί έριξαν δακρυγόνα τα ΜΑΤ στο γυµνάσιο, γιατί είχαµε τους µαθητές, οι
οποίοι στην ουσία κυνηγήθηκαν, γιατί είχαµε τραυµατία µαθητή,
γιατί είχαµε µαθητές που τους πήγαν στα νοσοκοµεία; Πρέπει να
µας τα πει αυτά. Είναι αυτά στο πλαίσιο της άσκησης της λειτουργίας των αστυνοµικών δυνάµεων των ΜΑΤ έτσι, όπως ορίζει
το Σύνταγµα και ο νόµος;
Αυτά πρέπει να µας τα πει πολιτικά και να µας απαντήσει και
έχει ευθύνη στα συγκεκριµένα θέµατα. Πρέπει να µας τα πει ο κ.
Δένδιας. Δεν χρειάζεται συνηγόρους αντ’ αυτού. Πρέπει να
έρθει, αυτή είναι η δουλειά του και να µας πει αν έχουµε κάνει
λάθος εµείς, να δώσει εξηγήσεις, διότι σ’ αυτήν την Αίθουσα
ασκείται ο δηµοκρατικός έλεγχος και ο δηµοκρατικός διάλογος.
Εποµένως το θέµα αυτό είναι δεδοµένο. Είναι καταφανέστατο
ότι υπήρξε υπέρβαση των εξουσιών από την πλευρά της Αστυνοµίας. Όσα έγιναν προηγουµένως στη Ιερισσό πραγµατικά δηµιουργούν προβλήµατα δηµοκρατικής τάξης.
Και θεωρούµε ότι υπάρχει σηµαντική πολιτική ευθύνη του
Υπουργού, ο οποίος ακόµη και τώρα δεν έρχεται µετά από επτά
ώρες αφότου τέθηκαν τα θέµατα κατά την έναρξη της συζητήσεως του νοµοσχεδίου και έχει πραγµατικά εξαφανιστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαριά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τρεις µαθητές
και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Περάµατος Ιωαννίνων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος, αγορητής των
Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν είστε Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος, κυρία συνάδελφε. Θα δευτερολογήσετε στη σειρά σας και θα τοποθετηθείτε επί όλων.
Κύριε Γιοβανόπουλε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι η κοινοβουλευτική
παρακµή που ζούµε και µην απορείτε γιατί συµβαίνουν αυτά που
συµβαίνουν στην Ιερισσό και αυτά που δυστυχώς φοβάται και ο
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κύριος Υπουργός ότι µπορεί να συµβούν αύριο-µεθαύριο. Αυτή
είναι η παρακµή. Μιλώντας για δύο από τα άρθρα που έρχονται
σε αυτό το νοµοσχέδιο, µπορώ να πω ότι το ζούµε στο πετσί µας
και αντιλαµβανόµαστε όλοι, γιατί υπάρχει χάσµα ανάµεσα στο
Κοινοβούλιο και στον µέσο πολίτη.
Να µιλήσουµε για τη λαθροϋλοτοµία. Έχει –ξέρετε- δύο διαφορετικά σκέλη αυτή η λαθροϋλοτοµία. Το ένα κοµµάτι είναι ο
φτωχός µέσος Έλληνας πολίτης, που δεν πάει από χαρά να
κόψει ξύλα στο δάσος, δεν πάει από καµιά περηφάνια ή από
καµιά ιδιοτροπία. Πάει γιατί δεν έχει. Πάει από ανάγκη. Πάει γιατί
πρέπει να ζεστάνει το σπίτι του, τα παιδιά του. Ήρθατε και αποψιλώσατε τις ελπίδες του, αποµυζήσατε τις αποταµιεύσεις του,
έκλεισαν τα µαγαζιά του και σήµερα ετοιµάζεστε να τιµωρήσετε
αυτόν τον άνθρωπο της ανέχειας, τον Έλληνα της ανέχειας. Τον
καταστήσατε αναξιοπρεπή και τώρα θέλετε να του επιβάλετε και
πρόστιµο, γιατί θέλησε να ζεστάνει το σπίτι του. Ενώ εσείς
φταίτε, ενώ είστε οι άνθρωποι που προκαλέσατε το κακό, έρχεστε τώρα να το επιτείνετε και να φέρετε αστυνοµικές διατάξεις.
Κοιτάξτε τις αντιφάσεις µε τις οποίες µας υποχρεώνετε τώρα να
ζούµε.
Ευχαριστώ γιατί στα θεωρεία βρίσκεται ο Δήµαρχος Νεστορίου κ. Γκοσλιόπουλος και τον καλωσορίζω µε την ευκαιρία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Και Χανίων!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Και Χανίων, ναι. Τον καλωσόρισε άλλος συνάδελφος πριν από εµένα.
Εγώ θα µιλήσω για την άλλη άκρη της Ελλάδος, από τα Χανιά
να πάµε στο Νεστόριο, στην Καστοριά, στη µεθόριο, στην παραµεθόριο, στους ακρίτες. Εκεί να δείτε το άλλο κοµµάτι της λαθροϋλοτοµίας. Πέντε χιλιάδες στρέµµατα από υπέροχα δέντρα
της Πίνδου έχουν αποψιλωθεί, έχουν υλοτοµηθεί λάθρα από Αλβανούς. Ξέρετε γιατί; Γιατί τα επτά φυλάκια που ήταν εκεί ανέκαθεν και φύλασσαν αυτήν την ακριτική περιοχή έχουν καταργηθεί. Ο στρατός δεν βοηθάει. Λέει: «Δεν προστατεύουµε ιδιωτικές περιουσίες». Μα δεν είναι ιδιωτική περιουσία ο εθνικός δρυµός. Και όµως από την ώρα που καταργήθηκαν τα φυλάκια,
µπαίνουν µουλάρια από την Αλβανία. Πέντε χιλιάδες στρέµµατα.
Τον ακούτε τον αριθµό; Πέντε χιλιάδες στρέµµατα στο Νεστόριο, στην Καστοριά. Γι’ αυτό όµως δεν έχετε να πείτε κάτι. Δεν
σας ενδιαφέρει, δεν σας αφορά. Εσείς κλείνετε τα µάτια. Εσείς
βλέπετε µόνο κοντόθωρα, βλέπετε πρεσβυωπικά.
Πάω στην άλλη διάταξη, για την οποία κυρίως πήρα το λόγο
και για την οποία πάλι το Νεστόριο µπορεί να µε βοηθήσει να σας
δώσω ένα επιχείρηµα, για να δείτε µε πόσο άκαρδο τρόπο έρχεστε σήµερα και παραβιάζετε και τη νοµική σκέψη και τη ρεαλιστική πραγµατικότητα. Να σας πω µια στιγµή τι έγινε στο Νεστόριο. Από το 1995 ιδρύθηκε µία δηµόσια εταιρεία, η οποία ανέλαβε να κάνει τι; Να κάνει υφάσµατα, ρούχα για τον ελληνικό
Στρατό. Από το 1995 µέχρι σήµερα δεν πήρε ούτε µία παραγγελία. Δείτε σας παρακαλώ πολύ. Τα επιδεικνύω στο ελληνικό Κοινοβούλιο και τα καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος, καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κοιτάξτε µία ωραιοτάτη επιχείρηση που στήθηκε και δεν πήρε
ούτε µία παραγγελία. Γιατί ξέρετε ότι οι παραγγελίες του ελληνικού Στρατού δεν δόθηκαν σε αυτήν την επιχείρηση που στήθηκε, αλλά δόθηκαν σε άλλους ιδιώτες εργολάβους που πιθανότατα ράβουν στο εξωτερικό, ράβουν στην Τουρκία, ράβουν στην
Κίνα και δεν δίνονται παραγγελίες εκεί. Ποιο είναι το αποτέλεσµα; Σήµερα το ελληνικό δηµόσιο απαιτεί 350 χιλιάδες ευρώ από
τον άνθρωπο που κρατάει εδώ και δεκαπέντε χρόνια ένα κλειδί.
Δεν λειτούργησε ποτέ, ούτε µία ώρα και ζητάτε 350 χιλιάδες
ευρώ από αυτόν, από τον άνθρωπο που είναι φύλακας, από το
δήµαρχο, τον πρώην δήµαρχο.
Μα τι κάνετε; Τι ρυθµίζετε; Να σας πω τι ρυθµίζετε; Τους
αγροτικούς συνεταιρισµούς, που σας κόβει εκεί να πάρετε ψήφους. Αντί να δείτε την ουσία, ότι στο Νεστόριο κάποιοι άνθρωποι επένδυσαν, πήραν επιδότηση και θέλησαν να κάνουν µία
πράξη και δεν τους δώσατε ούτε µία παραγγελία, έρχεστε στους
αγροτικούς συνεταιρισµούς µε το παρακµιακότερο νοµοθέτηµα
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που έχω δει ποτέ στη ζωή µου, για το οποίο βλέπω µε έκπληξη
κάποιοι να είναι περήφανοι –λέει- που ήρθε στη Βουλή αυτό το
νοµοθέτηµα.
Έχουµε έναν Αστικό Κώδικα από το 1946 όπου λαµβάνοντας
υπ’ όψιν το πνεύµα του νόµου, το πνεύµα του Ενοχικού Δικαίου
-και δεν θα µιλήσω για Μοντεσκιέ, δεν θα µιλήσω ούτε για
Ρουσσό, δεν θα µιλήσω για Γαλλική Επανάσταση- αν ζούσε ο
Μπαλής, αν ζούσε ο Δεληγιάννης, αν ζούσαν ο Μανωλεδάκης
του Ποινικού Δικαίου θα µας έλεγαν ότι αυτό το πράγµα που κάνετε, είναι ανοσιούργηµα και αχρειότητα απέναντι στο νοµικό
µας πολιτισµό. Έρχεστε και κάνετε «κιµά» τον Αστικό Κώδικα και
το Ποινικό Δίκαιο. Γιατί; Για να προφυλάξετε –λέει- τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών, ανθρώπους οι οποίοι καταλήστευσαν τον αγροτικό βιός και τον
πλούτο µας.
Ξέρετε, υπάρχουν αδαµάντινα παραδείγµατα στον αγροτικό
συνεταιριστικό κίνηµα και υπάρχουν, ακόµη και τώρα, πάρα πολλοί υγιείς, υγιέστατοι συνεταιρισµοί µε ανθρώπους οι οποίοι πρυτανεύουν στο χώρο τους, αγαπιούνται από τον κόσµο τους,
προσπαθούν, κάνουν εξαγωγές, αποφάσισαν να κάνουν καλή τυποποίηση, άνοιξαν τις αγορές στο Μόναχο, στη Ρωσία και το παλεύουν. Αυτούς τους αφήνετε. Τους περισσότερους τους έχετε
εγκαταλείψει. Ξέρετε γιατί; Γιατί δεν ήρθαν να κλάψουν στην
ποδιά σας.
Εσείς, ποιους προστατεύετε; Αυτούς που ήρθαν να κλαφτούν,
αυτούς οι οποίοι σήµερα κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες
τους. Δεν µιλάω για τους ανθρώπους που όρισε το πρωτοδικείο,
προς Θεού. Και αυτοί, αν θα φτάσουν αύριο στο δικαστήριο,
είναι σίγουρο ότι θα απαλλαγούν. Δεν µιλάω για τους ανθρώπους
οι οποίοι ανέλαβαν µία επιχείρηση µε χρέος. Αυτούς αν θέλατε
να τους προστατεύσετε, µπορούσατε µε µια απλή διάταξη να
πείτε: «Το ΙΚΑ, ως προς αυτούς τους ανθρώπους, δεν θα προχωρήσει σε κατασχέσεις. Οι εφορίες, ως προς αυτούς τους ανθρώπους που ανέλαβαν τώρα είτε από το πρωτοδικείο είτε όταν
ανέλαβαν, είχαν συγκεκριµένο χρέος, το χρέος τους δεν τις
αφορά». Τελεία. Δεν χρειάζεται άλλη διάταξη.
Γιατί παίρνετε συλλήβδην όλους αυτούς τους συνεταιρισµούς
και όλες τις ενώσεις των αγροτικών συνεταιρισµών και θέλετε να
τις προστατεύσετε; Πού είναι η προστασία προς τον οφειλέτη,
που θέλει το Ενοχικό µας Δίκαιο; Αύριο, αυτά τα παιδιά θα είναι
στα πανεπιστήµια και θα τους µαθαίνουµε ότι «Παιδιά, εδώ υπάρχει δίκαιο». Εσείς το καταργείτε. Καταργείτε τη διαδικασία της
αναγκαστικής εκτέλεσης. Καταργείτε τη διαδικασία των πλειστηριασµών. Καταργείτε τις ποινικές ευθύνες. Για ποιους µιλάτε;
Γιατί τους προστατεύετε; Γι’ αυτό δεν είστε πιστευτοί.
Έρχεστε σήµερα και µας λέτε ότι θέλετε να κάνετε τον καλό,
γιατί θα τελειώσει η εκκαθάριση σε ένα χρόνο και ήδη αφήσατε
το «παραθυράκι»: «Κι αν δεν τελειώσει σε ένα χρόνο θα την πάµε
σε δύο χρόνια». Κι αν δεν τελειώσει σε δύο χρόνια, λέω εγώ, να
την πάµε στα τρία χρόνια. Ξέρετε εσείς καµµία εκκαθάριση; Προκαλώ οποιονδήποτε µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα να µου πει ότι
µία εκκαθάριση τελείωσε σε ένα χρόνο.
Αντίθετα, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν προκαλέσει τα προβλήµατα έχουν ήδη ενοικιάσει τις εγκαταστάσεις, όσες δεν έχουν
καταστρέψει και ξεπουλήσει…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου λίγο χρόνο, κυρία Πρόεδρε. Δεν θα καθυστερήσω.
Τώρα γίνονται πλειστηριασµοί και πάει ο πλειοδότης να «χτυπήσει» και του λένε: «Κοίτα, χτύπα, αλλά εµείς ήδη το έχουµε
νοικιάσει το διαλογητήριο για δέκα χρόνια». Αποσύρεται ο άνθρωπος. Ούτε ο πλειστηριασµός θα γινόταν ούτε η εκκαθάριση
θα προχωρήσει.
Γιατί, κύριε Υπουργέ; Πείτε στις εφορίες να µην προχωρήσουν
σε κατασχέσεις απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Πείτε στο
ΙΚΑ να τους δώσει ασφαλιστική ενηµερότητα. Πείτε µας όµως τι
θα γίνει και µε τους εργαζοµένους που είναι απλήρωτοι. Πείτε
µας τι θα γίνουν οι προµηθευτές που θα µείνουν απλήρωτοι. Αυτούς γιατί τους καταδικάζετε; Πείτε µας για τους αγρότες που
θα παραµείνουν απλήρωτοι. Γιατί τους καταδικάζετε εσαεί µε
αυτό το νοµοθέτηµα; Περιµένετε να το ψηφίσουµε; Όχι, βεβαίως!
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Το χρωστάµε, σας λέω, στα παιδιά που επισκέπτονται τη Βουλή
να πούµε «όχι». Αυτήν την παρακµή δεν θα την υπηρετήσουµε!
Πρέπει να σας θυµίσω ότι εδώ θέλουµε να τους προστατεύσουµε και δεν µπήκατε καν στον κόπο να µας πείτε πόσοι είναι
αυτοί οι συνεταιρισµοί, ποιοι είναι αυτοί οι συνεταιρισµοί και για
ποια ποσά θέλετε να τους προστατεύσουµε. Φηµολογείται έξω
ότι το αγροτικό χρέος –ότι µπορεί να σηµαίνει αυτό- είναι πάνω
από 10 µε 12 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτό είναι το αγροτικό
χρέος γενικά των συνεταιρισµών, των αγροτικών συνεταιρισµών,
των ενώσεων; Γιατί δεν µας το φέρνετε σε µία κατάσταση να
δούµε για ποιους µιλάµε; Ποιοι κινδυνεύουν; Φέρτε µία κατάσταση, να ξέρω κι εγώ αν πράγµατι αξίζει τον κόπο να το ψηφίσουµε. Δεν το κάνετε.
