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Αθήνα, σήµερα στις 26 Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 09.38’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Γ’ Σύνθεση) για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου
αυτής κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτη θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 51/23-09-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων, κ. Γαβριήλ Αβραµίδη, προς τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την αντιµετώπιση της αύξησης του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα.
Επειδή είναι απολύτως συναφής και η πέµπτη µε αριθµό 50/239-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Τρικάλων της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κ. Γεωργίου Κυρίτση, προς τους Υπουργούς
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών
σχετικά µε το πιλοτικό πρόγραµµα για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, θα συζητηθούν µαζί. Θα αναπτύξουν και οι δύο συνάδελφοι, στο χρόνο που προβλέπεται, την ερώτησή τους και θα
έχουµε ενιαία απάντηση από τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο κ. Αβραµίδης για δύο λεπτά.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το 1998 µία οµάδα πολιτών µε αφετηρία τη
Θεσσαλονίκη, αλλά και συµπολίτες µας σε όλη την Ελλάδα, αλλά
και Έλληνες µετανάστες στο εξωτερικό, είχαν πάρει την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση ενός κινήµατος ανέργων, προβάλλοντας την εφαρµογή και την υιοθέτηση από τη χώρα µας µιας
πολιτικής αναλογικά ίσης της ευρωπαϊκής και τονίζοντας την
ανάγκη υλοποίησης, καθιέρωσης, θεσµοθέτησης του ελάχιστου
εισοδήµατος.
Μάλιστα τότε, προκειµένου να ενισχύσουµε αυτήν τη θέση
στην πολιτική ατζέντα, είχαµε κατεβάσει ψηφοδέλτιο στις ευρωεκλογές του 1999.
Το πρόβληµα της ανεργίας σήµερα σε σχέση µε τότε είναι
δραµατικά υψηλότερο και αυξηµένο. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις
του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, όπως αποτυπώθηκαν στην
ετήσια έκθεσή του για την ελληνική οικονοµία, τα µετρήσιµα αποτελέσµατα από τις ασκούµενες µνηµονιακές πολιτικές λιτότητας
στην Ελλάδα, που επιβάλλει η τρόικα, την περίοδο 2010-2013
έχουν διαµορφώσει για την ελληνική οικονοµία και κοινωνία µια
κατάσταση πλήρους απαξίωσης της εργασίας και συρρίκνωσης
των κοινωνικών δαπανών.

Παράλληλα, η συγκεκριµένη έκθεση έρχεται να διαψεύσει τις
προσδοκίες που καλλιεργεί η Κυβέρνηση και τους ισχυρισµούς
της για την επιτυχία των πολιτικών της, επισηµαίνοντας πως η
ανεργία στο τέλος του έτους θα φτάσει στα επίπεδα του 1961
µε ποσοστό 29% έως 30%. Σε δύο εκατοµµύρια εκατό χιλιάδες
υπολογίζει ο κ. Γιώργος Ρωµανιάς τους ανέργους.
Την ίδια στιγµή, οι µισθοί, οι κοινωνικές δαπάνες, οι συντάξεις,
οι δαπάνες για την υγεία κ.λπ. µειώνονται δραµατικά και η Κυβέρνηση δείχνει αδύναµη να στηρίξει την ελληνική κοινωνία. Καταργεί κάθε έννοια του κράτους πρόνοιας, προκειµένου να
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των δανειστών µας, οδηγώντας ολοένα και περισσότερους συµπατριώτες µας στη φτώχεια και την
ανέχεια.
Επιπροσθέτως, το γενικότερο αρνητικό κλίµα επιτείνει το γεγονός ότι µε βάση τα στοιχεία της έκθεσης το επίπεδο ζωής των
πολιτών θα µειωθεί κατά 50% συγκριτικά µε το 2008, εξαιτίας
των αλλεπάλληλων µειώσεων σε µισθούς και συντάξεις και των
αυξανόµενων φορολογικών επιβαρύνσεων.
Ήδη ο δείκτης που αφορά τη σχέση των πραγµατικών µισθών
στη χώρα µας έναντι του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχει υποχωρήσει δραµατικά φθάνοντας στα επίπεδα του 1980.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ:
Πρώτον, αντιλαµβάνεστε την αναγκαιότητα για σχεδιασµό και
άσκηση πολιτικών, οι οποίες αντί να µατώνουν περαιτέρω την ελληνική κοινωνία, να υπηρετούν το στόχο της στήριξης και ενίσχυσης των σκληρά πληττόµενων Ελλήνων πολιτών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε συνάδελφε.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Δεύτερον, εξετάζετε την καθιέρωση,
ευρύτερα, του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος ενόψει της
τροµακτικής αύξησης της ανεργίας και των χιλιάδων οικογενειών
χωρίς κανένα εισόδηµα, όπως επίσης και των ανασφάλιστων χιλιάδων υπερηλίκων οι οποίοι µε την εφαρµογή του ν.4093/2012
οδηγούνται σε εξόντωση;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κυρίτση,
έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την ερώτησή
σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Και λίγο παραπάνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τη σχετική
ανοχή δεν θα σας τη στερήσουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, η χώρα µας τα τελευταία χρόνια διέρχεται µια πρωτοφανή σε ένταση και σε διάρκεια
κρίση που έχει πλήξει ιδιαίτερα τους οικονοµικά ασθενέστερους.
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Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, πάνω από το 20% του πληθυσµού βρίσκεται σε κίνδυνο ακραίας φτώχειας. Ωστόσο, η
κρίση ανέδειξε την ανεπάρκεια των µηχανισµών κοινωνικής προστασίας που αποδείχθηκαν αναποτελεσµατικοί και χωρίς ουσιαστική στόχευση. Οι κοινωνικές παροχές, που υπήρχαν, δεν
κατάφεραν να δηµιουργήσουν ένα ισχυρό δίχτυ ασφαλείας για
την προστασία των πλέον ευπαθών οµάδων. Τα µέτρα στήριξής
τους αποδείχθηκαν αποσπασµατικά, ασύνδετα και εφαρµόστηκαν χωρίς ουσιαστικό συντονισµό.