Ξέρετε γιατί; Γιατί οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, αυτοί οι κακοί δεν µιλάω για τους καλούς, τα «διαµάντια»- δεν λειτούργησαν
ποτέ µε το νόµο περί σωµατείων. Οι γενικές συνελεύσεις ποτέ
δεν λειτούργησαν, παρά µόνο την τρίτη φορά σε απαρτία µε
όσους είναι παρόντες και µε αποφάσεις τριών, τεσσάρων και
πέντε ατόµων, οι οποίοι είναι συγγενείς τους, πήραν την απόφαση
να κάνουν το άλφα, το βήτα, το γάµµα, το ωµέγα, το σκοτεινό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είναι αργά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι αργά, κύριε Κεγκέρογλου. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο.
Θέλω µόνο να θυµίσω στην Κυβέρνηση και σε όσους τη στηρίζουν, το ρητό του Αγάθωνα. Θυµηθείτε, κύριοι, ότι «κατά νόµον
έπρεπε να άρχετε», αλλά δεν «άρχετε κατά νόµον». Έρχεσθε σήµερα και καταλύετε τον Αστικό Κώδικα. Θυµηθείτε ότι «ανθρώπων έπρεπε να άρχετε» και εσείς νοµίζετε ότι έχετε τώρα τα
κοµπιούτερ, τα γερµανικά και τα τροϊκανά, µε τα οποία µπορείτε
να διοικήσετε. Τουλάχιστον, θυµηθείτε το τελευταίο: «Ουκ αεί
άρχετε». Δεν θα είστε πάντα εκεί. Ο λαός θα σας τιµωρήσει και
πολύ σύντοµα!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Γιοβανόπουλε.
Το λόγο έχει η κ. Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έφυγε ο κ. Βορίδης αφού µίλησε
για την ανάγκη εξιχνίασης του εγκλήµατος. Θα µιλήσω λοιπόν
και εγώ για εγκλήµατα, για τα εγκλήµατα εκείνα, τα οποία όχι
απλώς δεν εξιχνιάζονται, αλλά στα οποία συµµετέχει και τα οποία
καλύπτει και συγκαλύπτει η σηµερινή Κυβέρνηση.
Στις Σκουριές Χαλκιδικής συντελείται ένα οικονοµικό και περιβαλλοντικό έγκληµα και εσχάτως ένα έγκληµα σε βάρος των δικαιωµάτων των πολιτών. Αυτό το έγκληµα δεν θα εξιχνιαστεί,
κύριε Βορίδη;
Οι Σκουριές Χαλκιδικής είναι υπόθεση η οποία ανατρέχει στη
δεκαετία του ’90. Είναι υπόθεση την οποία παρακολουθεί από
κάθε θέση, κυβερνητική ή αυτοδιοικητική, ο κ. Πάχτας. Και είναι
η τελευταία πράξη ή µία από τις τελευταίες πράξεις του κ. Πάχτα
πριν τη διαγραφή και καθαίρεσή του, προ των εκλογών του 2004.
Για το έγκληµα αυτό, κουβέντα ο κ. Βορίδης!
Για το έγκληµα στη Λάρισα, για την εγκατάλειψη της νέας γενιάς, των νέων ανθρώπων, του λαού µας, της κοινωνίας µας σε
έναν αγώνα επιβίωσης κόντρα σε µία πολιτική γενοκτονική, κουβέντα ο κ. Βορίδης!
Άλλο «νόµος και τάξη», κύριοι της Κυβέρνησης, και άλλο ο
τσαµπουκάς του τζάµπα µάγκα απέναντι στους αδυνάµους και
τους αδυνάτους. Οι απεργοί της «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ», οι απεργοί
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, οι κάτοικοι της Χαλκιδικής και
της Ιερισσού, τα παιδιά, οι µαθητές δεν είναι, δεν προσφέρονται
για ασκήσεις αυτού του τύπου, της τζάµπα µαγκιάς.
Και επειδή αυτό το νοµοσχέδιο και όσα ειπώθηκαν στη συζήτησή του, αλλά και όσα βλέπουν το φως της δηµοσιότητας τις
µέρες αυτές είναι απολύτως δηλωτικά και αποκαλυπτικά του ότι
είστε όχι απλώς έτοιµοι, αλλά και αποφασισµένοι να συµπράξετε
στο έγκληµα, εγώ θα σας πω τα εξής:
Το έγκληµα στις Σκουριές Χαλκιδικής είναι έγκληµα όχι απλώς
σε βάρος της τοπικής κοινωνίας αλλά και σε βάρος των συµφερόντων της χώρας και των στρατηγικών αλλά και των οικονοµικών. Το έγκληµα σε βάρος των πολιτών, η σκληρή και
απάνθρωπη µεταχείριση απλών ανθρώπων υπάγεται στις διατά-
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ξεις εκείνες που απαγορεύουν και τα βασανιστήρια και τη
σκληρή και απάνθρωπη µεταχείριση. Είναι διεθνές έγκληµα. Γι’
αυτά δεν ακούσαµε τίποτα.
Ταυτόχρονα, βλέπουµε –και σε αυτό θα σταθώ, κύριε Υπουργέ- να έρχεται για τρίτη φορά στη Βουλή, αφού το αποσύρατε
δύο φορές, αυτή η επαίσχυντη, η επονείδιστη τροπολογία µε την
οποία αποπειράσθε να εκχωρήσετε και να παραχωρήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες εκείνες και στα µυστικά εκείνα των δηµοσίων επιχειρήσεων, τις οποίες θέλετε να αποκρατικοποιήσετε,
στους υποψήφιους ή προεπιλεγµένους επενδυτές. Και µάλιστα
λέτε ότι αυτό είναι µέσο επίτευξης καλύτερου τιµήµατος. Σοβαρά;
Το να γνωστοποιείτε στους ανταγωνιστές των δηµοσίων επιχειρήσεων τα µυστικά των επιχειρήσεων αυτών, θα οδηγήσει σε
υψηλότερο τίµηµα; Σοβαρά τα λέτε αυτά; Ειλικρινά, σε ποιον τα
απευθύνετε; Το να παρέχετε πρόσβαση σε απόρρητα και µυστικά της δηµόσιας επιχείρησης της ΔΕΠΑ, του ΔΕΣΦΑ, που είναι
γεωστρατηγικής σηµασίας επιχειρήσεις, είναι µέσο επίτευξης καλύτερου τιµήµατος ή είναι παραχώρηση πλεονεκτήµατος στους
νυν ανταγωνιστές και µάλιστα και οφειλέτες προς τις επιχειρήσεις αυτές; Ποιους θέλετε να ωφελήσετε και γιατί είστε τόσο
αποφασισµένοι να το κάνετε, ώστε προσπαθείτε να πιάσετε τη
Βουλή στον ύπνο και να περάσετε για τρίτη φορά αυτήν την τροπολογία;
Εάν ήµουνα στη θέση των συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ θα κατέθετα πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας γι’ αυτήν την τροπολογία, διότι, αν δεν το
κάνετε αυτό, θα φέρετε όλοι την ευθύνη για την ψήφισή της και
για το γεγονός ότι ανοίγετε την πόρτα των επιχειρήσεων αυτών
σε εκείνους που είναι ανταγωνιστές και οφειλέτες τους.
Επίσης, επειδή ξέρετε, και η πρόκληση έχει όριο, να σας πω
το εξής: Γνωρίζετε ή δεν γνωρίζετε ότι πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις, όπως η ΔΕΠΑ, δεσµεύονται από εµπορικές συµβάσεις
και από διακυβερνητικές συµφωνίες; Το ξέρετε ή δεν το ξέρετε
ότι η ΔΕΠΑ δεσµεύεται από διακυβερνητικές συµφωνίες µε τη
Ρωσία, µε την Τουρκία και την Αλγερία; Το ξέρετε ή δεν το ξέρετε
ότι αυτό το οποίο προβλέπεται περιλαµβάνει αποκάλυψη εµπορικών εµπιστευτικών πληροφοριών, που µπορεί να συνιστά –και
θα συνιστά- παραβίαση διακυβερνητικών υποχρεώσεων; Το ξέρετε ή δεν το ξέρετε; Αν δεν το ξέρατε σας το λέµε και δεν µπορείτε να προφασιστείτε άγνοια. Το ξέρετε ή δεν το ξέρετε, κύριε
Υπουργέ; Διότι σας είπα ότι η πρόκληση έχει τα όρια της.
Λέτε: «θα τιµωρείται η παραβίαση αυτού του άρθρου κατά το
άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα», δηλαδή ως πληµµέληµα που
τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή µε φυλάκιση ενός έτους. Σοβαρά;
Ακούστε, λοιπόν. Επειδή η προδοσία της λαϊκής εντολής και
του δηµοσίου συµφέροντος δεν µπορεί να γίνεται έτσι, σας θέτω
υπ’ όψιν τα άρθρα 146,147 και 148 του Ποινικού Κώδικα. Το 147,
το 146 -εντάσσονται και τα τρία, απλώς σας ενηµερώνω, στις
προσβολές του πολιτεύµατος- και το 148 ορίζουν συγκεκριµένα
τι διαπράττει εκείνος ο οποίος γνωστοποιεί, παράνοµα παραδίδει
ή αφήνει να περιέλθουν στην κατοχή ή την γνώση άλλου έγγραφα, σχέδια ή άλλα πράγµατα ή ειδήσεις που τα συµφέροντα
της πολιτείας ή των συµµάχων της επιβάλλουν να τηρηθούν
απόρρητα απέναντι σε ξένη κυβέρνηση. Σας ενηµερώνω.
Διότι το να µας λέτε ότι αυτά που τιµωρούνται ως προσβολές
του πολιτεύµατος εσείς είστε διατεθειµένοι να τα υποβαθµίσετε
σε πληµµελήµατα από τα ελαφρότερα, ξεπερνάει κάθε όριο προκλήσεως.
Σας καλώ να αποσύρετε αυτήν την τροπολογία, όπως την αποσύρατε δύο ακόµη φορές. Το ότι εντάξατε απλώς και µόνο την
εθνική ασφάλεια, γνωρίζετε ότι δεν καλύπτει τίποτα και κυρίως
δεν καλύπτει εκείνες τις εταιρείες που υπηρετούν γεωστρατηγικούς σκοπούς και πλεονεκτήµατα της χώρας µας. Αλλιώς, καλώ
τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της
ΔΗΜΑΡ να καταθέσουν πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας, για
να µην αναλάβουν συλλογικά την ευθύνη αυτού του αίσχους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
ολοκληρώστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε,
µε µια µόνο παρατήρηση που έχει να κάνει µε τη διάταξη του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργείου Δικαιοσύνης, µε την οποία υπαναχωρεί επιτέλους το
Υπουργείο από την επιµονή του να µεταφερθούν στα ειρηνοδικεία, τα ήδη υπερφορτωµένα και αποδεκατισµένα, οι υποθέσεις
εκείνες οι σοβαρότατες που αφορούν υιοθεσία, δικαστική συµπαράσταση, ακούσια νοσηλεία κ.λπ..
Έχω να πω δυο φράσεις µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κάλλιο αργά, παρά ποτέ. Σας τα
λέγαµε στις 21-8-2012, στις 24-8-2012 και στις 28-8-2012. Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας τα λέγαµε στις συνεδριάσεις της επιτροπής τον Αύγουστο
του 2012 και επιµένατε να µεταφέρετε αυτές τις υποθέσεις στο
ειρηνοδικείο. Κάλλιο αργά, παρά ποτέ! Και ελπίζω να µπορέσω
να πω το ίδιο για την κατάπτυστη και επονείδιστη αυτή τροπολογία για το ΤΑΙΠΕΔ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ
πολύ.
Εισερχόµαστε στις δευτερολογίες.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μπορώ να έχω το λόγο, κυρία
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κεγκέρογλου, θα πάµε µε τη σειρά των κοµµάτων. Βιάζεστε και θέλετε
να φύγετε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα ήθελα πολύ να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ζήτησε το λόγο
ο κ. Βασίλειος Χατζηλάµπρου. Η κ. Αραµπατζή µου είπε ότι δεν
θέλει να µιλήσει.
Ο κ. Χατζηλάµπρου έχει το λόγο.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ, δεν σας είδα, µε συγχωρείτε.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κυρία Πρόεδρε, µισό λεπτό θέλω µόνο, όχι για να αναφερθώ επί της ουσίας
της τοποθετήσεως της κυρίας συναδέλφου, αλλά επί του γεγονότος ότι για µια ακόµη φορά βλέπουµε στην Αίθουσα αυτήν να
χάνεται το µέτρο.
Δεν είναι δυνατόν, κυρία συνάδελφε, να απευθύνεστε στους
συναδέλφους –των τριών παρατάξεων, µάλιστα- επικαλούµενη
άρθρα του Ποινικού Κώδικα. Εδώ δεν είναι Αίθουσα δικαστηρίου.
Φοβάµαι ότι έχετε µια σύγχυση µε την επαγγελµατική σας δραστηριότητα, ενδεχοµένως.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σ’ εσάς αναφέροµαι.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Είναι σαφές
ότι οι συνάδελφοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποια είναι τα δικαιώµατά τους και πώς ασκούν τα καθήκοντά τους. Διαβάζουν
την τροπολογία και έχει ο καθένας την άποψή του.
Ξέρετε, η απώλεια του µέτρου τελικά αυτόν που βλάπτει περισσότερο απ’ όλους είναι αυτόν που ξεκίνησε αυτό το «τρενάκι».
Χρειάζεται λίγο χρόνο, αλλά ας έχετε υποµονή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ το λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ, τοποθετηθήκατε επί προσωπικού και δεν µπορώ να µη δώσω
το λόγο στην κ. Κωνσταντοπούλου. Αν αρχίσουµε αυτό το τρενάκι µε όλους γύρω-γύρω, θα τελειώσουµε αύριο το βράδυ.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε δύο λεπτά. Καταλαβαίνω ότι
είναι επί προσωπικού. Μπείτε στο θέµα και απαντήστε κατευθείαν, σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το πρώτο που έχω να σας πω,
κύριε Υπουργέ, είναι ότι έχετε βάλει µια ολόκληρη κοινωνία και
έναν ολόκληρο λαό στο τρενάκι του τρόµου που ασκείτε ως Κυ-
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βέρνηση.
Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι, ότι επειδή εδώ είναι ελάχιστοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της
ΔΗΜΑΡ, θεωρώ υποχρέωσή µου να επιστήσω την προσοχή
όλων…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Και πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κύριος Υπουργός διαµαρτυρήθηκε, γιατί απευθύνθηκα σ’ εσάς, κύριε Δριβελέγκα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Δριβελέγκα, σας παρακαλώ, τώρα µπήκατε στην Αίθουσα.
Ολοκληρώστε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο
απευθύνθηκα στις παρατάξεις σας είναι, γιατί δεν θα πρέπει να
αναλάβετε συλλογικά την ευθύνη αυτής της παραβίασης των
συµφερόντων της χώρας, που συντελείται µε το άνοιγµα των µυστικών και απορρήτων προς κάθε υποψήφιο επενδυτή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Κωνσταντοπούλου, τα είπατε. Θεωρώ ότι έγινε κατανοητό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:…και προς κάθε ανταγωνιστή.
Επειδή όµως, κύριε Υπουργέ, επιλέξατε να αναφερθείτε και στην
επαγγελµατική µου ιδιότητα –αυτό είναι µια έξις που έχει γίνει
δευτέρα φύσις, µάλλον, και στην Κυβέρνησή σας και σε ορισµένους Βουλευτές ή µη που σας στηρίζουν, όπως και σε κάποια έντυπα- έχω να σας πω το εξής: Όποιος ανησυχεί για την επίκληση
των άρθρων του Ποινικού Κώδικα, να φροντίζει να µην τα παραβιάζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ
πολύ.
Ο κ. Κεγκέρογλου έχει το λόγο, για να δευτερολογήσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Με τη συναίνεση του κ. Χατζηλάµπρου, για να υπάρχει εναλλαγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία. Έχετε
το λόγο για επτάµισι λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα διαψεύσω τον κ. Βορίδη και
θα επιβεβαιώσω την κ. Κωνσταντοπούλου ως προς το «έξις».
Ποιος είπε ότι οι εισαγγελείς είναι µόνο στις Σκουριές και στην
πόλη εκεί κοντά; Είναι και σ’ αυτήν την Αίθουσα. Αλλά αυτό δεν
είναι έξις δική µας. Είναι έξις µάλλον αυτών που παριστάνουν
τους εισαγγελείς.