Η αναδιοργάνωση του συστήµατος κοινωνικής προστασίας
δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς την καθιέρωση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, που θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις
αξιοπρεπούς διαβίωσης, ιδιαίτερα αυτών που απειλούνται από
ακραία φτώχεια. Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα αποτελεί στοχευµένη κοινωνική παροχή που χορηγείται µε εισοδηµατικά κριτήρια και συνδυάζεται µε δράση κοινωνικής επανένταξης και
παροχές, όπως για παράδειγµα υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης, πρόσβαση σε µέσα µεταφοράς.
Η Ελλάδα, µε καθυστέρηση πολλών ετών σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, θέσπισε µε τον ν.4093/2012 ένα πολιτικό πρόγραµµα ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος προϋπολογισµού 20 εκατοµµυρίων ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2014.
Το πρόγραµµα θα εφαρµοστεί σε δύο περιοχές της επικράτειας
µε διαφορετικά κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες ένταξης στο
πρόγραµµα, η βάση υπολογισµού, το ύψος του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και οι περιοχές που θα µετάσχουν στο πρόγραµµα θα οριστούν µε κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργείων Εργασίας και Οικονοµικών. Μέχρι στιγµής, όµως, η
υπουργική απόφαση δεν έχει εκδοθεί. Ωστόσο, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας καθιστούν αναγκαία την επίσπευση των διαδικασιών για την εφαρµογή του προγράµµατος.
Σας ερωτώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ: Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης; Σε
ποια φάση βρίσκονται οι διαδικασίες για την έκδοσή της; Ποιες
οι γενικές κατευθύνσεις που θα περιλαµβάνει;
Έχει συσταθεί η ειδική επιτροπή που θα επεξεργαστεί τις επιµέρους ρυθµίσεις;
Μπορείτε να δεσµευτείτε, κύριε Υπουργέ, ότι θα υπάρξει έγκαιρος προγραµµατισµός για να εφαρµοστεί το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για πέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με τις δύο ερωτήσεις τίθεται το µεγάλο θέµα που έχει ανακύψει από τη συνεχιζόµενη, παρατεταµένη κρίση, η οποία έχει προκαλέσει πλείστα όσα προβλήµατα, κυρίως στους αδύναµους,
δηλαδή σε ένα σηµαντικό ποσοστό της κοινωνίας µας.
Θέλω να πω ότι προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε το κράτος πρόνοιας υπήρχαν πάντα. Και την περίοδο της ευηµερίας
υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν ετύγχαναν της κοινωνικής προστασίας. Όµως, ήταν µεµονωµένες κοινωνικές οµάδες και ζητήµατα τα οποία αντιµετωπίζονταν µε διάφορους τρόπους.
Σήµερα έχουµε ένα κορυφαίο ζήτηµα: Να αντιµετωπίσουµε τα
φαινόµενα ακραίας φτώχειας. Βεβαίως, το πρόβληµα συνδυάζεται και µε την ανεργία, συνδυάζεται µε όλες τις κοινωνικές πολιτικές, τις πολιτικές προστασίας και την ίδια την κοινωνία.
Θα αναφερθώ επιγραµµατικά στην πρωτοµιλία µου στις πολιτικές που εφαρµόζονται, τους σχεδιασµούς, αλλά και την ανάγκη
να συνεργαστούµε, προκειµένου να προχωρήσουµε παρακάτω.
Πρώτα απ’ όλα, να σας πω ότι εκπονήσαµε ένα διετές σχέδιο
για την απασχόληση για να αξιοποιήσουµε τα υπόλοιπα του
ΕΣΠΑ, την νέα πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση «Εγγύηση για τη νεολαία», τους πόρους του ΣΕΣ και ασφαλώς τους
εθνικούς πόρους, προκειµένου να ενισχύσουµε τις ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης, πέρα από τα επιδόµατα ανεργίας.
Το πρώτο πρόγραµµα κιόλας της κοινωφελούς εργασίας, το
οποίο ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων τον Απρίλιο για πενήντα χι-
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λιάδες θέσεις εργασίας, ξεκινάει σήµερα µε δέκα χιλιάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι θα πρέπει από σήµερα µέχρι
11 Οκτωβρίου να υποβάλουν τις αιτήσεις τους προκειµένου να
απασχοληθούν στους δήµους και στις περιφέρειες. Θα ακολουθήσουν άλλες τρεις προκηρύξεις τις αµέσως επόµενες µέρες και
εβδοµάδες για να καλύψουµε τον αριθµό των πενήντα χιλιάδων.
Δεν είναι, όµως, µόνο αυτό. Είναι το πρόγραµµα για τους δύο
χιλιάδες διακόσιους απόφοιτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που
εξαντλήθηκε µέσα σε τρεις µέρες. Αυτό δείχνει ότι θα πρέπει το
είκοσι χιλιάδες, που έχουµε βάλει ως στόχο, να το εξαντλήσουµε
µε νέες προκηρύξεις, διότι είναι ένα πρόγραµµα που το ζητάει
και η επιχειρηµατικότητα και οι άνεργοι. Είναι πολύ καλό. Είναι
είκοσι επτά µήνες απασχόληση.
Αναφέρω αυτά τα δύο απ’ όλο το διετές σχέδιο που έχει µέσα
διάφορες δράσεις, για να αντιµετωπίσουµε και να ανασχέσουµε
την ανεργία –και το τονίζω ξανά- µε ενεργητικές πολιτικές.
Το δεύτερο είναι ότι επιµένουµε, παρά την κρίση, ως χώρα να
διατηρούµε αναµορφούµενες, βεβαίως, κοινωνικές πολιτικές
προστασίας.
Κατ’ αρχάς, θα αναφερθώ στην οικογένεια. Ο νέος θεσµός των
επιδοµάτων τέκνων, που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων µε το
ν.4093, είναι πραγµατικά ένα στοχευµένο πρόγραµµα που αφορά
τις αδύναµες οικογένειες, διότι είναι µε εισοδηµατικά κριτήρια
από το πρώτο παιδί. Και αυτό συµβαίνει για πρώτη φορά στην
Ελλάδα. Πάντα µιλούσαµε µόνο για τις πολυµελείς οικογένειες,
οι οποίες, βέβαια, έχουν πρόσθετη στήριξη µε το ειδικό επίδοµα
τριτέκνων και πολυτέκνων. Μέχρι στιγµής έχουν γίνει πάνω από
εξακόσιες πενήντα χιλιάδες αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραµµα.
Μέχρι 4 ή 7 Οκτωβρίου –ανάλογα αν υπάρξει απεργία- θα καταβληθούν και η πρώτη και η δεύτερη δόση –διότι ορισµένοι έχουν
πάρει την πρώτη δόση- για τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες
οικογένειες, κάτι πάρα πολύ σηµαντικό µε την έναρξη, µάλιστα,
της σχολικής χρονιάς που είναι αυξηµένες οι ανάγκες για όλες
τις οικογένειες. Δικαιούχοι είναι ασφαλισµένοι όλων των ταµείων
και µη. Δεν υπάρχει κανείς που να µην είναι δικαιούχος. Αρκεί,
για παράδειγµα, να έχει ο τρίτεκνος εισόδηµα 45.000 ευρώ και
κάτω ή να είναι πολύτεκνος, ανάλογα και µε τα παιδιά, που προσδιορίζεται από το νόµο.
Επιµένουµε, λοιπόν, σε αυτό. Και δεν είναι κατάρρευση. Αυτό
είναι µια στοχευµένη ανακατανοµή. Είναι σηµαντικό ποσό. Πρόκειται για 650 εκατοµµύρια. Θα είναι ενισχυµένο, βεβαίως, εφόσον υπάρξει ανάγκη -αν ο αριθµός είναι µεγαλύτερος- και µε
άλλα ποσά µέχρι τα 750 εκατοµµύρια.
Πάω σε ένα δεύτερο που έχει να κάνει µε τους παιδικούς σταθµούς: Είδατε που λέγαµε ότι δεν θα µπει κανένα παιδί, δεν θα
γίνει τίποτα κ.λπ.. Ενισχύσαµε µέσα από το ΕΣΠΑ εβδοµήντα µία
χιλιάδες οικογένειες να εντάξουν τα παιδιά τους στους παιδικούς
σταθµούς. Και, βεβαίως, είναι πολύ περισσότερα τα οποία πρέπει
να καλύψουν οι ίδιοι οι δήµοι.
Θα πάω στην τρίτη ηλικία. Εκτός από το ότι ολοκληρώθηκε
τώρα, µέσα στο Σεπτέµβριο, η διαδικασία ένταξης των Κέντρων
Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων και των ΚΔΑΠ για τα παιδιά
µε αναπηρία στο πρόγραµµα, για να έχει απρόσκοπτη χρηµατοδότηση, έχουµε την τιµή σήµερα, ως Βουλή των Ελλήνων, να συζητήσουµε την αναβάθµιση του προγράµµατος «Βοήθεια στο
Σπίτι» που αφορά τους ανήµπορους.
Δεν θέλω να επεκταθώ παρακάτω. Θα τα πω και στην οµιλία
µου για την τροπολογία. Θέλω να πω µόνο ότι η θεσµοθέτηση µε
το ν.4093 του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος ήταν µια καίρια
πολιτική πρωτοβουλία και καινοτοµία για την Ελληνική Βουλή και
για την Κυβέρνηση, γιατί πραγµατικά µπορεί, εφόσον το θεσµοθετήσουµε σωστά και µε τις απαραίτητες αποφάσεις, να δώσει
απάντηση στο ερώτηµα, όλοι αυτοί που δεν αντιµετωπίζονται και
δεν προστατεύονται από το υπάρχον σύστηµα κοινωνικής προστασίας, πού µπορούν την κεφαλή κλίναι. Δηλαδή, το ελάχιστο
εγγυηµένο εισόδηµα, το οποίο δεν είναι µόνο οικονοµική ενίσχυση, αλλά είναι ουσιαστικά ελάχιστη εγγύηση διαβίωσης, γιατί
αφορά και παροχή υπηρεσιών και είναι ασφαλώς απαραίτητη
προστασία για τη διαβίωση, θα δούµε πώς θα θεσµοθετηθεί, µε
ποιον τρόπο, ούτως ώστε να αποτελέσει το δίκτυ ασφαλείας για
όλους εκείνους οι οποίοι δεν ακουµπούν σε κανένα από τα πολλά
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προγράµµατα που λειτουργούν στον τόπο µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα αναφερθώ αναλυτικά στη δευτεροµιλία µου ουσιαστικά
µόνο για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα και την εφαρµογή του.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Αβραµίδης για τρία λεπτά.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είµαι ένας από τους τρεις Βουλευτές που ως
άνεργοι εκλέχθηκαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και είµαι σε θέση
προσωπικά να γνωρίζω τα ζητήµατα, να τα έχω βιώσει, αλλά και
να ζω στη Δυτική Θεσσαλονίκη που ονοµάζεται και από το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ως πρωτεύουσα της ανεργίας.
Δυστυχώς, αυτά τα οποία µας είπατε, παρ’ όλο που έχουν κάποια καλά σηµεία, δεν λύνουν το πρόβληµα. Δηλαδή, για τους
δέκα χιλιάδες που µας είπατε ότι θα ξεκινήσει σήµερα η διαδικασία πρόσληψής τους είναι ουσιαστικά σαν να µιλούµε για δέκα
µέρες νέων ανέργων. Κάθε µέρα είναι πάνω από χίλιοι οι άνεργοι.
Δηλαδή, ουσιαστικά µας λέτε για µια επιβράδυνση του ρυθµού
της ανεργίας και όχι µείωσή της.
Βεβαίως, πρέπει να υπάρξει το εγγυηµένο εισόδηµα και να
επεκταθεί. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει µόνο πιλοτικά. Δηλαδή,
σε µία περιοχή θα στηριχθούν και στην άλλη θα πρέπει να πεθάνουν από την πείνα; Αυτό αποτελεί ένα εισόδηµα αξιοπρέπειας,
το οποίο υποστηρίξαµε από τη δεκαετία του ’90.