Είναι δυνατόν συνάδελφος Βουλευτής οποιουδήποτε κόµµατος, να απευθύνεται στους άλλους Βουλευτές και να λέει «κάνετε
αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας» και να µην το καταθέτει η ίδια…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εµείς θα το καταψηφίσουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ:…και άλλοι συνάδελφοι από το
κόµµα της, παρά µόνον να µας καλεί, εισαγγελικά, να καταθέσουµε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας; Αυτά γίνονται µόνον
από αυτούς που έχουν έξη, συνήθεια να απευθύνονται µ’ αυτόν
τον τρόπο σε όλους τους συναδέλφους.
Είναι προσβολή τεράστια. Καταθέστε, λοιπόν, αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας και εδώ είµαστε να ψηφίσουµε.
Θα µιλήσω τώρα επί της ουσίας της τροπολογίας. Αυτό το
οποίο µε την πολιτική στάση ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει για τη συγκεκριµένη
τροπολογία τι είναι; Είναι να µην παίρνουν µε τους απαραίτητους
κανόνες και τη διαφάνεια τα στοιχεία οι προεπιλεγµένοι επενδυτές επίσηµα αλλά να τα παίρνουν, ενδεχοµένως, µόνο ορισµένοι
µε εµπορία από τα στελέχη των εταιρειών αυτών που κατέχουν
αυτά τα στοιχεία.
Αυτήν την πολιτική κάλυψη εµείς δεν θα τη δώσουµε. Δώστε
την εσείς. Εµείς ζητήσαµε δύο φορές να αποσυρθεί αυτή η τροπολογία, προκειµένου να βελτιωθεί και ήρθε βελτιωµένη µόνο
για τους προεπιλεγέντες επενδυτές και, βεβαίως, όχι µόνο για
τα θέµατα εθνικής ασφάλειας αλλά και εθνικής άµυνας και απαγόρευση παροχής τέτοιων στοιχείων και µόνο µε τη συγκατάθεση του Υπουργού Άµυνας για ΕΑΣ και ΕΛΒΟ. Άρα πρέπει να
µπαίνουν τα πράγµατα στη θέση τους.
Ως προς το θέµα που έχει προκύψει µε τα επεισόδια στις Σκουριές, ο κ. Δριβελέγκας στην πρωτοµιλία του εξέφρασε τις θέσεις
του ΠΑΣΟΚ. Παραπέρα προχώρησε και σε µια προσωπική έκκληση που έχει να κάνει µε την πολιτική καταλλαγή. Δεν µπορεί
να αντιµετωπιστεί αλλιώς το θέµα. Ούτε «δεξιέλαιο», ούτε «συριζέλαιο»! Οι δύο αυτές παρατάξεις, δυστυχώς, σε µια κρίσιµη
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περίοδο για τη χώρα, όχι στο σύνολό τους, αλλά δύο συγκεκριµένες κατευθύνσεις, έχουν επιλέξει την πόλωση και είναι «βάστα
µε να σε βαστώ να ανεβούµε στο βουνό». Αλληλοϋποστηρίζονται
µε αυτήν την πόλωση. Τους βολεύει αυτή η πόλωση, γιατί τους
µετριοπαθείς ανθρώπους τους εντάσσουν είτε έτσι είτε αλλιώς.
Τους βολεύει, λοιπόν, και είναι σε µια σιωπηλή συνεργασία σε
αυτήν την τακτική.
Η πρόταση και η έκκληση του κ. Δριβελέγκα είναι σε πολιτικό
επίπεδο. Άρα θα γίνει µέσα από τα πολιτικά θεσµικά όργανα. Θα
πρέπει, λοιπόν, να αναληφθούν πολιτικές πρωτοβουλίες µε συνεννόηση των κοµµάτων. Εάν δεν έχουµε την ελάχιστη υπευθυνότητα να κάνουµε µία πολιτική συνεννόηση για την αντιµετώπιση ενός θέµατος, µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, τότε τι θα κάνουµε; Δηµιουργούµε στρατόπεδα στην κοινωνία, δηµιουργούµε
µία τεράστια πόλωση, έναν πόλεµο, ο οποίος δεν θα βγει προς
όφελος κανενός στο τέλος. Στο τέλος, θα είναι προς όφελος
άλλων ακραίων και όχι των σηµερινών ακραίων τάσεων που είναι
µέσα στο πλαίσιο του πολιτικού συστήµατος.
Έρχοµαι στο θέµα που έχει να κάνει µε τη διάταξη για τους
συνεταιρισµούς. Όταν ήλθε αυτή η διάταξη δύο και τρεις φορές,
η Νέα Δηµοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, η µισή ΔΗΜΑΡ κ.λπ., οι µισοί πασόκοι είπαν «προς Θεού!» Έστω µετά από µια- δυο-τρεις φορές,
ήλθε βελτιωµένη, ήλθε µε τις διασφαλίσεις που χρειάζονται και
λέει από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ: «Μα, να πάµε ένα βήµα παραπέρα, να δώσουµε φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα…» -βγάλτε τώρα εσείς άκρη µε αυτές τις τοποθετήσεις- «…
Άρα δεν την ψηφίζουµε».
Εγώ λέω ότι αυτή η τροπολογία διασφαλίζει ένα διάστηµα και
διευκολύνει τη διαδικασία εκκαθάρισης, χωρίς να την πληρώνουν
άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ευθύνη. Βεβαίως, δεν αποκλείει
κανείς ότι κάποιοι δεν θα το εκµεταλλευθούν, για το µεσοδιάστηµα όµως, γιατί δεν υπάρχει καµµία παραγραφή, δεν υπάρχει
απώλεια του δικαιώµατος του δηµοσίου να παρεµβαίνει όποτε
διαπιστώνει ότι θίγονται τα συµφέροντά του.
Έτσι, λοιπόν, θεωρώ ότι καλώς ήλθε αυτή η τροπολογία µε τη
διατύπωση που έχει. Εάν βάλουµε περιττά σε σχέση µε φορολογικές ενηµερότητες, σηµαίνει ότι θα παίρνει φορολογική ενηµερότητα ακόµη και αν ο ίδιος χρωστάει. Όχι! Με την άρση των
διοικητικών κυρώσεων µπορεί να πάρει φορολογική ενηµερότητα
πληρώνοντας αυτά που χρωστάει βεβαίως ο ίδιος ή παρακρατούµενα αυτά τα χρήµατα. Δεν υπάρχει πρόβληµα σ’ αυτό το
οποίο αναφέρατε, το οποίο έχει µία βάση.
Αναφέρθηκε ο κ. Χαρακόπουλος, που µε εξέπληξε, ξανά στη
δεκαετία του 1980 και ξανά ότι µέχρι το 2009 έπαιρναν µε 3% δάνεια και από το 2009 και µετά παίρνουν 8% και τώρα δεν παίρνουν καθόλου. Δεν µας είπε, λοιπόν, οκτώ µήνες γιατί τις ρυθµίσεις για τους συνεταιρισµούς δεν τις προχώρησαν. Και δεν είναι
θέµα κοµµατικό γιατί εκεί έχουµε διακοµµατική ηγεσία. Δεν µας
είπαν γιατί τις απαραίτητες ρυθµίσεις για τα υπόλοιπα, που ανέφερε πολύ σωστά, δεν τις προχώρησαν.
Μην έρχεται ο καθένας εδώ να βγάζει ένα λογύδριο, ενώ ο
ίδιος έχει ευθύνη να φέρει ρυθµίσεις και να πάρει πρωτοβουλίες!
Θα αναφερθώ στο Δήµαρχο από την Καστοριά και µετά στο
Δήµαρχο από τα Χανιά. Το θέµα, το οποίο αντιµετωπίζει είναι αντικείµενο -πιστεύω- της επιτροπής, όπου συζητάµε τώρα τον αναπτυξιακό νόµο. Μέσα σε αυτήν τη διαδικασία θα προτείνουµε την
αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος προς την Κυβέρνηση.
Ήδη έγινε αναφορά στην επιτροπή.
Σχετικά µε τον ΟΑΚ, κατ’ αρχάς θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε
ότι η ΕΥΔΕ-ΟΑΚ δεν µπορούσε να αποδώσει -παρά τις φιλότιµες
προσπάθειες των εργαζοµένων- γιατί δεν ήταν προϊσταµένη
αρχή. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε για να το ξέρουµε. Επειδή
γνωρίζω τα πράγµατα από µέσα, σας λέω ότι αφού επελέγη από
την Κυβέρνηση η λύση να ενσωµατωθούν όλοι µαζί σε έναν οργανισµό, το να πάει η προϊσταµένη αρχή στον ΟΑΚ, είναι η καλύτερη λύση -η καλύτερη δυνατή- στα δεδοµένα που έχουµε.
Με τη θεσµική και αναλογική συγκρότηση του Συµβουλίου, µε
τις διασφαλίσεις που µπήκαν για τις αρµοδιότητες, για όλα όσα
έχουν να κάνουν µε το σεβασµό των αρµοδιοτήτων των άλλων
φορέων -της περιφέρειας, των δήµων, κ.λπ.- δίνεται η καλύτερη
λύση. Νοµίζω ότι µπορούµε να την υποστηρίξουµε και βεβαίως
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ο οργανισµός χρειάζεται και στη συνέχεια υποστήριξη.
Απ’ ό,τι κατάλαβα ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ». Δεν το καταψηφίζει. Νόµιζα ότι το καταψηφίζετε.
Κλείνοντας, θέλω να τονίσω τη θετική…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, κύριε
Κεγκέρογλου, σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κλείνοντας θέλω να εξάρω τη
σοβαρότητα, την οποία έδειξαν και οι φορείς µε τις προτάσεις
τους, παρά τις όποιες αρχικές αντιδράσεις –αναφέροµαι, βεβαίως, στον Δήµαρχο Ηρακλείου, στο Δήµαρχο Χανίων, στον Περιφερειάρχη- αλλά και την ανταπόκριση της Κυβέρνησης σε
σχέση µε θέµατα που πραγµατικά τεκµηριώθηκαν και τα οποία
ενέταξε στην τελική ρύθµιση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Χατζηλάµπρου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλω να πω ότι νιώθω λίγο περίεργα σε µια συνεδρίαση όπου έχουµε βάλει τα χέρια στη δικαιοσύνη κατά το
άρθρο 26 του Συντάγµατος και δεν σεβόµαστε τίποτα. Και αυτό
µας το λέει η Νοµική Υπηρεσία και «κάνουµε το κορόιδο». Αγγίζουµε το θέµα της Ολυµπιακής και άλλα θέµατα και το ανεξάρτητο των εξουσιών δεν υπάρχει.
Δεν µπορεί η Βουλή να έχει γνώµη για το τι γίνεται στην Ιερισσό, διότι εκεί είναι εισαγγελέας και τα ΜΑΤ του κ. Βορίδη! Δεν
µπορεί η Βουλή να έχει γνώµη για το ότι από τη µια µεριά είναι
αυτοί που αγόρασαν µε 34 ευρώ το στρέµµα -η καναδική εταιρεία, ο κύριος δήµαρχος που είναι εγγύηση καθαρότητας, δεν
το ήξερα το θέµα, µόλις τον είδα στη φωτογραφία κατάλαβα!και από την άλλη µεριά είναι µαθητές κι ένας λαός. Κι αν καταφέρατε εσείς να τους στρατεύσετε όλους απέναντι, είναι εύκολο
νοµίζετε να πηγαίνει η Αστυνοµία και ο εισαγγελέας να κάνουν
έρευνα και να βρεθεί ένα χωριό να πει «αυτό που κάνετε είναι
τροµοκρατία και δεν είναι έρευνα;».
Για σκεφτείτε λίγο. Μήπως εκεί παίζονται πολύ πιο σοβαρά
πράγµατα και η Αστυνοµία έχει γίνει προµετωπίδα και το θέµα
της επέµβασης εκείνο το βράδυ και των τροµοκρατικών ενεργειών, των κακουργηµατικών πράξεων είναι ένα καλό πρόσχηµα
να πούµε ότι όποιος αγωνίζεται έχει αυτό το χαρακτήρα; Δεν δείξατε καµµία σπουδή. Βλέπουµε σε φωτογραφίες να λείπουν κοµµάτια από το δάσος και να είναι το ορυχείο.
Οι συνάδελφοι της Δηµοκρατικής Αριστεράς έλεγαν αν θα
πρέπει να υπολογιστεί το θέµα –πώς το είπε ο κ. Τσούκαλης;της περιβαλλοντικής παραµέτρου και να τη λάβει υπ’ όψιν του
στη διαπραγµάτευση προς την τρόικα. Σε ποιους το λέει αυτό;
Εδώ, έχει γίνει «ίσωµα» αυτό το θέµα. Λέω ότι στη σηµερινή συνεδρίαση που απαλλάσσουµε όσους έχουν ευθύνες από την
Ολυµπιακή, «διότι, διότι, διότι», είναι η τζάµπα µαγκιά.
Προσέξτε κάτι. Πείτε ότι έβγαινε ο τότε ή ο νυν Υπουργός και
έλεγε «παίρνω τις ευθύνες». Όχι, δεν µπορεί ο Υπουργός να είναι
µε το νόµο περί ευθύνης Υπουργών στο απυρόβλητο και να λέµε
ότι κανείς δεν έχει ευθύνη». Κάποιος πρέπει να πληρώσει. Δεν
µπορεί να πληρώνει ο ελληνικός λαός γι’ αυτά που έγιναν εδώ
και τριάντα χρόνια και να µην υπάρχει κανένας να πει «µε τις πράξεις και τις παραλείψεις µου βρεθήκαµε εκεί».
Λένε τα πολιτικά κόµµατα: «Εµείς πληρώσαµε». Έχασε την κυβέρνηση ο ένας το 2009, την έχασε ο άλλος µετά, «πληρώσαµε».
Δεν έχει πληρώσει κανένας όσο φτωχοποιείται ο ελληνικός λαός.
Απ’ αυτήν την άποψη θα πληρώσετε πολύ ακριβά πράξεις και παραλείψεις. Αυτό σας το είπα και στην επιτροπή και ισχύει και για
µας για πράξεις και για παραλείψεις, αν δεν υποστηρίξουµε τον
ελληνικό λαό σ’ αυτήν τη δύσκολη ώρα.
Καταλλαγή, κύριοι συνάδελφοι. Υπέρ της καταλλαγής και του
διαλόγου είµαι, όχι όµως υπέρ της «σιωπής των αµνών» όταν
«σφάζονται στο γόνατο» δικαιώµατα και µισθοί. Δεν µπορεί εκεί
να µιλάµε για καταλλαγή. Έπρεπε να δείχνει καταλλαγή η πολιτική ηγεσία, η οποία νοµίζει ότι µπορεί να κάνει επενδύσεις µε
τα ΜΑΤ. Μπορούν να γίνουν έτσι επενδύσεις; Έχει όφελος η ελληνική οικονοµία και δεν το καταλαβαίνουν οι κάτοικοι της περιοχής καθόλου ή είναι τοπικιστές και λένε «αλλού το ορυχείο
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χρυσού»; Κάτι συµβαίνει εκεί πέρα. Ή κάπως πάτε λάθος εσείς
ή είναι «στραβός ο γιαλός». Γιατί είναι «στραβός ο γιαλός»; Σας
το είπε κάπως ο συνάδελφος. Τέσσερις χιλιάδες χρόνια ορυχείο,
όχι µ’ αυτήν τη µέθοδο που καταστρέφει το περιβάλλον. Αυτό
είναι το θέµα. Αυτή η µέθοδος µε τα αµµωνιακά και τα φωσφορούχα και µε τα άλλα που θα πάνε να κάνουν δουλειά στις Σκουριές καταστρέφει το περιβάλλον. Πώς θα γίνει; Θέλουν να
ζήσουν κι άλλο εκεί, όχι µόνο άλλα τριάντα χρόνια.
Τελειώνω µε την Ιερισσό λέγοντας ότι, αν κάπου έχουµε διαλέξει και µπορεί να κάνουµε λάθος, αυτός είναι ο κόσµος. Αυτό
το κριτήριό µας µπορεί να είναι λάθος για να υποστηρίξουµε µια
κινητοποίηση. Δεν θα πάµε να υποστηρίξουµε εκείνο τον παράγοντα που κανένας δεν ξέρει πόσο έχει διαπλεχθεί για να φτάσουµε εκεί. Έχουµε ένα «ζωώδες» κριτήριο διαφορετικό, ένα
«βασικό ένστικτο» διαφορετικό. Αυτό µας το καταλογίζουν για
λαϊκισµό. Όχι, αυτό είναι αυτό το οποίο κληθήκαµε να υπηρετήσουµε ερχόµενοι εδώ, όχι τον κύριο τάδε και τον κύριο δείνα αλλά
βασικές ανάγκες του ελληνικού λαού. Έτσι το αισθανόµαστε.