Η παντελής έλλειψη πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης,
λοιπόν, αποκαλύπτει τελικά την απουσία κεντρικού σχεδιασµού,
πραγµατικού ενδιαφέροντος για την κοινωνία και την ελληνική
οικονοµία.
Για να εξέλθει, κύριε Υπουργέ, η χώρα από την κρίση δεν αρκεί
η παρακολούθηση των οικονοµικών δεικτών. Η µείωση του ελλείµµατος του προϋπολογισµού, η πολιτική της βίαιης προσαρµογής δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν το κοινωνικό κόστος και την
προοπτική της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας. Δεν είναι
µόνο η εξαθλίωση του εργαζόµενου και της ελληνικής οικογένειας, η οποία τελικά, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχει αναλάβει
το ρόλο του κοινωνικού κράτους. Έχει υποκαταστήσει το κράτος
η πυρηνική ελληνική οικογένεια, η οποία αιµορραγεί παράλληλα
µε την άκρατη φορολογική πολιτική. Είναι οι συντάξεις των παππούδων και των γιαγιάδων που στηρίζουν παιδιά και εγγόνια και
από την άλλη, γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι άνεργοι, χωρίς κανένα
εισόδηµα, σήµερα φορολογούνται µε βάση τη λογική του τεκµαρτού εισοδήµατος.
Το µέλλον, δυστυχώς, προδιαγράφεται δυσοίωνο, τόσο από
τις προβλέψεις του ΙΝΕ και της ΓΣΕΕ, όσο και από τις αναφορές
των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ακατάπαυστη φυγή
του εργατικού δυναµικού, που είναι επιστηµονικό προσωπικό
υψηλής εξειδίκευσης, µία νεοµετανάστευση, µειώνει τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας και υποσκάπτει δραµατικά το
µέλλον µας.
Γνωρίζετε τις δηλώσεις του Προέδρου της Οµάδας Σοσιαλιστών και Δηµοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ. Χάνες
Σβόµποντα, ο οποίος υπογράµµισε ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι
να µειώνεται η ανεργία και να αυξάνεται η απασχόληση, ότι αυτό
είναι το κατ’ εξοχήν κριτήριο για την έξοδο από την κρίση στην
Ελλάδα, δηλαδή η αύξηση της απασχόλησης και αυτό θα πρέπει
να είναι βασική προϋπόθεση της Ελληνικής Προεδρίας.
Βεβαίως, δεν είναι µόνο ότι τα λέει ο κ. Σβόµποντα, αλλά για
κάθε εχέφρονα άνθρωπο που κατανοεί την πολιτική, την πραγµατικότητα, οι πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης είναι το ζητούµενο.
Η απάντηση που περιµένουµε από εσάς, κύριε Υπουργέ, είναι
η ανάληψη συγκεκριµένων πολιτικών που να αυξάνουν την απασχόληση, να µειώνουν την ανεργία, αλλά και να δηµιουργούν
αυτό το δίκτυ κοινωνικής προστασίας.
Τέλος θα ήθελα να ρωτήσω εάν, πέρα από αυτά τα οποία µας
είπατε, προτίθεστε να φέρετε κάποιο νοµοσχέδιο προσεχώς για
τη ριζική αντιµετώπιση, από την µεριά της κοινωνίας, του προβλήµατος της ανεργίας και των πολιτών, των οικογενειών χωρίς
κανένα εισόδηµα.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κυρίτσης για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, είναι θετικά τα όσα µας
είπατε.
Η εφαρµογή του προγράµµατος, όµως, έστω και καθυστερηµένα, στη χώρα µας αποτελεί βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ως Δηµοκρατική Αριστερά -το γνωρίζετε αυτό- εµµένουµε στην
ανάγκη εφαρµογής του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος,
που θα λειτουργήσει ενάντια στη φτώχια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Μάλιστα, είχαµε ζητήσει και την επίσπευση των διαδικασιών, ούτως ώστε να εφαρµοσθεί πιλοτικά εντός του 2013.
Το πρόγραµµα αποτελεί µια σηµαντική ευκαιρία να αναδιοργανώσουµε το σύστηµα κοινωνικής προστασίας στη χώρα µας
προς όφελος των κοινωνικά ασθενέστερων. Αυτό προϋποθέτει
ότι θα υπάρξει προσεκτικός συντονισµός στην υλοποίησή του, ο
µέγιστος δυνατός συντονισµός και γνώση των εµπλεκόµενων φορέων, ευέλικτες διοικητικές δοµές και συνεχής παρακολούθηση.
Άλλωστε, το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα δεν αποτελεί παθητικό µέτρο αντιµετώπισης της φτώχιας -το είπατε κι εσείς αυτόαλλά συνδυάζεται µε πολιτικές κοινωνικής και οικονοµικής επανένταξης.
Βέβαια, είναι πολλά τα ζητήµατα που δεν έχουν ακόµη διευκρινισθεί. Σύµφωνα µε τις µέχρι στιγµής ανακοινώσεις του
Υπουργείου, το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα θα επιδιώξει τη
συγκέντρωση πενήντα περίπου προνοιακών παροχών σε ένα ενιαίο επίδοµα. Εµείς, κύριε Υπουργέ, πιστεύουµε ότι θα πρέπει να
λειτουργήσει συµπληρωµατικά και ενισχυτικά σε σχέση µε τις
υφιστάµενες κοινωνικές παροχές.
Επίσης, δεν έχει διευκρινισθεί το όριο του εγγυηµένου εισοδήµατος. Στη Γερµανία το όριο έχει ορισθεί στα 1.113 ευρώ, στη
Γαλλία στα 966 ευρώ και στην Πορτογαλία στα 528 ευρώ. Θα
επικαλεστώ µια µελέτη του καθηγητή κ. Ματσαγγάνη, που προσδιορίζει το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα στο ύψος του επιδόµατος ανεργίας για έναν άνθρωπο, ενώ για ένα ζευγάρι µε δύο
παιδιά το προσδιορίζει στα 972 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση, οφείλουµε να διασφαλίσουµε την επιτυχία
του προγράµµατος και να επισπεύσουµε τις διαδικασίες γενίκευσης της εφαρµογής του, προκειµένου το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα να λειτουργήσει προς όφελος όσων απειλούνται µε
ακραία φτώχια. Κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο για τη χώρα µας, όπου
η κοινωνική συνοχή ολοένα και περισσότερο απειλείται από τις
επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης.
Πέραν, λοιπόν, του πιλοτικού προγράµµατος, σκέφτεστε,
κύριε Υπουργέ, να επιταχύνετε τις διαδικασίες για τη γενικευµένη
εφαρµογή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και από πότε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να πω ότι δέχοµαι τη δηµιουργική κριτική του κυρίου Κυρίτση, της οποίας άλλωστε είµαι οπαδός και έτσι πολιτεύθηκα εννιά χρόνια ως Βουλευτής σε αυτήν την Αίθουσα.
Δεν µπορώ, ωστόσο, να αποδεχθώ και τη µηδενιστική αντίληψη, η οποία διακατέχει τον κύριο συνάδελφο των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων, ο οποίος πολύ σωστά επικαλέστηκε την αντίληψη των
Ευρωπαίων σοσιαλιστών και σοσιαλδηµοκρατών για τον τρόπο
µε τον οποίο πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη το επόµενο διάστηµα,
προκειµένου να αντιµετωπίσει το µεγάλο πρόβληµα της ανεργίας
και της υποαπασχόλησης.
Βεβαίως, δεν την αποδέχοµαι και για έναν άλλο λόγο, ότι δεν
έχει ψηφίσει ούτε την πρωτοβουλία για το ελάχιστο εγγυηµένο
εισόδηµα ούτε την πρωτοβουλία για το πρόγραµµα κοινωφελούς
εργασίας ούτε άλλες πρωτοβουλίες, που µπορεί να µην είναι αρκετές -και το δέχοµαι, γιατί δεν µπορούµε να αντιµετωπίζουµε µε
ένα µεµονωµένο πρόγραµµα το πρόβληµα- αλλά είναι θετικές και
σε µια κατεύθυνση που πρέπει να ενισχυθεί. Εγώ, λοιπόν, καλώ
όλους τους συναδέλφους να συνδράµουν την προσπάθεια ενίσχυσης ακριβώς αυτής της προοπτικής, προκειµένου να έχουµε
καλύτερα αποτελέσµατα.
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Για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, θα πρέπει να πούµε
ακριβώς ότι θα πρέπει να αποτελέσει το δίκτυ ασφαλείας για την
αντιµετώπιση της ακραίας φτώχιας, για τους ανθρώπους που δεν
έχουν αποκούµπι από άλλη πολιτική-συµπληρωµατικά δηλαδήνα καλύψει τουλάχιστον µέρος του εισοδήµατος, όπως αυτό
προσδιορίζεται από το όριο φτώχιας. Αυτό ισχύει για την πρώτη
φάση τουλάχιστον, ανάλογα και µε τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα.
Εννοείται ότι στην εξέλιξή του θα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο αυξηµένο οικονοµικό στοιχείο, χωρίς όµως αυτό
να αποτελεί αντικίνητρο για την κοινωνική επανένταξη και την
προσπάθεια εξεύρεσης εργασίας. Σε καµµία περίπτωση –και το
ξεκαθαρίζουµε αυτό- δεν µπορεί να αποτελέσει αντικίνητρο. Θα
πρέπει, όµως, να συνδυαστεί και µε άλλες παροχές, οι οποίες
έχουν να κάνουν µε την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη –ο άπορος και η ιατροφαρµακευτική του περίθαλψη- και βεβαίως µε παροχές, όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι» και άλλες που επεξεργαζόµαστε στο Υπουργείο.
Δεν έχουµε καθυστερήσει για την ΚΥΑ, το Νοέµβριο είναι το
όριο. Το πρόβληµα είναι να δούµε πώς ακριβώς θα κουµπώσει
µε το υπάρχον σύστηµα, ούτως ώστε να κάνουµε την αξιολόγηση
στο πιλοτικό. Δεν υπάρχει ανάγκη να αντικατασταθούν αυτά που
είπατε. Κάποια µεµονωµένα, ούτως ή άλλως, έχουν καλυφθεί
από το επίδοµα τέκνου. Υπήρχε παλιά το επίδοµα απροστάτευτου τέκνου, το οποίο είναι µέχρι 2.400 εισόδηµα. Θεσµοθετήσαµε τώρα το επίδοµα τέκνου µε υψηλότερο εισοδηµατικό
κριτήριο. Άρα, ουσιαστικά αυτό έχει γίνει ανενεργό, δεν χρειάζεται.
Θα προσπαθήσουµε, λοιπόν, να έχουµε µία πιλοτική εφαρµογή, η οποία θα µας δώσει τέτοια στοιχεία αξιολόγησης που να
εφαρµοστεί καθολικά το 2015 µε έναν ολοκληρωµένο τρόπο. Βεβαίως, το πρόβληµα που θέτετε και οι δύο για την εφαρµογή του
προγράµµατος καθολικά από το 2014 έχει να κάνει, κατά την
άποψή µου, και µε το δηµοσιονοµικό. Εγώ δεν έχω καµµία αντίρρηση, εφόσον υπάρχουν οι πόροι, να το εφαρµόσουµε από τον
Οκτώβριο. Ο νόµος που ισχύει βεβαίως µιλάει για 1-1-2014 πιλοτικά. Εάν αναληφθεί πρωτοβουλία και από τα Κόµµατα που το
ψήφισαν και από τα κόµµατα που δεν το ψήφισαν και υπάρξει
µία θεσµική παρέµβαση σε άλλο επίπεδο, ούτως ώστε να δοθεί
η δυνατότητα, µε συνεννόηση των κοµµάτων, όχι να µη το ψηφίζουµε και ύστερα να ερχόµαστε να ζητούµε τα ρέστα…
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Αυτό είναι ανεξάρτητο νοµοσχέδιο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Όχι, δεν είναι ανεξάρτητο. Καθένας να αναλαµβάνει τις ευθύνες του εδώ µέσα.