Συνεχίζω µε το ζήτηµα του ΤΑΙΠΕΔ. Έγιναν αυτές οι δυο-τρεις
βελτιώσεις, να πάρουν έξω την άµυνα, να πάρουν τις δύο εταιρείες, να τις βγάλουν απ’ έξω κ.λπ.. Συνεχίζω να πιστεύω ότι πρέπει να αποσυρθεί, ιδιαιτέρα µετά τα χθεσινά δηµοσιεύµατα όπου
πλέον από τις εφηµερίδες τα διάφορα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ φέρουν βόλτα την Ευρώπη βλέποντας µεγάλες κλαδικές εταιρείες
σε εταιρείες δικές µας που µπορεί αύριο να ιδιωτικοποιηθούν.
Δεν πρέπει να τους παρέχουµε την ατιµωρησία στις πληροφορίες πέραν αυτών που ορίζονται. Μέχρι τώρα κανένας δεν µας
είπε ότι είναι λίγες οι πληροφορίες που δίνουν οι εταιρείες «για
να αγοράσω ή να µην αγοράσω». Ποιος το είπε αυτό; Ποιος είπε
ότι «είναι λίγα τα δεδοµένα που µας δίνετε και θέλουµε κι άλλα
και θέλουµε και τα εµπιστευτικά δεδοµένα»; Ποιος το λέει; Πείτε
µας ποιες εταιρείες. Γι’ αυτό είπαµε ότι δεν ψάχνετε για επενδυτές, αλλά ψάχνετε για «πειρατές». Γι’ αυτό το είπαµε έτσι και δεν
εξέλειψε το µέτρο. Ορισµένα πράγµατα δεν µπορούν να εκφραστούν αλλιώς.
Αλλάξατε ειδικά το νόµο για τη συγκρότηση του ΤΑΙΠΕΔ -το
νόµο που φέρατε εσείς, κύριε Κεγκέρογλου- να θέλει αυξηµένη
πλειοψηφία 3/5 η σύνθεσή του για να είναι κοινής εµπιστοσύνης
ο Πρόεδρός του. Αλλάξατε το νόµο για να τον ψηφίσετε κάπως
µε απλή πλειοψηφία και θέλετε εµείς να δείξουµε εµπιστοσύνη;
Απλά εµείς σας σηµειώνουµε πού τον πάτε µε βάση το τάδε
άρθρο του Ποινικού Κώδικα που σηµαίνει δώδεκα µήνες και αυτό
µε αναστολή, εάν αποδειχτεί ποτέ. Πιστεύετε ότι οι εταιρείες
αυτές, αν σε δεύτερο βαθµό κυκλοφορήσουν τις πληροφορίες
τους, έχουν πρόβληµα να «θυσιάσουν» ένα διευθυντή τους για
µία ποινική υπόθεση δώδεκα µηνών που θα «τρέχει»;
Γιατί δεν βάζετε έναν φραγµό πολύ απλό; «Σε ανταγωνιστές
δεν λέµε». Το να είσαι προεπιλεγµένος επενδυτής δεν δείχνει να
είναι το δύσκολο. Το δύσκολο είναι να είσαι κατ’ αρχάς επενδυτής στην Ελλάδα και να µην έρθεις να αγοράσεις µπιρ παρά.
Ολοκληρώνω µε ένα τελευταίο σχόλιο. Υποστηρίχθηκε και από
συναδέλφους της ΔΗΜΑΡ ότι πράγµατι ήταν µια έξοχη κοινοβουλευτική διαδικασία αυτό που έγινε µε το νοµοσχέδιο, που πήραν
πίσω κάποια άρθρα, έγιναν βελτιώσεις κ.λπ.. Πού το είχαµε αυτό;
Το είχαµε σε δύο άρθρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ
ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Ας µην το κάνω πιο βαρύ, γιατί
χρησιµοποιήσατε και τον κ. Βορίδη ως µάρτυρα αυτής της διαδικασίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Για τα ναρκωτικά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Σύµφωνοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μην απαντάτε
και µην κάνετε διάλογο µεταξύ σας. Παρακαλώ, κύριε Χατζηλάµπρου, τοποθετηθείτε απευθυνόµενος στο Προεδρείο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Το λέω αυτό γιατί δεν ήταν
διαδικαστικό το ζήτηµα για το οποίο µιλήσαµε από την αρχή. Κάναµε τον τερµατοφύλακα στις διάφορες τροποποιήσεις και τρο-
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πολογίες που ερχόντουσαν. Σας λέω ότι υπήρξε ένα αποφασισµένο -και µάλιστα οµοφώνως- που αφορούσε το Υπουργείο
Εξωτερικών και αποσύρθηκε µέσα στην Ολοµέλεια για να ξαναφτιαχτεί!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Ολοκληρώνω µε µία κουβέντα
µόνο.
Ενδεικτικό αυτής της κατάστασης ήταν το σχέδιο «Αθηνά». Την
ίδια στιγµή που συζητιόταν δίπλα, µάς ήρθε η αξιολόγηση της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και είχε από
κάτω ένα αρθράκι που έλεγε «ζητώ την έγκριση για να δηµιουργήσω προεδρικό διάταγµα για τη σύντµηση και συγχώνευση πανεπιστηµίων». Ήρθε σε άλλη επιτροπή, κάτω από ένα άρθρο
κ.λπ..
Όχι! Προσπαθούµε όσο µπορούµε να σταµατήσουµε αυτό που
θεσµικά θέλετε να κάνετε, αυτό που οργανώνεται έξω, που σας
είπα ότι είναι ολίγον «ξεπουλήστε, κάντε κ.λπ.» και προσπαθούµε
να το οργανώσουµε και ν’ αντισταθούµε. Αποτελεί εξαίρεση όπου
πολιτικά βλέπω ότι ο κύριος Υπουργός δεν το υποστηρίζει. Περίµενα να βγει και να πει ότι, ναι, µπορεί µια κρατική εταιρεία µαζί
µε τις δύο οργανώσεις της αυτοδιοίκησης να έχει αποτέλεσµα, ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: ...αλλά δεν το κάνει. Μέχρι
τώρα υπάρχει καταιγισµός ότι αποτέλεσµα µπορούν να έχουν
µόνο οι ιδιωτικές εταιρείες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Χατζηλάµπρου.
Το λόγο έχει η κ. Ραχήλ Μακρή από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο λόγος του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής περιστράφηκε γύρω από την αντικοινωνική
συµπεριφορά της παράνοµης υλοτοµίας.
Μας µίλησε για διαδικασίες κατεπείγοντος, χωρίς να µπορεί
να υποστηρίξει µε λογικά επιχειρήµατα ούτε το επείγον ούτε την
ουσία των διατάξεων. Μας µίλησε για το πρώτο βήµα που κάνει
η Κυβέρνηση µε την αυστηροποίηση του θεσµικού πλαισίου για
την παράνοµη υλοτοµία.
Από ότι καταλάβαµε βέβαια, µε τα γεγονότα τα οποία έχουν
εξελιχθεί στην Ιερισσό σήµερα, τα επόµενα βήµατα που προτείνετε είναι η προτροπή αύξησης των καταγγελιών µεταξύ των πολιτών και η προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας.
Σας το έχουµε επισηµάνει πολλές φορές αλλά κωφεύετε. Οι
αυστηρότερες ποινές έχουν αποτέλεσµα µόνο όταν υπάρχει ένα
σύστηµα περιφρούρησης επαρκώς στελεχωµένο. Μόνο όταν ο
κρατικός µηχανισµός διαθέτει την κατάλληλη στελέχωση και τις
ορθές πολιτικές οδηγίες, µπορεί να έχει πραγµατικά αποτελέσµατα. Όλα τα άλλα είναι βεγγαλικά µεγαλοστοµίας, χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσµα.
Αναλυτικότερα οφείλετε να γνωρίζετε ότι η παράνοµη υλοτοµία δεν περιορίζεται ούτε πατάσσεται µε αυστηροποίηση των
ποινών. Δεν αρκεί να µετατρέπετε το πταίσµα σε πληµµέληµα και
κακούργηµα, για να αντιµετωπίσετε ένα πρόβληµα. Δεν επαρκεί
να εισάγετε το φόβο στην ελληνική κοινωνία για να επιλύσετε τα
συµπτώµατα, ενώ στρουθοκαµηλίζετε ως προς τις γενεσιουργές
αιτίες του προβλήµατος.
Είναι τουλάχιστον κωµικοτραγικό να πιστεύετε ότι ο πολίτης,
ο οποίος αδυνατεί να εξασφαλίσει σήµερα τη θέρµανση για την
οικογένειά του, θα εκτιµά την αξία του κάθε κορµού µε την οποία
προτίθεται να παρέχει θέρµανση στα παιδιά του.
Η λύση σε καταστάσεις ανοµικής συµπεριφοράς δεν είναι η
καταστολή µέσω των ποινών, αλλά η πρόληψη της αιτίας δηµιουργίας της. Η πολιτική επιλογή σας να εξοµοιώσετε προς τα
πάνω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης
και κίνησης, συµπαρέσυρε σε αύξηση το σύνολο των τιµών στα
µέσα θέρµανσης.
Έτσι, οι οικογένειες οι οποίες ανταποκρίνονταν µέχρι χθες µε
σύννοµο και αξιοπρεπή τρόπο στις υποχρεώσεις τους, αναγκάζονται να καταφεύγουν πλέον στην παρανοµία. Επιπρόσθετα, δε-
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κάδες είναι οι αναφορές αλλά και τα δηµοσιεύµατα για τις επιδροµές στα ελληνικά δάση από αλβανικά κυκλώµατα, γεγονός
που γεννά σηµαντικά ερωτήµατα για την ασφάλεια των συνόρων
της χώρας.
Πιο συγκεκριµένα, στην περιοχή της Καστοριάς υπάρχουν καταγγελίες ότι έχει αυξηθεί η εισβολή παράνοµων υλοτόµων, µετά
την κατάργηση του φυλακίου στην περιοχή του Τρίλοφου. Ούτε
την ασφάλεια των δασοφυλάκων δεν µπορείτε να εγγυηθείτε.
Ποιος περιµένετε ότι θα είναι αυτός που θα βεβαιώνει τις περιπτώσεις παράνοµης υλοτοµίας και ποιος θα είναι εκείνος ο
οποίος θα οδηγεί τους παραβάτες στην ελληνική δικαιοσύνη;
Οι εναποµείναντες δασοφύλακες είναι πλέον ελάχιστοι και οι
λαθροϋλοτόµοι, από όσο φαίνεται, πολύ επικίνδυνοι όπως µαρτυρά και το περιστατικό της Αριδαίας όπου έµπορος που ξύλευε
παράνοµα, πυροβόλησε στον αέρα κατά δύο δασοφυλάκων που
τον καταδίωκαν, σύµφωνα και µε τα όσα καταγγέλλει ο Σύλλογος
Δασοφυλάκων Δηµοσίων Υπαλλήλων Κεντρικής Μακεδονίας.
Επιπλέον, έχει δηµοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο
ότι πλήρης σύγχυση, που οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στην
απαξίωση των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας, εξακολουθεί να επικρατεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο φορέα
δηλαδή που έχει αναλάβει την προστασία αυτών.
Ο ίδιος ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Λιβιεράτος υπογράµµισε σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι η χώρα µας δεν θα καταφέρει να καταρτίσει δασικούς χάρτες ούτε ως το 2020.
Κατανοείτε, πιστεύουµε, όλοι ότι χωρίς Κτηµατολόγιο που θα
προσδιορίζει µε σαφήνεια τις δασικές εκτάσεις και υπηρεσίες
άρτια στελεχωµένες µε εξειδικευµένο προσωπικό και σαφείς αρµοδιότητες δεν αντιµετωπίζετε την αιτία του προβλήµατος της
λαθροϋλοτοµίας. Οι αυστηρότερες ποινές είναι κενές ουσίας,
όταν δεν µπορούν να εφαρµοστούν. Τέτοιες αποσπασµατικές
διατάξεις ούτε τα συµπτώµατα δεν δύνανται να αντιµετωπίσουν,
πόσω δε µάλλον την ουσία του ζητήµατος.
Είναι ιδιαίτερη χαρά για µένα ότι αποσύρατε την τροπολογία
του Υπουργείου Παιδείας, την οποία είχατε φέρει αναγνωρίζοντας ότι ήταν κατάπτυστη και ότι δηµιουργούσε θέσεις υµέτερων
ύψους ενός εκατοµµυρίου ευρώ στο δηµόσιο τοµέα.
Δεν κάνατε το ίδιο βέβαια µε την ανάλογη τροπολογία του ΤΑΙΠΕΔ που επανειληµµένως σας ζητήσαµε να αποσύρετε. Στην
πρωτολογία µου σας το ανέφερα και εδώ, κατά τη δευτερολογία
µου, σας προειδοποιούµε ως προς το εξής: Υπάρχει το θέµα της
ΔΕΠΑ την οποία θέλετε να αποκρατικοποιήσετε. Σας ξαναλέµε.
Έχετε αναλογιστεί τι θα συµβεί αν αυτά τα ευαίσθητα ή απόρρητα στοιχεία περάσουν σε µελλοντικούς επενδυτές και τους αντιπάλους του αγωγού ΤΑΠ; Θα τινάξετε στον αέρα τη µοναδική
ευκαιρία που έχει η χώρα για να αποκτήσει αγωγό; Θέλουµε να
καταγραφεί αυτό. Ελπίζουµε να διαψευστεί ως προς αυτήν την
τοποθέτηση που κάνουµε.
Επίσης, να πούµε ότι «χαιρόµαστε» επί του άρθρου 3. Οι επιφυλάξεις που είχαµε εγείρει ως Ανεξάρτητοι Έλληνες επιβεβαιώνονται και µε το σηµερινό έγγραφο του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους το οποίο σας λέει: «εκφράζουµε τη λύπη µας διότι
µε το περιεχόµενο των τροπολογιών και µάλιστα η προώθησή
τους προς ψήφιση µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός µηνός απ’ τη
δηµοσίευση των πρόσφατων διατάξεων µε τις οποίες ρυθµίστηκαν ζητήµατα που αφορούν τις αρµοδιότητες του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και των οποίων επιδιώκεται η ανατροπή,
θίγεται η συνταγµατικά κατοχυρωµένη θέση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ως ενιαίας ανώτατης αρχής και υποβαθµίζει αδικαιολόγητα το θεσµικό του ρόλο, η ενίσχυση του οποίου
αποτελεί πάγιο και διακηρυγµένο στόχο των κυβερνήσεων και
των κοµµάτων του ελληνικού Κοινοβουλίου». Σας τα λέει ο Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους και όχι εµείς.
Γι’ αυτό που θλιβόµαστε είναι η προσήλωσή σας στα αστυνοµικά µέτρα καθεστώτων άλλων εποχών. Η πολιτική σας περιγράφεται στο απόσπασµα του κειµένου του Μπρεχτ: «Κάθε µαθητής
κατάσκοπος. Η µόρφωση, η γνώση είναι άσκοπος».
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της πολιτικής σας είναι η
στάση σας στην Ιερισσό της Χαλκιδικής. Εκεί το πολιτικό προσωπείο της Κυβέρνησης έπεσε. Δεν σας ενδιαφέρει το περιβάλλον. Δεν σας ενδιαφέρουν οι επενδύσεις. Το µόνο που σας
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ενδιαφέρει είναι να λειτουργείτε ως αυλικοί αυτών στους οποίους ξεπουλάτε τη χώρα µας. Στην Ιερισσό της Χαλκιδικής κορυφώνεται η επιχείρηση τροµοκρατίας που έχει στήσει η Κυβέρνηση στη Χαλκιδική µε τη συνδροµή της Αστυνοµίας, προκειµένου
να σταµατήσει τον αγώνα των κατοίκων που εναντιώνονται στις
εξορύξεις του χρυσού.
Την περασµένη εβδοµάδα χτυπούσατε ανηλίκους για να τους
αναγκάσετε να δώσουν δείγµα γενετικού υλικού. Σήµερα έχετε
εισβάλει απροκάλυπτα και µε πρωτοφανή βιαιότητα σε σπίτια και
σχολεία, µε πρωτοφανή χρήση χηµικών και προσαγωγές. Το σκηνικό που δηµιουργείτε είναι πολεµικό και η κατάσταση είναι εκτός
ορίων, ειδικά µετά τις καταγγελίες για τη ρήψη δακρυγόνων και
σε σχολείο. Υπάρχουν καταγγελίες ότι από τα δακρυγόνα αντιµετωπίζουν αναπνευστικά προβλήµατα µαθητές.