Προχωρούµε, λοιπόν, σε µία συνεννόηση -και τότε δεν θα είναι
ανεξάρτητο- να πούµε ότι οι ανάγκες δεν είναι το 2015, δεν µετατίθενται. Οι ανάγκες είναι το 2014, οι ανάγκες είναι το 2013 και
άρα µέσα από τη συνεννόηση να βρούµε τρόπους και µε την ευκαιρία της δηµιουργίας πλεονάσµατος -εάν υπάρξει- ούτως ώστε
να καλύψουµε περισσότερες περιοχές. Μπορεί να µην έχει καθολική εφαρµογή, αλλά να καλύψουµε περισσότερες περιοχές
από αυτές που προβλέπονται. Να καλύψουµε περισσότερο
κόσµο. Αυτό θα ήταν µία θετική συµβολή των πολιτικών δυνάµεων κι αυτό καλώ τις πολιτικές δυνάµεις σε αυτήν την Αίθουσα
και όλους τους Βουλευτές που είναι υπεύθυνοι να πράξουν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
κύριε Υπουργέ.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 47/23-9-2013 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Ιωάννη Λαµπρόπουλου, προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή του αυτοκινητόδροµου «Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα» της Ολυµπίας Οδού.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρυσοχοΐδης.
Ο συνάδελφος κ. Λαµπρόπουλος έχει τον λόγο για δύο λεπτά
για να αναπτύξει την ερώτησή του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, όπως είναι γνωστό, το
2007 εδώ στην Βουλή κυρώθηκε η σύµβαση για την κατασκευή
του δρόµου Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα στη Μεσσηνία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Όλοι τότε και σχεδόν όλα τα κόµµατα χαιρέτισαν την κατασκευή
αυτού του δρόµου ως ένα µεγάλο αναπτυξιακό έργο για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, όχι µόνο για το Νοµό Μεσσηνίας ή για
το Νοµό Ηλείας, αφού θα συνδέει τη Μεσσηνία µε το κυριότερο
λιµάνι, είσοδο-έξοδο προς την Ευρώπη, αλλά και µέχρι τα Ιωάννινα. Ένας οδικός άξονας που θα συνδέει το νότο µε το βορρά.
Το 2009, όµως, οι τράπεζες σταµάτησαν να χρηµατοδοτούν
αυτό το µεγάλο αναπτυξιακό έργο µε την οικονοµική κρίση που
ξέσπασε διεθνώς. Γιατί προφανώς έβλεπαν ότι θα κερδίσουν λιγότερα απ’ ό,τι είχαν υπολογίσει. Από τότε άρχισαν οι συζητήσεις, όπου ζητούσαν και αποζηµίωση και να σταµατήσει ο
δρόµος στην Πάτρα. Εµείς µιλάµε για ανάγκη ανάπτυξης της περιοχής και όταν µιλάµε για ανάπτυξη δεν µπορούµε να µην κάνουµε κάθε προσπάθεια για να γίνει αυτός ο δρόµος.
Γνωρίζω, κύριε Υπουργέ, ότι καταβάλλετε πολύ µεγάλη προσπάθεια, που ίσως τα προηγούµενα χρόνια -από το 2009 µέχρι
πρότινος- δεν είχε καταβληθεί. Το γνωρίζω προσωπικά αυτό και
έχουµε κουβεντιάσει πάνω σε αυτό.
Πιστεύω ότι θα κάνετε το παν, αυτή η σύµβαση να υπάρξει και
ο δρόµος να γίνει µέχρι την Τσακώνα. Θα έχουµε όλοι µας –και
εσείς προσωπικά που σας έχει τύχει να είσαστε σήµερα σε αυτήν
τη θέση- συµβάλει στην ανάπτυξη ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδος.
Θα µας κρίνουν οι επόµενες γενιές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζήτηµα της δηµιουργίας υποδοµών στη χώρα είναι µία υπόθεση που συζητάµε τα τελευταία
σαράντα χρόνια µε αφορµή και τα προγράµµατα των κοινοτικών
πόρων µε τα οποία ενισχύεται η χώρα.
Υπάρχει µία µεγάλη –οφείλω να πω- προσπάθεια από όλα τα
κόµµατα µέσα στη Βουλή -και από τα κυβερνητικά κόµµατα που
κυβέρνησαν τον τόπο τα µεταπολιτευτικά χρόνια- ούτως ώστε να
ολοκληρωθούν οι υποδοµές στη χώρα.
Συζητούσα προηγουµένως φιλικά µε τον κ. Γλέζο και µου επισήµανε κάτι το οποίο πραγµατικά και εγώ προσωπικά χρόνια
πολλά επισηµαίνω και στις µεταξύ µας συζητήσεις, ότι αφήσαµε
ορισµένες υποδοµές ως µεγάλες πολιτικές επιλογές πίσω, όπως
είναι για παράδειγµα ο σιδηρόδροµος, σε µια χώρα δύσβατη και
ορεινή, όπως είναι η Ελλάδα. Κάναµε µία επιλογή κυρίως για να
ενισχύσουµε τις οδικές µεταφορές, είτε επιβατικές είτε εµπορευµατικές. Αυτό βεβαίως έχει και το κόστος του, κόστος οικονοµικό, κόστος κοινωνικό, κόστος πολιτικό, κόστος συνολικά εθνικό
ή και ωφέλεια αντίστοιχα θα έλεγα.
Ωστόσο, είναι µία επιλογή η οποία αυτήν τη στιγµή για να ολοκληρωθεί απαιτεί πόρους, έχει ως συνέπεια τη µόλυνση του περιβάλλοντος και έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Νοµίζω ότι
είναι στιγµή να αναστοχαστούµε και να ανασχεδιάσουµε, κυρίως
για να ενισχύσουµε σηµαντικά το σιδηρόδροµο της χώρας, ο
οποίος αυτήν τη στιγµή ακόµα δεν έχει ολοκληρώσει το βασικό
του άξονα. Για το λόγο αυτό, ήδη αυτήν τη στιγµή -για να καλύψω αυτό το κεφάλαιο που ξεκίνησα- γίνεται µία προσπάθεια
να ολοκληρωθεί ο κεντρικός σιδηροδροµικός άξονας της χώρας,
ούτως ώστε να συνδεθεί µε τα λιµάνια και στη συνέχεια µε τα µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα της Ευρώπης, προκειµένου ο σιδηρόδροµός µας να γίνει ο διαβιβαστής εµπορευµάτων, ο
µετακοµιστής εµπορευµάτων από τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη προς την Κεντρική Ευρώπη.
Σε ό,τι αφορά τους αυτοκινητόδροµους θα ήθελα να πω το
εξής: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ έχουµε µία περιπέτεια,
περιπέτεια οικονοµική, περιπέτεια τεχνική, περιπέτεια µεγάλων
καθυστερήσεων που οφείλεται στην κρίση. Είναι γνωστό ότι τα
έργα σταµάτησαν το 2010 και το 2011 λόγω της αδυναµίας δανεισµού τους και λόγω αδυναµίας ρευστότητας µε αποτέλεσµα
σήµερα να βρισκόµαστε προ µιας νέας απόφασης προκειµένου
να επανεκκινήσουν ολοκληρωτικά. Το έργο του Μορέα, που
αφορά τη δική σας περιοχή, κύριε Λαµπρόπουλε, είναι ένα έργο
πραγµατικά πολύ σηµαντικό που έχει µειώσει αρκετά το χρόνο
της µετάβασης από την Αθήνα στην Καλαµάτα, αλλά και έχει αυ-
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ξήσει σηµαντικά την ασφάλεια των επιβαινόντων σε αυτοκίνητα.
Πρέπει να πω ότι είναι -σε γενικές γραµµές- σε καλούς ρυθµούς
ανάπτυξης αυτό το έργο. Τα υπόλοιπα σταµάτησαν.
Θα µου δώσετε λίγο χρόνο ακόµα, κύριε Πρόεδρε; Θα τελειώσω γρήγορα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, δεν
σας διέκοψα, αλλά συντοµεύετε παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Τα έργα λοιπόν σταµάτησαν για τους λόγους που σας ανέφερα
και βρισκόµαστε προ της επανεκκίνησής τους. Υπάρχουν πάρα
πολλά προβλήµατα για τα οποία δυστυχώς ευθύνεται και το δηµόσιο, πέραν όλων των άλλων, που έχουν να κάνουν µε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, µε την έλλειψη δανειοθαλάµων,
µε τις καθυστερήσεις στις απαλλοτριώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά
προβλήµατα λόγω της µελετητικής ανωριµότητας που έχουν τα
έργα και ταυτόχρονα πάρα πολλά προβλήµατα, κυρίως χρηµατοδοτικά, από την πλευρά των επιχειρήσεων και των τραπεζών.
Για να µην σας κουράζω, όµως, αυτό που έχει σηµασία είναι τι
θα γίνει αύριο. Θέλω να σας πω σε σχέση µε τον άξονα αυτό,
κύριε συνάδελφε, κύριε Λαµπρόπουλε, ότι αύριο ξεκινάει µια
προσπάθεια κατασκευής του δρόµου. Πολύ σύντοµα θα τη συζητήσουµε στη Βουλή. Δεν θέλω να προσδιορίσω τον ακριβή
χρόνο ούτε να προβώ σε ανακοινώσεις. Θέλω όµως σε αυτήν την
Αίθουσα να σας πω ότι γίνεται µία τιτάνια προσπάθεια σε πολλά
πεδία: στο τραπεζικό πεδίο, στο πεδίο των διαπραγµατεύσεων
µε τους παραχωρησιούχους και τους κατασκευαστές, στο ευρωπαϊκό πεδίο και συγκεκριµένα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου
δίνεται µια πραγµατικά µεγάλη µάχη, προκειµένου να καταλήξουµε στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Επιτρόπων, που θα δώσουν το πράσινο φως για την
επανέναρξη των έργων.
Θέλω να σας πω ότι έχει αποφασιστεί, το έργο ΚόρινθοςΠάτρα-Πύργος να γίνει τµηµατικά, διότι υπάρχουν χρηµατοδοτικά αλλά και περιβαλλοντικά και τεχνικά προβλήµατα. Γνωρίζετε
πολύ καλά ότι ορισµένες περιβαλλοντικές µελέτες που αφορούσαν το κοµµάτι στο οποίο αναφερόµαστε και που αντιστοιχεί στο
Δήµο Ζαχάρως, έχει ακυρωθεί µε αποφάσεις του Συµβουλίου
της Επικρατείας κατόπιν προσφυγής κατοίκων. Υπάρχουν και
πολλά άλλα προβλήµατα, να µην σας κουράζω.
Σηµασία έχει το εξής, ότι σύντοµα στην Αίθουσα αυτή θα συζητήσουµε για όλες αυτές τις µεγάλες εθνικές αναπτυξιακές επιλογές, έτσι ώστε το επόµενο χρονικό διάστηµα να ξαναρχίσουν
τα έργα, τα οποία θα δώσουν πάρα πολλές θέσεις απασχόλησης
και ταυτόχρονα θα δηµιουργήσουν σηµαντικές υποδοµές στη
χώρα που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξή της.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Λαµπρόπουλε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, χαιρετίζω µε πολύ µεγάλη ευχαρίστηση την
αναφορά σας και το πόσο σταθήκατε στο θέµα του σιδηροδρόµου.
Εµείς είµαστε ένας Νοµός που υπήρχε επί εκατό και πλέον
χρόνια ο σιδηρόδροµος. Έγινε µάλιστα και εκσυγχρονισµός της
γραµµής από την Κόρινθο µέχρι την Καλαµάτα µε κοινοτικά χρήµατα και ο σιδηρόδροµος έχει σταµατήσει.