Συνέλθετε, επιτέλους, κύριοι της συγκυβέρνησης! Δεν ξέρουµε
αν αναπολείτε τις εισβολές στρατών κατοχής στην Ελλάδα και
αν φαντασιώνεστε τον εαυτό σας στη θέση του κατα- κτητή. Δεν
µας ενδιαφέρουν τα συµπλέγµατα που σας έχουν οδηγήσει σε
αυτήν την παράνοια. Αυτό το οποίο µας ενδιαφέρει είναι να συνειδητοποιήσετε ότι ο ελληνικός λαός δεν είναι εχθρός της κυβέρνησής του. Σταµατήστε να επιτίθεστε σε αθώους πολίτες.
Ανακαλέστε άµεσα τις δυνάµεις καταστολής στη Χαλκιδική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Επιτρέψτε µου ένα λεπτό.
Ο φασισµός που ονειρεύεστε, δεν περνά στη χώρα η οποία
γέννησε τη δηµοκρατία. Εάν έχετε έστω και τα ελάχιστα στίγµατα αξιοπρέπειας, παραιτηθείτε άµεσα. Αλλιώς, ανατρέξτε στην
ιστορία, για να δείτε το τέλος που είχαν οι εκάστοτε εφιάλτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ, κυρία Μακρή.
Το λόγο έχει ο κ. Αναγνωστάκης εκ µέρους της Δηµοκρατικής
Αριστεράς για να δευτερολογήσει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Για άλλη µία φορά δεν αποφύγαµε υπερβολές, λεκτικούς
ακροβατισµούς και τη δηµιουργία εντυπώσεων προς όφελος
κοµµατικών σκοπιµοτήτων.
Είναι δυσάρεστο να ακούγονται κορώνες για δήθεν προστασία
του δηµοκρατικού πολιτεύµατος όταν συµπεριφορές στην καθηµερινότητα αναδεικνύουν τον πραγµατικό εαυτό του καθενός και
της κάθε µιας και τον κατατάσσουν στην κατηγορία που του πρέπει και της πρέπει.
Θέλω να κάνω µία αρχική παρατήρηση, για να µην υπάρχει παρανόηση. Για εµάς, για τη Δηµοκρατική Αριστερά, τα επεισόδια
που έγιναν σήµερα στην Ιερισσό, αλλά και όποτε αυτά συµβαίνουν, σαφώς και δεν είναι της επιδοκιµασίας µας. Εµείς είπαµε
–και το τονίζω µε ιδιαίτερη έµφαση- ότι η αυτονόητη υποχρέωση
που έχει η Ελληνική Αστυνοµία και οι δικαστικές αρχές για διερεύνηση κακουργηµατικών, εγκληµατικών πράξεων, σε καµµία
περίπτωση δεν πρέπει και δεν µπορεί να οδηγεί σε γενικευµένη
χρήση βίας κατά των πολιτών, κατά τοπικών κοινωνιών, πόσω δε
µάλλον κατά µαθητών.
Υπό την έννοια αυτή, θεωρώ ότι έχουµε δώσει το πολιτικό µας
στίγµα κι έχουµε σηµατοδοτήσει ξεκάθαρα το πώς εµείς αντιλαµβανόµαστε τη λειτουργία τόσο της δικαστικής εξουσίας όσο
και της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Τώρα, θα συµφωνήσω απόλυτα σε αυτό που ειπώθηκε από
προηγούµενο οµιλητή. Ξέρετε, έχει γίνει πια πασιφανής η προσπάθεια να καλλιεργηθεί ένα τεχνητό κλίµα πόλωσης και να αναβιώσουν χαρακτηριστικά αλήστου µνήµης εποχής όταν υπήρχε
σε κορύφωση αυτό που λέγανε παλαιότερα «δικοµµατισµός».
Ίσως εδώ πάει να παιχθεί µε άλλους όρους.
Σε ό,τι µας αφορά, θέλω να τονίσω για ακόµη µία φορά ότι
συµµετέχουµε σε µία Κυβέρνηση, έχοντας διατηρήσει την πολιτική και ιδεολογική αυτονοµία µας. Το ότι υπάρχει η ανάγκη µέσα
από το συσχετισµό που δηµιουργήθηκε µετά τις εκλογές -απ’ ό,τι
φαίνεται και στο εγγύς µέλλον θα το αντιµετωπίσουµε- συνεργατικών σχηµάτων, δεν σηµαίνει ταύτιση. Υπάρχουν ξεχωριστές πολιτικές, ιδεολογικές αναφορές και αφετηρίες.
Άρα, όταν κάποιοι θίγονται που τους ταυτίζουµε σε ένα τόξο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µε Χρυσή Αυγή – ΣΥΡΙΖΑ – Ανεξάρτητοι, θα πρέπει να προσέχουν
όταν ταυτίζουν τις δυνάµεις που σήµερα συγκροτούν την Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης, για να µην κάνουν το ίδιο λάθος που µας
προσάπτουν ότι εµείς πράττουµε.
Μία τρίτη παρατήρηση, κυρία Πρόεδρε: Κουράστηκα πια όταν
γίνονται βελτιωτικές προτάσεις να τις πιστώνεται η Μειοψηφία,
δηλαδή είτε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση είτε γενικότερα η Αντιπολίτευση, και η Κυβέρνηση, αλλά και τα κόµµατα που τη στηρίζουν, δεν έχουν καµµία ουσιαστική παρέµβαση, και από την
άλλη, σε όποια αρνητική εξέλιξη φταίει αυτή η τρικοµµατική Κυβέρνηση.
Σαφέστατα αυτός που ασκεί την εξουσία έχει την πρώτη ευθύνη. Όταν, όµως, εδώ µέσα υπάρχει ουσιαστική διαβούλευση
σε δύο νοµοσχέδια, µε κορυφαίο αυτό των ναρκωτικών προχθές,
δεν θα πρέπει να τονιστεί ότι τούτη η Κυβέρνηση έχει τη δηµοκρατική ευαισθησία να ακούσει και τις υπόλοιπες πτέρυγες, να
φτάσουµε σε έναν κοινό τόπο και να υπάρχει σύνθεση;
Μήπως και σήµερα -δεν το είπα στην πρωτολογία µου, αλλά
µε προκάλεσε ο εκλεκτός φίλος και συνάδελφος, αγορητής του
ΣΥΡΙΖΑ- δεν επιχειρήθηκε σύνθεση; Γιατί δεν το οµολογούµε; Και
σήµερα υπήρξαν συγκλίσεις. Για παράδειγµα -που εγώ δεν
ήµουν και ιδιαίτερα υπέρµαχος- στη νοµολογία του ΤΑΙΠΕΔ.
Μετά από παρατηρήσεις που έγιναν στην επιτροπή, έγινε µια
συγκεκριµένη βελτιωτική προσθήκη, που διασκεδάζει σε ένα
βαθµό τις όποιες ανησυχίες και αγωνίες είχαν διατυπωθεί.
Δηλαδή, όταν λέει για παράδειγµα ότι η παρούσα διάταξη δεν
περιλαµβάνει πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν ή σχετίζονται µε την εθνική ασφάλεια και την εθνική άµυνα της χώρας,
η δε παροχή των πληροφοριών αυτών από την ΕΑΣ στην ΕΛΒΟ
χορηγείται µόνο µετά από σχετική έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ε µε συγχωρείτε, ο Υπουργός και η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας είναι µειοδότες; Εν πάση περιπτώσει, επιτέλους, ας πάψει αυτό το αστείο, η τρικοµµατική Κυβέρνηση και τα κόµµατα που τη στηρίζουν να είναι στα όρια της
προδοσίας και οι υπόλοιποι να είναι στα όρια του πατριωτισµού.
Μην τρελαθούµε κιόλας! Έλεος!
Αυτή η άρνηση, η ισοπέδωση, η γενίκευση, µόνο καλό δεν προσφέρει, το αντίθετο, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις, αν αλλάξουν
τα πράγµατα µεθαύριο, όλα αυτά να δηµιουργούν αναχώµατα
σε προσπάθειες σύγκλισης για να βγάλουµε τη χώρα από αυτό
το κοινωνικό και οικονοµικό αδιέξοδο, που έτσι κι αλλιώς όλοι
οµολογούµε ότι υπάρχει.
Το ζήτηµα είναι να µας πείτε µία µεταρρύθµιση -είτε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση είτε τα υπόλοιπα κόµµατα της Ελάσσονος
Αντιπολίτευσης- την οποία στηρίζετε. Μία! Έχω προκαλέσει εδώ
και πάρα πολύ καιρό. Εάν έχετε πραγµατικά αντίρρηση –εµείς
λέµε για την αξιοποίηση, εσείς µιλάτε για εκποίηση ή ξεπούληµαεµείς σας λέµε: Ωραία, φέρτε εσείς µία πρόταση ιδιωτικοποίησης-αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας. Διότι πρέπει να γίνουν µεταρρυθµίσεις.
Εκτός εάν τη µία φορά είµαστε υπέρ του µοντέλου Τσάβες και
την άλλη υπέρ του µοντέλου Οµπάµα, οπότε υπάρχει πλήρης
σύγχυση και οι πειρατές γίνονται κουρσάροι και οι κουρσάροι γίνονται πειρατές. Υπό την έννοια αυτή, ξεκαθαρίστε τι θέλετε κι
εσείς ως προγραµµατικό σας λόγο, γιατί µας έχετε φέρει σε
πλήρη σύγχυση. Δεν µπορούµε πια να παρακολουθήσουµε την
Αντιπολίτευση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι εµείς στηρίζουµε το νοµοσχέδιο και τις τροπολογίες, γιατί πραγµατικά η διαβούλευση
έφερε θεαµατικές βελτιώσεις, οι οποίες βεβαίως λύνουν προβλήµατα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Αναγνωστάκη.
Θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών
κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Επίσης, έχουµε λάβει επιστολή από τον κ. Γεώργιο Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος µας ενηµερώνει ότι την Πέµπτη 7 Μαρτίου
2013 θα βρίσκεται στη Νίκαια της Γαλλίας και τη Δευτέρα 11
Μαρτίου 2013 θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Η κ. Μανωλάκου έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ.
Ειπώθηκαν πολλά και αρκετά και ήταν προκλητικά. Πνίξατε µε
τα ΜΑΤ όλο το χωριό στα δακρυγόνα και στα χηµικά και εµφανίζεστε τώρα να παρουσιάζετε τα θύµατα ως θύτες. Βαφτίζετε το
κρέας ψάρι. Έχει και τα όριά του κι ας είναι Τσικνοπέµπτη! Ωµή
βία των ΜΑΤ σε όλους τους κατοίκους και το παρουσιάζετε ότι
εµποδίστηκε η ανακριτική ενέργεια προς καταζητούµενους.
Αλήθεια, µου έκανε εντύπωση. Ούτε την παραµικρή ευαισθησία δεν δείξατε ούτε µια λέξη δεν είπατε για τα χηµικά και τα δακρυγόνα, που µπήκαν και µέσα στα σχολεία. Τελικά και τους
µαθητές κυνηγάτε. Εκτός αν θεωρείτε ότι κι αυτό δεν έγινε! Κοιτάξτε, νόµος και τάξη για σας -είναι πολύ καθαρό- είναι όλη η βία
και η καταστολή ενάντια στους πολλούς για να προστατεύσετε
τα κέρδη των λίγων. Αλλά αυτό είναι ανοµία στη συνείδηση του
κόσµου.
Αυτό να το ξέρετε. Γιατί όφελος εθνικής οικονοµίας, για εσάς,
είναι το όφελος του επενδυτή, που τον πληρώνετε και από πάνω
για να ληστεύει δηµόσιο πλούτο. Αυτή είναι η καπιταλιστική σαπίλα. Δεν περιµέναµε και τίποτα άλλο. Δηλαδή, τελικά οι κάτοικοι
της Ιερισσού και της Μεγάλης Παναγιάς που έχουν βγει σήµερα
στους δρόµους και έχουν ξεσηκωθεί είναι όλοι τρελοί;
Βέβαια, έχετε και συµµάχους. Και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της κυβερνώσας Αριστεράς, της ΔΗΜΑΡ, έδωσε την έγκρισή του στην κρατική βία ενάντια στο λαό που διεκδικεί να ζει
και να µη θυσιάζεται για τα κέρδη της πλουτοκρατίας. Είναι και
αυτή κατάντια!
Έρχοµαι στις τοποθετήσεις των Υπουργών. Μας είπε ο κ. Καλαφάτης λόγια µεγάλα, όπως διαχωρισµός πραγµατικών αναγκών, αυστηροποίηση, ότι θα πατάξει το παράνοµο κύκλωµα, θα
πληρώσουν βαρύ τίµηµα.
Πώς; Με ποιους; Όχι µόνο δεν έχετε προσωπικό, αλλά ήδη
πολλοί φεύγουν µε συνταξιοδότηση και µέχρι το 2015 θα απολύσετε εκατόν πενήντα χιλιάδες υπαλλήλους. Αυτό έχετε υπογράψει. Γι’ αυτό τα δάση καταληστεύονται. Τα δάση του Γράµµου λεηλατούνται στην κυριολεξία! Το δείχνουν και οι φωτογραφίες. Τι κάνετε; Πλαίσιο έχετε, δυναµικό δεν έχετε. Καταστολή
δεν χρησιµοποιείτε σε παραβάσεις εµπόρων, βιοµηχάνων, κεφαλαιοκρατών. Όχι, την χρησιµοποιείτε σε εργάτες, σε αγρότες, σε
κατοίκους της Ιερισσού, σε αυτούς που παλεύουν και αγωνίζονται. Αυτή είναι η πολιτική σας, δεν είναι καµµία άλλη.
Κύριε Βολουδάκη, παρακολούθησα προσεκτικά την οµιλία
σας. Υποστηρίζετε, λοιπόν, ότι η διαχείριση υποδοµών, έτσι
όπως προωθείται, είναι ένα πρωτοποριακό βήµα µέσα από την
ενοποίηση. Βεβαίως, αντί να έχεις δυο κοµµάτια, είναι προτιµότερο ένα µεγάλο. Όµως, ξέρετε, αυτή είναι η λογική του «Καλλικράτη», γιατί έτσι συµφέρει το κεφάλαιο. Δεν µπορεί να
συνδιαλέγεται κοµµατάκι-κοµµατάκι, θέλει το µεγάλο. Αυτή είναι
η ουσία. Αυτό κάνετε.
Λέτε –και είστε ειλικρινής- ότι λάβατε υπ’ όψιν οµιλίες, χωρίς
να αλλάξετε το νόηµα. Ναι, έτσι είναι. Οι τροπολογίες που φέρατε δεν άλλαξαν το νόηµα.
Βέβαια, µπορεί να υποστηρίζετε ότι φτιάχνετε µια εταιρεία δηµοσίου συµφέροντος, όµως θα σας θυµίσω ότι και ο ΟΤΕ ήταν
µια επιχείρηση δηµοσίου συµφέροντος. Ο Ανδρέας Παπανδρέου
έλεγε για τον ΟΤΕ «µια µετοχή του δηµοσίου». Πού βρίσκεται σήµερα; Κοµµατάκι-κοµµατάκι στο γερµανικό κεφάλαιο. Αυτή είναι
η πολιτική των κυβερνήσεών σας.
Έρχοµαι στις τροπολογίες.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 254, που λέει τα κατασχεµένα
αντικείµενα λαθρεµπορίας κ.λπ. να πηγαίνουν για κάλυψη αναγκών, δεν διαφωνούµε. Όµως, δεν µπορεί να υπάρχει µονόπλευρη
µεριά. Γιατί, δηλαδή, πρέπει να πάνε µόνο στα Σώµατα Ασφα-
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λείας; Να πάνε και σε κοινωνικούς φορείς, σε νοσοκοµεία, σε
ιδρύµατα πρόνοιας, σε σχολεία. Γιατί, αυτά δεν έχουν ανάγκη;
Γιατί να πάνε µόνο και αποκλειστικά στα Σώµατα Ασφαλείας;
Επίσης, σε ό,τι αφορά τις φοροαπαλλαγές σε δωρητές και εδώ
πάλι έχουµε µονοµέρεια, δηλαδή µόνο σε αυτούς που δωρίζουν
στα Σώµατα Ασφαλείας. Οι δωρητές που είναι για νοσοκοµεία ή
άλλους κοινωφελείς οργανισµούς δεν θα έχουν φοροαπαλλαγές;
Κάνατε την αναδιατύπωση της δεύτερης παραγράφου και τη
φέρατε. Δεν άλλαξε την ουσία. Εµείς σε αυτήν την τροπολογία
θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ».
Σε ότι αφορά το Υπουργείο Οικονοµικών, είναι εξαιρετικά σηµαντική ρύθµιση. Η ρύθµιση αυτή υποχρεώνει τις διοικήσεις των
προς αποκρατικοποίηση οργανισµών, να στέλνουν αναλυτικά
όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων στο ΤΑΙΠΕΔ, για να τα διαθέτει
στους ενδιαφερόµενους επενδυτές και µάλιστα συµπεριλαµβάνει στοιχεία εµπιστευτικά, βάσει συµβάσεων, που δεσµεύουν τις
εταιρείες.
Η τροποποίηση που φέρατε σήµερα δεν αλλάζει ούτε ως
προς την ΕΑΣ ούτε ως προς την ΕΛΒΟ, απλά ζητάτε και την έγκριση του Υπουργού Άµυνας. Με αυτόν το τρόπο, λοιπόν, εξαιρείτε προκαταβολικά τις διοικήσεις των εταιρειών και του
ΤΑΙΠΕΔ, από τυχόν νοµικές ευθύνες γι’ αυτές τις ενέργειες.
Εµείς το λέµε καθαρά, αυτή είναι µία ρύθµιση που έχει στόχο
να διευκολύνει απόλυτα τις επενδύσεις, τους επενδυτές και την
κερδοφορία τους και θα το καταψηφίσουµε. Έχει βίαιο αντιλαϊκό
χαρακτήρα, δεν αλλάζει µόνο ως προς το χαρακτήρα της δηµόσιας περιουσίας που δίνετε στους ιδιώτες, αλλά ανατρέπονται
και συρρικνώνονται οι εργασιακές σχέσεις. Τα παραδείγµατα
είναι πάµπολλα, από την τιµή της κιλοβατώρας, µέχρι τους οξυµένους ανταγωνισµούς που υπάρχουν µε τους αγωγούς, µε την
εξόρυξη αερίου, µε τις υποδοµές της ΔΕΠΑ και της ΔΕΣΦΑ, µε
τα παράκτια φιλέτα, τα λιµάνια, τα αεροδρόµια. Το κουβάρι των
αντιθέσεων το ζούµε εντονότατα.
Σε ότι αφορά τις ρυθµίσεις, οι οποίες αποτελούν νοµική βελτίωση για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δηλαδή πώς
θα γίνονται γενικές συνελεύσεις και η συµµετοχή των παλιών µετόχων σε ενδεχόµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, εµείς
δηλώνουµε αντίθετοι, αφού µε αυτήν τη ρύθµιση εξειδικεύεται η
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δηλαδή η στήριξη των τραπεζικών οµίλων µε κρατικό χρήµα. Αυτό αποτελεί πρόκληση, τη
στιγµή που εξαπολύετε πογκρόµ ενάντια σε µικροοφειλέτες του
δηµοσίου, την ώρα που η φοροληστεία εντείνεται.
Για εµάς, το λέµε καθαρά, η κοινωνικοποίηση των τραπεζών,
όπως και των βασικών µέσων παραγωγής, είναι η µόνη φιλολαϊκή
λύση, µε κεντρικό σχεδιασµό και εργατικό έλεγχο.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, την τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών, όπως καταψηφίζουµε συνολικά και το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Μανωλάκου.
Κύριε Βορίδη, θα θέλατε να προηγηθείτε των υπολοίπων Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων;
Έχετε το λόγο για να δευτερολογήστε, αν και τα µπερδέψαµε
γιατί κάναµε δευτερολογίες, τριτολογίες γι’ αυτό σας δίνω έξι
λεπτά, γιατί έτσι λέει και ο Κανονισµός.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν θα χρειαστώ
τόσο χρόνο, γιατί θεωρώ ότι έχουµε ολοκληρώσει τώρα, έχουµε
καλύψει τα περισσότερα ζητήµατα, έχουν εκτεθεί τα επιχειρήµατα, δεν θα επανέλθω σε αυτό και δεν θα επανερχόµουν και καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να το πιστέψουµε αυτό;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ναι, να το πιστέψετε, κυρία Πρόεδρε, καθώς θα δείτε και τη χρησιµότητα, νοµίζω, της παρεµβάσεως.
Δεν θα επανερχόµουν και καθόλου, εάν δεν ετίθετο, από την
πλευρά µιας αγορήτριας του ΣΥΡΙΖΑ, ένα ερώτηµα, το οποίο µου
απηύθυνε ρητορικώς, λέγοντας ότι µιλώντας για εγκλήµατα, δεν
είναι έγκληµα η επένδυση η συγκεκριµένη στις Σκουριές; Εκείνη
λέει ότι είναι έγκληµα.
Επίσης, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Εµείς έχουµε ένα
ασφαλές κριτήριο. Είµαστε µε τον κόσµο και εποµένως ξέρουµε

8754

πάντα πως τοποθετούµαστε, είναι προφανές ότι εδώ υπάρχουν
περιβαλλοντικές επιπτώσεις τεράστιες, ο κόσµος το αποφασίζει
και εµείς είµαστε µαζί του».
Μου προεκλήθη, όµως, η εξής απορία. Εάν πράγµατι είναι έγκληµα -και έτσι το χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, περιβαλλοντικό έγκληµα, έγκληµα σκέτο και, εν πάση περιπτώσει, βαθιά αντιλαϊκόυποθέτω πως και ό,τι συνδέεται µε αυτό είναι έγκληµα. Παραδείγµατος χάριν, τα χρήµατα που προέρχονται από µία τέτοια
δραστηριότητα, είναι εγκληµατικά, γιατί δεν µπορεί αυτό να είναι
έγκληµα και να µην είναι εγκληµατικά τα χρήµατα.
Επίσης, υποθέτω ότι άνθρωποι µε αυτές τις ευαισθησίες, δεν
θέλουν να έχουν σχέσεις µε αυτά τα πράγµατα. Θα ήθελα να ρωτήσω. Ήταν άλλη η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ στις 2 Μαΐου του 2010;
Διότι στις 2 Μαΐου του 2010, κυρία Πρόεδρε, στο επίσηµο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, που λέγεται «ΑΥΓΗ» υπάρχει ένα ένθετο για
την ανάπτυξη στην κρίση, στο οποίο µάλιστα καταχωρεί η εφηµερίδα µια διαφηµιστική καταχώρηση, µε την οποία χαρακτηρίζει
τη συγκεκριµένη επένδυση µια από τις µεγαλύτερες επενδύσεις
που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα. «Αποδείξαµε», λένε «ότι διαχειριζόµαστε τον ορυκτό πλούτο για κοινό όφελος, ότι προστατεύουµε
το περιβάλλον µε χειροπιαστές λύσεις, ότι αντιµετωπίζουµε τις
προκλήσεις µε υπευθυνότητα µε την κοινωνία δίπλα µας». Αυτό
καταχωρείται στην «ΑΥΓΗ» στις 2 Μαΐου του 2010. Το καταθέτω
στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαυρουδής Βορίδης, καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άρα, λοιπόν, δεν µπορεί να είναι εγκληµατική η επένδυση, αλλά
τα λεφτά τα προερχόµενα από την επένδυση που τη διαφηµίζουν
να µην είναι εγκληµατικά. Και άραγε η «ΑΥΓΗ» αποδεχόµενη την
καταχώρηση τι κάνει; Αποδοχή προϊόντων εγκλήµατος; Αντίστοιχα τώρα έτσι µια σκέψη σαν την προηγούµενη.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Ευάγγελος Αποστόλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, η «ΑΥΓΗ» είναι
µια ανεξάρτητη εφηµερίδα της Αριστεράς. Σε αυτήν τη δύσκολη
συγκυρία ιδιαίτερα για τα έντυπα της Αριστεράς έβαλε µια καταχώρηση σε ένα αναπτυξιακό ένθετο. Προς Θεού, τι σχέση µπορεί να έχει η συγκεκριµένη καταχώρηση εγώ θα έλεγα όχι µόνο
µε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και µε τη συγκεκριµένη εφηµερίδα, η οποία έχει δώσει αγώνες για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος όταν ιδιαίτερα -το γνωρίζετε, κύριε Βορίδη- πάντα
είχε ένα ένθετο οικολογικό που ήταν σηµείο αναφοράς;
Σας το λέω αυτό γιατί έχουµε µια διαφορά, κύριε Βορίδη, ως
προς το πώς προσεγγίζουµε τα ζητήµατα του περιβάλλοντος.
Για εµάς πρώτιστο κριτήριο σε οποιονδήποτε αναπτυξιακό σχεδιασµό είναι η προστασία του περιβάλλοντος, έπονται τα υπόλοιπα. Επειδή σε αυτήν την προσπάθεια υπάρχουν κινήµατα που
πραγµατικά πρωτοστατούν εµείς τα στηρίζουµε και όταν λέµε
για τον κόσµο ακριβώς εννοούµε τα κινήµατα αυτά. Ποιο είναι το
πρόβληµα το δικό σας σήµερα; Το πρόβληµά σας είναι ότι αυτό
το συγκεκριµένο κίνηµα έχει µια τέτοια µαζικότητα που φαίνεται
ότι απειλεί συγκεκριµένους σχεδιασµούς σας.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, εµείς εξακολουθούµε -και το
είπα και προηγουµένως και το ξαναλέω- να στηρίζουµε αυτά τα
κινήµατα, γιατί επιπλέον η µαζικότητα τους δίνει και ένα µήνυµα
γενικά στη λειτουργία των κινηµάτων. Αυτά, λοιπόν, για να τελειώνω τη συγκεκριµένη τοποθέτηση.
Επειδή υπήρξε από πλευράς ιδιαίτερα του Υπουργείου Περιβάλλοντος κάποια προσέγγιση στις θέσεις µας όσον αφορά την
αυστηροποίηση των ποινών εµείς θα ήµασταν απόλυτα ικανοποιηµένοι αν η ζηµιά των 300 ευρώ γινόταν 400 ευρώ για να χαρακτηριστεί ως πταίσµα κάποια παράβαση. Πάραυτα, όµως, επειδή
είπαµε και χθες και σήµερα ότι έχει γίνει ένα θετικό βήµα -δεν
ήταν ολοκληρωµένο- θα στηρίξουµε τη συγκεκριµένη αυστηροποίηση των ποινών, διότι για εµάς ιδιαίτερα η προστασία του περιβάλλοντος του δασικού οικοσυστήµατος είναι προτεραιότητα.
Θα πω δύο κουβέντες, όµως, κυρία Πρόεδρε, σχετικά µε την
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περίπτωση που αφορά την τροπολογία που έχει φέρει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Κοιτάξτε να δείτε, όντως υπάρχουν
προβλήµατα µε την εφαρµογή του ν.4015/11 και η καθυστέρηση
ουσιαστικά στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκάλεσε
ο συγκεκριµένος νόµος επιδείνωσε την κατάσταση.
Για εµάς εκεί που έφτασαν πλέον τα πράγµατα δεν υπάρχει
άλλος δρόµος πλην της πλήρους επανεξέτασης του συγκεκριµένου νόµου, κάτι που και η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης από την ανάληψη των καθηκόντων της έχει αναγνωρίσει. Μάλιστα, είχε συστήσει και σχετική οµάδα εργασίας για το
συγκεκριµένο ζήτηµα. Έβγαλε κάποιο πόρισµα, δεν µας το έχει
δώσει παρ’ όλο που το ζητάµε διαρκώς. Φαίνεται όµως ότι
κάπου στη διαδροµή θέλησε επικοινωνιακά να διαχειριστεί τη
συγκεκριµένη περίπτωση και άρχισε να φέρνει τροπολογίες, παράταση στην παράταση.
Μάλιστα, κάποια στιγµή υπήρξε και η γνωστή άποψη να µπει
µέσα οικονοµικός εισαγγελέας, να γίνει έλεγχος κακοδιαχείρισης
και σπατάλης στις τριτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες οργανώσεις. Υπήρξε ένα πόρισµα ορκωτών ελεγκτών που ούτε και αυτό
ξέρουµε τι έχει γίνει. Απλά έγινε κάποια συκοφάντηση; Υπήρξε
µια πραγµατικότητα; Ξέρουµε τι έχει συµβεί όλα τα χρόνια στο
συνεταιριστικό χώρο, όµως, παρ’ όλα αυτά κι εκεί σκοτάδι. Ερχόµαστε τώρα µέσα σε ένα τέτοιο κλίµα και φέρνουµε µια συγκεκριµένη τροπολογία.
Είµαστε κάθετα αντίθετοι κυρίως για ένα λόγο, κυρία Πρόεδρε. Έγινε εµπαιγµός στη συγκεκριµένη περίπτωση. Ήρθε η
τροπολογία αυτή µε δύο διατάξεις. Η µια αφορούσε τις διώξεις
των κινητοποιούµενων αγροτών και η άλλη την άρση, την αναστολή των συνεπειών για τους συνεταιριστές του χώρου. Θα
µπορούσαµε να την προσεγγίσουµε θετικά. Όµως αυτό που
έγινε αφού τέλειωσαν οι κινητοποιήσεις, είναι ότι απέσυραν τη
συγκεκριµένη διάταξη που αφορούσε τους αγρότες. Ταυτόχρονα έρχονται και στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια και λένε:
Θα το διορθώσουµε, θα το επαναφέρουµε. Τι να διορθώσουν, τι
να επαναφέρουν; Μια φράση; Προς θεού! Αυτά τα πράγµατα δείχνουν τη συµπεριφορά τους. Αυτό ήθελα να πω τελειώνοντας.
Πραγµατικά, εµείς στη συγκεκριµένη διαδικασία και καταθέσαµε προτάσεις κι ένα σηµαντικό κοµµάτι. Ιδιαίτερα όσον αφορά
την προστασία των δασών, αναδείχθηκε θετικό που γίνονται
αυτού του είδους οι συζητήσεις. Θα είµαστε εδώ και πάλι ότι θετικό βλέπουµε, όπως έγινε σήµερα, θα το στηρίζουµε και ότι αρνητικό θα προτείνουµε τις δικές µας θέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα
µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από
το 2ο Γυµνάσιο Τούµπας Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Δριβελέγκας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν θα έπαιρνα το λόγο, γιατί έχει εξαντληθεί το σχέδιο νόµου
-είπαµε πάρα πολλά- αλλά θέλω να αποκαταστήσω δύο πράγµατα.
Γίνεται πολύς λόγος για το ν.4015 περί συνεταιρισµών. Όποιος
δεν θέλει να ζυµώσει χίλια χρόνια κοσκινίζει! Το λέει ο λαός. Τι
δηλαδή; Ότι κάποιοι δεν θέλουν να αναµορφωθεί το συνεταιριστικό κίνηµα και θέλουν να µείνουν στις παλιές λογικές και βρίσκουν προφάσεις επί προφάσεων. Τους φταίνε, λέει, κάποια
διαδικαστικά θέµατα. Γιατί κάποιοι που είχαν τη βούληση έχουν
προχωρήσει στην εφαρµογή του νόµου κι έχουν και καλά αποτελέσµατα; Μία απάντηση.
Όµως, αν θέλετε να µιλήσουµε -δεν είναι ώρα- κύριε Αποστόλου, ξέρετε ότι έχω διακονήσει και νοµίζω µε καλό τρόπο αυτό
το κίνηµα και το ξέρετε κι εσείς. Έχω πλέον αποκρυσταλλώσει
απόψεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ ξεκάθαρες και δεν ανακάλυψα µόνος µου την Αµερική. Γιατί θέλουµε να έχουµε νόµο για
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συνεταιρισµούς; Δεν το κατάλαβα. Γιατί; Είναι ελεύθερη διαπραγµάτευση, συναίνεση ανθρώπων.
Πού υπάρχει νόµος για συνεταιρισµούς; Πουθενά. Γιατί λοιπόν
εδώ πρέπει να έχουµε ντε και καλά νόµο συνεταιρισµών; Διότι
εκεί που δεν υπάρχουν νόµοι για συνεταιρισµούς και δεν γίνονται
αντικείµενο κοµµατικής εκµετάλλευσης, πάνω από το 50% των
προϊόντων τους διακινούνται µέσω αυτών των συµπράξεων, θα
έλεγα. Εδώ, λοιπόν, που έχουµε συνεταιρισµούς και µας φταίει
το παλιό, το ’80, το ’90 κ.λπ., τα κόµµατα, ο ένας κι ο άλλος, κάτω
από 8% των προϊόντων διακινούνται. Θέλετε να συµβάλουµε και
µιλάµε κάθε χρόνο και θα µιλάµε για το αγροτικό πρόβληµα.
Γιατί; Γιατί δεν έχουµε το θάρρος να πούµε ότι το κράτος µόνο
προσφέρει ένα πλαίσιο, τίποτα άλλο και στήριξη για να διακινήσουν τα προϊόντα.
Αλλά θα έρθει η ώρα, θα τα πούµε αναλυτικά και τότε ο καθένας θα λάβει τη θέση του έναντι της κοινωνίας και έναντι των
αγροτών. Γιατί τώρα τελευταία, µάλλον εδώ και καιρό, κάθε
φορά που γίνονται κινητοποιήσεις, όλοι βγαίνουν στη σειρά και
λένε: «Έχουν δίκιο οι αγρότες». Κάθε χρόνο δίκιο έχουν και κάθε
χρόνο η πρωτογενής παραγωγή πάει όλο και χειρότερα. Γιατί;
Γιατί δεν δίνουµε κάποια χρήµατα από εδώ και από εκεί; Για τις
επιδοτήσεις, το ένα, το άλλο; Όχι κύριε. Γιατί δεν τους αφήνουµε
και δεν τους προτρέπουµε να συνεταιριστούν, να συνενωθούν
έξω από κάθε λογική νόµων.
Και τελειώνω µε το εξής. Δεν µπορώ να σας καταλάβω, κύριε
Αποστόλου, ειλικρινά, όσο και να προσπαθήσετε να ακροβατήσετε για να µη στηρίξετε µια τροπολογία που εγώ την έφερα δύο
φορές και όλοι έβρισκαν πρόσχηµα για να µην την ψηφίσουν και
µε τη µη ψήφιση φέραµε ανθρώπους σε απόγνωση. Αυτήν τη
στιγµή µας παρακολουθεί κόσµος, όπου κλαίνε, τους δηµεύουν
τα σπίτια, τους παίρνουν τα χρήµατα, πάνε φυλακή χωρίς να
έχουν καµµία ευθύνη. Το καταλαβαίνετε αυτό; Σας είπα. Τι άλλο
να σας πω; Θέλετε να σας πω ότι είναι δεκάδες; Δεν ήθελα. Με
πήραν τηλέφωνο να έρθουν να ακούσουν.
Πόσες φορές θα το πω; Θέλετε να σας πω ότι άνθρωποι διορίστηκαν από το πρωτοδικείο χωρίς να έχουν καµµία ευθύνη διαχείρισης και αυτήν τη στιγµή πάνε φυλακή, τους δεσµεύουν τα
λεφτά τους και τους εκποιούν την περιουσία; Δεν θα πάρουµε
πρωτοβουλία γι’ αυτούς; Παίρνουµε την πρωτοβουλία, λοιπόν,
και βεβαίως από την άλλη πλευρά δεν αθωώνουµε αυτούς οι
οποίοι «έχουν βάλει το δάχτυλο στο µέλι», ίσα-ίσα.
Ακούστε να δείτε: Μην ψάχνετε να βρείτε αφορµή ότι αφαιρέθηκε το πρώτο θέµα που ήταν για τα αγροτοδικεία. Εδώ όταν
λέει «αποσύρθηκαν οι αγρότες», κάνετε λάθος. Δεν ήσασταν
εδώ. Μάλλον, εδώ ήσασταν. Ήταν ακόµη στα µπλόκα και είπαµε
να αποσυρθεί για να µη συσχετιστεί. Ίσα, ίσα.
Και, εν πάση περιπτώσει, κλείνω µε αυτό. Δεν ήθελα να σας το
πω τόσες φορές, αλλά µε αναγκάζετε µε το να επιµένετε. Δηλαδή, είστε µε τον κ. Λυµπερόπουλο που έκανε όλες αυτές τις
κινήσεις να αθωώσουµε; Πείτε το καθαρά: «Εµείς θέλουµε να
στηρίξουµε τους ταξιτζήδες, τους φορτηγατζήδες ή τους αγρότες που κλείνουν τους δρόµους. Αυτούς, λοιπόν, εµείς θέλουµε
να µην πάνε στα δικαστήρια», να µην ισχύει δηλαδή ο νόµος και
µε πρόσχηµα αυτό τους φουκαράδες αυτούς που δεν φταίνε σε
τίποτα να τους πάρουν τα σπίτια και να πάνε φυλακή.
Κοιτάξτε. Εγώ σας ξέρω από χρόνια ότι είστε λογικός άνθρωπος. Είστε άνθρωπος ο οποίος προσωπικά είστε υπέρ αυτών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το θέµα δεν
είναι προσωπικό φαντάζοµαι, έτσι; Τροµάζω. Όχι προσωπικά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: ...απλά για το κοµµατικό σας πατριωτικό καθήκον να καταψηφίσετε, ακροβατείτε και ψάχνετε να
βρείτε αφορµές εκεί που δεν υπάρχουν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Δριβελέγκα.
Ο κ. Επαµεινώνδας Μαριάς έχει το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ακόµη περιµένουµε τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης να έρθει
εδώ να µας εξηγήσει για τα ζητήµατα της Ιερισσού και αυτό δεί-
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χνει την ευαισθησία της Κυβέρνησης στα γεγονότα που έχουν
προκληθεί. Όπως µε πληροφορούν, υπάρχει ακόµη ένταση στην
περιοχή και καλό θα ήταν ο κύριος Υπουργός να έρθει εδώ να
µιλήσει, να δώσει διαβεβαιώσεις, να δώσει εξηγήσεις.
Δεύτερον. Σε σχέση µε το ζήτηµα της υλοτοµίας θέσαµε ένα
θέµα εµείς και δεν ακούσαµε απάντηση. Έχουµε καταθέσει εµπροθέσµως τροπολογία στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών για να µειωθεί η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης και
θέλουµε να υπάρξει θετική απάντηση, όχι µόνο από την Κυβέρνηση. Δεν ακούσαµε τίποτα από τα άλλα κόµµατα και θα θέλαµε
να υπάρξει απάντηση στο ζήτηµα αυτό, γιατί έχει άµεση σχέση
και µε αυτό που συζητούµε για το ζήτηµα της υλοτοµίας.
Τρίτον. Θα καταψηφίσουµε βεβαίως την τροπολογία για το
ΤΑΙΠΕΔ. Εξηγήσαµε γιατί. Θεωρούµε ότι έτσι ανοίγει ένας δρόµος να λαµβάνουν γνώση διάφοροι επιτήδειοι που θα εµφανιστούν δήθεν ως επενδυτές.
Και, φυσικά, υπάρχει κι ένα µεγάλο πρόβληµα µε την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ. Τα ζητήµατα αυτά αναλύθηκαν από άλλους
αγορητές της παράταξής µας. Δεν πρόκειται να στηρίξουµε
αυτήν την τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών, γιατί έχει
σχέση και µε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αλλά και
για λόγους τάξεως, διότι αυτήν την τροπολογία µπορούσε να την
καταθέσει στο νοµοσχέδιο, που ήδη τελειώσαµε ως πρώτη ανάγνωση του Υπουργείου Οικονοµικών.
Ερχόµαστε στα ζητήµατα που αφορούν τους οργανισµούς της
Κρήτης. Από την πρώτη στιγµή που πήγαµε στις συναντήσεις των
επιτροπών είχαµε πει ότι εµείς θεωρούµε ότι η Ειδική Υπηρεσία
Δηµοσίων Έργων – δύο ΕΔΥΕ είναι- η µορφή αυτής είναι η καλύτερη µορφή για να εκτελεστούν δηµόσια έργα. Κι επειδή έχει
ένα ειδικό νοµικό καθεστώς, για εµάς αυτή είναι η καλύτερη
µορφή. Θεωρούµε ότι πρέπει να υπάρχει όµως µία Ειδική Υπηρεσία Δηµοσίων Έργων στην Κρήτη.
Έχω, λοιπόν, ένα δελτίο Τύπου του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος, Τµήµα Ανατολικής Κρήτης, Παγκρήτιο Σύλλογο Υπαλλήλων ΥΠΕΧΩΔΕ, Ένωση Μηχανικών Δηµοσίων Υπαλλήλων Διπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών Ανατολικής Κρήτης, Εργατικό
Κέντρο Ηρακλείου, Νοµαρχιακό Τµήµα ΑΔΕΔΥ Νοµού Ηρακλείου
και ΣΤΥΕ Παράρτηµα Κρήτης που λένε, πολύ απλά, σε σχέση µε
τα ζητήµατα αυτά, ότι το αναπτυξιακό έργο στην Κρήτη και στο
ΒΟΑΚ, κυρίως, άργησε και το γεγονός ότι δεν προχώρησε οφείλεται στην έλλειψη λειτουργίας της προϊστάµενης αρχής στην
Κρήτη, στη µη πλήρη χρηµατοδότηση και στην υποστελέχωση
των υπηρεσιών.
Και λένε ρητά: «Στην παρούσα φάση και µέχρι την ολοκλήρωση του προγράµµατος του ΕΣΠΑ του 2015, δεν υπάρχει ούτε
διαθέσιµος χρόνος για νέες τεχνικές και διοικητικές προετοιµασίες αλλά ούτε και διαθέσιµοι πόροι. Αντίθετα, η δηµιουργία της
ανώνυµης εταιρείας θα οδηγήσει στο πάγωµα όλων των έργων,
ενταγµένων και µη». Και συνεχίζει παρακάτω.
Άρα, λοιπόν, διάφοροι φορείς που έχουν σχέση µε εκτέλεση
έργων λένε ότι η ανώνυµη εταιρεία ως µια νέα µορφή εκτέλεσης
έργων δεν πρόκειται να υποβοηθήσει, ιδίως σε αυτήν τη φάση
που χρειάζεται να υπάρξει απορρόφηση του ΕΣΠΑ.
Εποµένως εµείς εµµένουµε στη βασική θέση, που από την
πρώτη στιγµή είχαµε πει ότι θέλουµε την Ειδική Υπηρεσία Δηµοσίων Έργων.
Τώρα είναι ένα άλλο ζήτηµα τι θα γίνει µε τις δύο αναπτυξιακές
εταιρείες οι οποίες θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να συγχωνευθούν.
Εδώ, λοιπόν, θέλουµε να πούµε τα εξής:
Κατά την άποψή µας, πρέπει να γίνει ένας εκτενής διαχειριστικός έλεγχος στον ΟΑΝΑΚ και στον ΟΑΔΥΚ, πριν γίνει η συγχώνευση, για να υπάρχει πλήρης διαφάνεια.
Δεύτερον, υπάρχουν τοποθετήσεις αρκετών µηχανικών στους
οποίους οφείλουν περί τα 3,5 εκατοµµύρια ευρώ οι δύο οργανισµοί, σε εργολάβους που έχουν εκτελέσει έργα. Υπάρχει µία
πρόβλεψη για µια χρηµατοδότηση, αλλά το θέµα είναι πότε θα
γίνει και πώς θα γίνει αυτή.
Τρίτον, έχουµε θέσει ένα ευρύτερο ζήτηµα. Τι συµβαίνει εδώ;
Το είπε ο κύριος Υφυπουργός στην αρχή σε µια λογική, λέει,
δήθεν συγχώνευσης οργανισµών, µια και αυτό είναι µνηµονιακή
πολιτική και αυτό είναι που άµεσα µας ενοχλεί και δεν θέλουµε
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αυτές τις πολιτικές, που είναι πολιτικές της τρόικας, παρά µόνο
αν είχαν µία σωστή βάση. Εδώ όµως γίνεται, εκ των πραγµάτων,
συγχώνευση οποιουδήποτε οργανισµού. Δικαιούται –ρωτώ- µια
ανώνυµη εταιρεία και µια άλλη ανώνυµη εταιρεία, που το κράτος
έχει το ένα τρίτο του µετοχικού κεφαλαίου, να έρθει µε νόµο και
να πει ότι συγχωνεύει τις εταιρείες αυτές; Από πού κι ως πού;
Υποτίθεται ότι την ελεύθερη οικονοµία υπηρετούν. Από πού κι
ως πού µπορούν να το κάνουν αυτό; Συνήθως κάνουν τέτοιες
επιθέσεις, όταν οι µετοχές ανήκουν ή σε σωµατεία ή σε φορείς
ή σε αυτό που λέµε ευρύτερα φορείς του κοινωνικού κράτους.
Δεύτερον, θα συγχωνεύσουν δύο εταιρείες στις οποίες έχουν
το ένα τρίτο και ξαφνικά το δηµόσιο θα βρεθεί µε 51%. Καταπληκτική λύση!
Τρίτον, αφού πάρει το 51%, θα πάρει το 66% στην εκπροσώπηση του διοικητικού συµβουλίου. Επίσης, καταπληκτική λύση.
Και όλα αυτά µε νόµο. Και θέλουν, βεβαίως, να τα ρυθµίσουν και
λένε πώς θα γίνει η συγχώνευση. Η συγχώνευση θα γίνει, όπως
λένε στο άρθρο 4 παράγραφος 4, µε λογιστική ενοποίηση των
στοιχείων κ.λπ., θα ληφθεί υπ’ όψιν η τακτική και έκτακτη χρηµατοδότηση του κράτους, δηλαδή «πάτε να κάντε κεφαλαιοποίηση
και να πάρετε τις µετοχές». Και στο τέλος λέτε ότι θα πρέπει να
γίνει η συγχώνευση κατά τέτοιον τρόπο και η εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων, ούτως ώστε να προκύψει 51% για το κράτος
και 22% για την Περιφέρεια Κρήτης.
Έχετε δηλαδή προδιαγράψει το πώς θα γίνουν τα ποσοστά και
θα καλέσετε τώρα τους λογιστές να σας φτιάξουν τέτοιους ισολογισµούς που να βγάλετε αυτά τα ποσοστά. Αυτά είναι απίθανα
πράγµατα.
Το κράτος –και το έχουµε από άποψη αρχής- δεν δικαιούται
να µπει και να παρέµβει σε ανώνυµες εταιρείες που δεν του ανήκουν. Είναι µειοψηφία, να τις συγχωνεύσει και να πάρει και την
πλειοψηφία! Δεν γίνεται αυτό. Δεν επιτρέπεται και είναι αντισυνταγµατικό αυτό που κάνετε. Και µου κάνει εντύπωση πως οι φορείς, που έχουν δικαιώµατα, δεν το έχουν θέσει ακόµα αυτό το
ζήτηµα.
Εν πάση περιπτώσει, παρακάτω λέτε ότι στη νέα εταιρεία θα
µεταβιβαστεί κάθε δικαίωµα άυλο αγαθό, αξίωση, περιουσιακά
στοιχεία κ.λπ.. Σας λέµε, λοιπόν, εµείς το εξής. Είναι θετικό το ότι
πέρασαν και κάποιες προτάσεις δικές µας που είναι το αµεταβίβαστο των µετοχών του δηµοσίου. Επιµέναµε σε αυτό και είναι
θετικό το ότι τις έχετε συµπεριλάβει. Όπως επίσης και ότι αυξήσατε εν µέρει τον αριθµό των µελών του διοικητικού συµβουλίου.
Για µας, όµως, δεν είναι επαρκή όλα τα στοιχεία. Διότι, πέραν
του ότι κάνετε αυτά που σας είπαµε στην ανώνυµη εταιρεία, βάζετε µέσα και την ειδική υπηρεσία δηµοσίων έργων. Ουσιαστικά
πάτε να δηµιουργήσετε έναν υπερφορέα που κατά τη γνώµη
µας, αλλά και τις απόψεις του Τεχνικού Επιµελητηρίου και αυτών
που γνωρίζουν δεν θα βοηθήσει αυτήν τη στιγµή στην απορρόφηση. Εποµένως δεν θα ψηφίσουµε το άρθρο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείνετε, κύριε
Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κλείνω.
Και φυσικά να σας πούµε για λόγους τάξεως και για να καταγραφούν στα Πρακτικά ότι εµείς θα καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο στο σύνολό του, θα καταψηφίσουµε όλα τα άρθρα πλην µιας
τροπολογίας και δύο άρθρων τα οποία θα σας αναφέρουµε. Θα
ψηφίσουµε το άρθρο 10, θα ψηφίσουµε το άρθρο 11 –ως ισχύει
τώρα, εάν αλλάξει η αρίθµηση θα το δούµε- και θα πούµε «ΝΑΙ»
στην τροπολογία 254/25. Τα υπόλοιπα θα τα καταψηφίσουµε και
το καταψηφίζουµε και στο σύνολό του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαριά.
Θα κλείσετε εσείς, κύριε Υπουργέ. Σας φτάνουν τρία λεπτά;
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θα ήθελα
πέντε, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ στις διατάξεις τις
σχετικές µε τον Οργανισµό Ανάπτυξης Κρήτης που ασχολήθηκαν
και οι συνάδελφοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι σήµερα.
Ξεκινώ από την τοποθέτηση του κ. Μαριά. Μας λέει ο κ. Μαριάς ότι η ΕΥΔΕ, δηλαδή η Ειδική Υπηρεσία Δηµοσίων Έργων
του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι ο καταλληλότερος τρόπος για
να χειριστεί κανείς τα µεγάλα δηµόσια έργα. Μα, αυτός ο τρόπος
υπήρχε ως σήµερα. Αυτό σηµαίνει ότι είστε ικανοποιηµένοι µε
ό,τι συνέβαινε ως σήµερα.
Όλη η Κρήτη, όµως, κύριε συνάδελφε, έχει διαφορετική αντίληψη για το ζήτηµα ειδικά της διαχείρισης των µεγάλων έργων
υποδοµών, κατ’εξοχήν δε του βορειοδυτικού άξονα. Και µάλιστα
πρέπει να πω ότι υπάρχει και η πεποίθηση ότι ένας βασικός
λόγος για τον οποίο δεν είναι σήµερα οι υποδοµές στο επίπεδο
που θα έπρεπε να είναι, είναι ακριβώς γιατί η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης παρά το γεγονός ότι έχει στελεχικό δυναµικό πολύ
υψηλού επιπέδου και πολύ µεγάλη τεχνογνωσία, είναι απλώς ένα
τµήµα του Υπουργείου το οποίο ό,τι δουλειά κάνει πρέπει να περάσει µετά µία επίπονη και µακρά διαδικασία εγκρίσεων από τις
άλλες διευθύνσεις µέχρι να φτάσει στον Υπουργό να υπογραφεί.
Το κείµενο το οποίο διαβάσατε, κύριε συνάδελφε, αναφέρεται
ακριβώς στο ζήτηµα της έλλειψης ως τώρα προϊσταµένης αρχής
των έργων και των µελετών και αποδίδει εκεί την κακοδαιµονία.
Αυτό, λοιπόν, είναι που λέει ότι είναι λάθος το σκεπτικό σας. Γιατί
µε το σχέδιο νόµου αυτό, ορίζουµε ότι το διοικητικό συµβούλιο
της εταιρείας αυτής όσον αφορά τα έργα και τις µελέτες είναι
προϊσταµένη αρχή. Και σε αυτό πρέπει για µια ακόµη φορά να
ευχαριστήσω τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Καλογιάννη που είδε πραγµατικά µε καινοτόµο τρόπο το ζήτηµα αυτό.
Γι’ αυτό, λοιπόν, είναι απολύτως βέβαιο ότι ως σήµερα τα
πράγµατα δεν πήγαιναν καλά και τώρα έχουµε βάλει τις βάσεις
να πάνε καλύτερα. Δεν θέλετε, όµως, να το παραδεχθείτε. Και
εδώ βρίσκεται και ο λόγος για τον οποίο πρέπει το κράτος να
έχει το 51%, έστω και αν στις δύο άλλες περιπτώσεις των υπό
συγχώνευση οργανισµών είχε µικρότερο ποσοστό.
Διότι τώρα το κράτος δίνει στον Οργανισµό Ανάπτυξης Κρήτης
την πλήρη αρµοδιότητα επί του ΒΟΑΚ, επί του φράγµατος Αποσελέµη και βεβαίως και όλων των υπολοίπων εργασιών που γίνονταν από τον ΟΑΔΥΚ και τον ΟΑΝΑΚ. Γι’ αυτό οι φορείς οι
τοπικοί αναγνώρισαν ότι ναι µεν περιορίζεται κατά τι το ποσοστό
της συµµετοχής τους ή τα µέλη τους στο διοικητικό συµβούλιο,
αλλά σε κάτι πολύ µεγαλύτερο και πολύ ουσιαστικότερο. Στο
ΒΟΑΚ και στο φράγµα Αποσελέµη δεν είχαν κανένα λόγο οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και ξαναλέω ότι αυτό είναι πολύ
µεγαλύτερο από ό,τι είχαν να κάνουν στον ΟΑΔΥΚ και στον
ΟΑΝΑΚ. Γι’αυτό, λοιπόν, επειδή αναρωτιέστε, κύριε συνάδελφε,
δεν το έθεσαν οι φορείς ως θέµα, αλλά έθεσαν το ζήτηµα των
θέσεων στο διοικητικό συµβούλιο. Το ακούσαµε και αυξήσαµε
τις θέσεις ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα της συµµετοχής,
να ακούγεται περισσότερο η φωνή του Α’ και του Β’ βαθµού της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης χωρίς, όµως, να τεθεί σε κίνδυνο η δυνατότητα του νέου οργανισµού να παίρνει αποφάσεις. Διότι για
να παίρνει αποφάσεις πρέπει να είναι ξεκάθαρη η πλειοψηφία
στο διοικητικό συµβούλιο, κατά την άποψή µας και κατά την
άποψη της Πλειοψηφίας -έτσι όπως διαµορφώθηκε- της Βουλής.
Θα ήθελα να αναφερθώ, για ένα µόνο λεπτό, κυρία Πρόεδρε,
στην τοποθέτηση του εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
του ΣΥΡΙΖΑ. Αν κατάλαβα καλά, κύριε συνάδελφε, προτίθεστε να
ψηφίσετε «ΠΑΡΩΝ» στις συγκεκριµένες διατάξεις. Άκουσα µε
προσοχή την τοποθέτησή σας και δεν σας κρύβω ότι δεν έχω
βγάλει πολύ σαφές συµπέρασµα. Από τη µία είπατε ότι «καλά
όλα αυτά» που λέµε και ότι πρέπει η διαχείριση των υποδοµών
να είναι µε τη δοµή που τη φτιάξαµε, µε την πολιτεία να έχει τον
κύριο λόγο», άκουσα ό,τι θετικό είχατε να πείτε γι’ αυτό και µετά
προσθέσατε, ότι καλά τα λέµε σε αυτό το σηµείο, αλλά από την
άλλη δεν συµµεριζόµαστε την άποψή σας ότι τα πάντα πρέπει
να είναι στο κράτος και ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι κάτι
κακό. Δεν ξέρω αν κατάλαβα λάθος, διορθώστε µε, αλλά µου δώσατε την εντύπωση ότι η ένστασή σας δεν είναι στο ίδιο το νοµοθέτηµα που ψηφίζουµε σήµερα, αλλά στο τι πιστεύουµε εµείς.
Εµείς, πραγµατικά, δεν είµαστε δογµατικοί. Εµείς, πιστεύουµε
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ότι για τη διαχείριση των συγκεκριµένων υποδοµών πρέπει το
κράτος να έχει τον καθοριστικό ρόλο, αλλά αυτό δεν συµβαίνει
για τα πάντα, για κάθε είδους δραστηριότητα. Μόνο µία χώρα
στον κόσµο έχει ακόµα αυτήν την αντίληψη την οποία θέλετε να
προβάλετε εδώ και αυτή η χώρα, ξέρετε, πηγαίνει από λιµό σε
λιµό και από καταστροφή σε καταστροφή και δεν νοµίζω ότι την
προβάλλετε ούτε εσείς ως πρότυπο. Στην Βόρεια Κορέα αναφέροµαι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Κάτι δεν καταλάβατε και φτάσατε στη Βόρεια Κορέα.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Άρα, λοιπόν,
εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάναµε µία καινοτόµο προσέγγιση στο ζήτηµα της αναδιοργάνωσης των δοµών του κράτους για να φτιάξουµε µία βιώσιµη και ευέλικτη δοµή η οποία θα
µπορέσει πραγµατικά και να διαχειριστεί και να αναπτύξει περαιτέρω δηµόσιες υποδοµές στην Κρήτη. Πιστεύω ότι πραγµατικά
δηµιουργούµε ένα πρότυπο που µπορεί στη συνέχεια να αξιοποιηθεί και αλλού.
Θα πρέπει να ερµηνεύσετε το «ΠΑΡΩΝ» που ψηφίζετε, κύριε
συνάδελφε, διότι δεν είναι µια πολύ ξεκάθαρη θέση. Θα πρέπει
δε, να επισηµάνω, και αυτό νοµίζω δεν είναι άσχετο µε αυτό το
«ΠΑΡΩΝ», ότι ναι µεν ψηφίζετε «ΠΑΡΩΝ», αλλά οι συνάδελφοι
Βουλευτές του κόµµατός σας από την Κρήτη δεν τοποθετήθηκαν
στη συζήτηση αυτή, είναι απόντες. Άρα, λοιπόν, το «ΠΑΡΩΝ»
αυτό θα πρέπει να ερµηνευθεί.
Εµείς θα προχωρήσουµε µε τον τρόπο που έχουµε σχεδιάσει,
έχουµε κάνει γνωστό, έχουµε συζητήσει και έχουµε συνθέσει
απόψεις και µέσα στην Αίθουσα αυτήν και µε τους τοπικούς φορείς. Εσείς θα χρειαστεί να ερµηνεύετε τη θέση σας και στο µέλλον.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρούχα): Φαίνεται ότι θα
κάνουµε και δεύτερο κύκλο, έτσι το βλέπω.
Το λόγο έχει ο κ. Μαριάς για ένα λεπτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εντελώς καλόπιστα,
κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρούχα): Καλόπιστα τα
λέµε, αλλά µετά καλόπιστα απαντάµε όλοι µας, κύριε συνάδελφε. Εντάξει, έχετε δικαίωµα τύποις να έχετε τριτολογία, όµως
έχετε εξαντληθεί στο λόγο σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Θα ήθελα το λόγο για ένα
λεπτό, κυρία Πρόεδρε, να κάνω µια διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια Τσαρούχα): Έδωσα το λόγο
στον κ. Μαριά. Θα τοποθετηθείτε µετά.
Ορίστε, κύριε Μαριά, έχετε το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Διάβασα κάτι στον κύριο
Υπουργό, αλλά προφανώς δεν το πρόσεξε. Οι φορείς αυτοί γιατί
λένε ότι δεν προχώρησε ο ΒΟΑΚ; Διότι, πρώτον, υπήρχε έλλειψη
λειτουργίας της προϊσταµένης αρχής στην Κρήτη και, δεύτερον,
διότι δεν υπήρχε πλήρης χρηµατοδότηση διαχρονικά και υπήρχε
υποστελέχωση. Και καταλήγουν να γίνουν οι δύο ΕΥΔΕ, µία, –η
ΕΥΔΕ Κρήτης- µε αρµοδιότητες προϊσταµένης αρχής, προκειµένου να τρέξουν πιο γρήγορα οι µελέτες. Από την πρώτη στιγµή
σας το είπα. Μία ΕΥΔΕ µε αρµοδιότητες προϊσταµένης αρχής
που θα τρέξουν τα έργα.
Από εκεί και πέρα, επειδή είπατε για τα ποσοστά, σας λέω το
εξής: Ήδη διαµορφώνετε τα ποσοστά του 51% µε τα άρθρα 3
έως 10. Αυτά τα περί εισφοράς των άλλων περιουσιακών στοιχείων των ΕΥΔΕ έρχονται στο άρθρο 29, αφού έχετε πάρει ως
κράτος το 51% ήδη µε διάφορες λογιστικές ρυθµίσεις, για να
χρησιµοποιήσω µία απαλή έκφραση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Φαίνεται ότι
είναι κρητικό το θέµα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, έχει ζητήσει το
λόγο και ο εισηγητής µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ακούστε, δεν
έχει τη δυνατότητα για τριτολογία. Κανονικά δικαίωµα τριτολογίας έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ το λόγο
γιατί δεν κατάλαβε ο κύριος Υπουργός την άποψή µου και τη δια-
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στρέβλωσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θεωρείτε ότι
είναι προσωπικό; Θα µπούµε σε καινούργιο κύκλο συζητήσεων.
Αυτοί που θέλουν να καταλάβουν, µπορούν να καταλάβουν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κεγκέρογλου, τυπικά δεν έχετε το λόγο. Επειδή είναι µόνο Κρητικών
θέµα…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα µου δώσετε το λόγο, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μόνο γι’ αυτό
και επειδή είναι θέµα εσωτερικό της Κρήτης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το θέµα που θέτει ο κ. Μαριάς
και οι φορείς, το παλεύω δέκα χρόνια για να πάει η προϊσταµένη
αρχή στην Κρήτη. Δεν µπορούσε, λοιπόν, να υλοποιηθεί η απάντηση του Υπουργείου τόσα χρόνια µε τον αγώνα, τον οποίο έχω
κάνει, λόγω του ότι η δεύτερη υπηρεσία δεν έχει κανένα µόνιµο
υπάλληλο, έχει µόνο συµβασιούχους. Γι’ αυτό δεν µπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη.
Εποµένως η προϊσταµένη αρχή στον οργανισµό λύνει αυτό το
θέµα. Οι εργαζόµενοι υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Υποδοµών µε τις ίδιες συνθήκες, ίδιες προϋποθέσεις και θα πληρώνονται και από αυτό. Δεν αλλάζει τίποτε γι’ αυτούς και εξασφαλίζεται το θέµα το εργασιακό.
Επιπλέον οι εργαζόµενοι των δύο οργανισµών είναι υπέρ του
νοµοσχεδίου, όπως διαµορφώθηκε και αυτοί οι εργαζόµενοι εκφράζονται από το εργατικό κέντρο, δεν εκφράζονται οι δηµόσιοι
υπάλληλοι. Και δεν το λέω για εσάς, το λέω για το εργατικό κέντρο, το οποίο αναφέρεται σε έναν άλλο κλάδο. Προφανώς υπέγραψε, χωρίς να έχει διαβάσει τι υπέγραφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εσείς εκεί κάτω
ξέρετε καλύτερα, οπότε νοµίζω ότι µπορείτε να…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, ανεξάρτητα
από την ψήφο που δίνουν τα κόµµατα, είναι το καλύτερο αποτέλεσµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κύριε Κεγκέρογλου.
Ο κ. Αποστόλου έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Υπουργός διέπραξε ένα ολίσθηµα. Προς Θεού! Ο ΣΥΡΙΖΑ µε τη Βόρεια
Κορέα; Εµείς συµµετείχαµε στη διαδικασία. Επεξεργαστήκαµε
τη συγκεκριµένη τροπολογία. Δεν είµαστε κρητικό κόµµα. Είµαστε ένα κόµµα, το οποίο µέσα από επεξεργασίες, µέσα από θεσµική παρουσία των Βουλευτών, καταλήξαµε σε αυτήν την
απόφαση.
Η ψήφος «ΠΑΡΩΝ» έχει καθιερωθεί στη Βουλή και δείχνει µία
συγκεκριµένη θέση. Μία θέση ότι παρακολουθείς, συµµετέχεις,
προτείνεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
Αποστόλου, ξέρουµε τι είναι το «ΠΑΡΩΝ».
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Και αν βεβαίως δεν ικανοποιηθείς
σε αυτό που στοχεύεις, λες εδώ είµαι παρών σε όλη αυτήν τη
διαδικασία. Προς τι, λοιπόν, σας φάνηκε παράξενη η θέση µας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Αποστόλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο του Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης.
Έχουµε τη Βόρειο Ελλάδα κοντά µας.
Να είστε καλά παιδιά.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Επείγουσες
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ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις»,
έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 3 αποσύρθηκε και τα υπόλοιπα άρθρα αναριθµούνται. Όµως, για να µην µπλέξω και εγώ, η εκφώνηση θα γίνει όπως
είναι η προτέρα σειρά. Θα αλλάξει όµως η αρίθµηση.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 252 και ειδικό αριθµό 24, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 252 και ειδικό αριθµό 24 έγινε δεκτή
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 254 και ειδικό αριθµό 25 όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 254 και ειδικό αριθµό 25 έγινε δεκτή,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Επείγουσες ρυθµίσεις του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής
και επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19.43’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επίκαι ρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