Θέλουµε -όχι απλώς θέλουµε, αλλά επιθυµούµε διακαώς -όλοι,
οι φορείς, οι πάντες- να λειτουργήσει ξανά ο σιδηρόδροµος, ο
οποίος έχει µια ιστορία µε το νοµό, µε την παραγωγή, µε την ανάπτυξή του. Και είναι µια ευκαιρία σήµερα να ξαναξεκινήσουµε τη
λειτουργία του. Αν µαζί µε το οδικό δίκτυο που τέλειωσε από την
Τρίπολη µέχρι την Καλαµάτα γίνει και ο σιδηρόδροµος, αυτό θα
φέρει πολύ µεγάλη ανάπτυξη στο νοµό και στον τουρισµό και
στα προϊόντα µας και σε όλους τους τοµείς.
Όσον αφορά στα προβλήµατα που είπαµε ότι παρουσίασαν οι
παραχωρησιούχοι κατασκευαστές και οι τραπεζίτες για το τµήµα
από την Κόρινθο-Πάτρα µέχρι την Τσακώνα, δεν ευσταθούν τα
περισσότερα. Εγώ σας φέρνω ως παράδειγµα το τµήµα Καλό
Νερό µέχρι την Τσακώνα. Πρόκειται για ένα έργο που είναι µελετητικά ώριµο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Έχουν εγκριθεί
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όλα, τα πάντα, και όχι τώρα, εδώ και χρόνια και έχουν γίνει και οι
απαλλοτριώσεις. Γιατί δεν ξεκίνησαν το έργο; Δεν ήθελαν οι τραπεζίτες να φτιάξουν το έργο. Ήθελαν να σταµατήσουν στην
Πάτρα, γιατί δεν θα κέρδιζαν. Άλλαξαν οι προϋποθέσεις. Πρέπει
να υποχρεωθούν, όµως, πάση θυσία.
Αναφέρατε και δώσατε ελπίδα ότι ο δρόµος θα φτάσει µέχρι
τον Πύργο. Δεν πρέπει να σταµατήσει ο δρόµος στον Πύργο. Δεν
πρέπει η Μεσσηνία να µείνει έξω από αυτό το µεγάλο οδικό
άξονα. Δεν πρέπει να µείνουν απ’ έξω το λιµάνι της Καλαµάτας
και το λιµάνι της Πάτρας, που είναι είσοδος-έξοδος προς την Ευρώπη.
Μπορεί το λιµάνι της Καλαµάτας να γίνει η αφετηρία µιας µεγάλης ναυτιλιακής γραµµής, η οποία να συνδέεται µε την Κρήτη
ή µε τη Ρόδο ή µε τη Μέση Ανατολή, για να µην πηγαίνουν τα
προϊόντα της Κρήτης µέσω Αθηνών στην Πάτρα, αλλά να φεύγουν κατευθείαν από Καλαµάτα ή Πάτρα για το εξωτερικό και να
διευκολύνονται οι εµπορικές συναλλαγές. Θα πρέπει, λοιπόν,
πάση θυσία να βρεθεί τρόπος να προχωρήσει ο δρόµος.
Ναι, αποδεχόµαστε στην περιοχή του Καϊάφα -τα είκοσι χιλιόµετρα από το Συµβούλιο της Επικρατείας- να υπάρξει λύση, να
γίνουν οι οποιεσδήποτε παρεµβάσεις.
Σε καµµία περίπτωση, όµως, δεν θα πρέπει να µείνει έξω το
έργο Τσακώνα-Καλό Νερό. Και για το νοµό αποτελεί εσωτερικό
δίκτυο, αλλά είναι και τµήµα του µεγάλου οδικού άξονα, που θα
συνδέει την Καλαµάτα µε την Πάτρα και τα Ιωάννινα.
Με το δρόµο αυτό η Καλαµάτα θα απέχει τρεις ώρες από τα
Ιωάννινα. Σκεφθείτε, λοιπόν, τι µπορεί να σηµαίνει αυτό για όλη
τη Δυτική Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για λίγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εγώ θα σας
δώσω τρία λεπτά κι επαφίεστε στον πατριωτισµό, όσον αφορά
τον χρόνο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα χρειαστώ ένα λεπτό.
Χαίροµαι που ο κ. Λαµπρόπουλος, παλιός και εκλεκτός συνάδελφος εδώ στη Βουλή είναι τόσο µαχητικός µε τα καλώς εννοούµενα περιφερειακά συµφέροντα της Πελοποννήσου. Εγώ
νοµίζω ότι τα συµφέροντα αυτά είναι και εθνικά αναπτυξιακά
συµφέροντα.
Πιστεύω, κύριε συνάδελφε, ότι θα βρεθούν λύσεις και µάλιστα
σύντοµα. Χαίροµαι πάρα πολύ που ένα σηµαντικό όραµα, ένα
σχέδιο µεγάλο που πολλοί άνθρωποι στη Μεσσηνία και στη Δυτική Πελοπόννησο σχεδίασαν, αυτήν τη στιγµή γίνεται σιγά-σιγά
πραγµατικότητα.
Το αεροδρόµιο της Καλαµάτας που πριν ορισµένα χρόνια ήταν
νεκρό, αυτήν τη στιγµή παρουσιάζει µια εκπληκτική αύξηση στις
πτήσεις, στις αφίξεις και στις αναχωρήσεις. Είναι ένα πολύ καλό
δείγµα για το τι δυνατότητες υπάρχουν στην περιοχή και στη
χώρα.
Βέβαια, υπάρχουν οι οδικοί άξονες και ο σιδηρόδροµος, ο
οποίος είναι έτοιµος. Υπάρχει ο Σιδηρόδροµος Δυτικής Ελλάδας,
ο οποίος όµως είναι νεκρός. Μέσα από την αξιοποίησή του, την
τουριστική και την εµπορευµατική, θα δώσει τη δυνατότητα για
εναλλακτικές µορφές εµπορευµατικών µεταφορών. Εύχοµαι να
γίνει η κύρια µορφή εµπορευµατικής µεταφοράς.
Θα βρεθούν, λοιπόν, λύσεις σύντοµα. Ας δώσουµε ραντεβού
στην Αίθουσα αυτή για να αντιµετωπίσουµε όλα αυτά τα ζητήµατα, µέσα από τη συζήτηση που θα προκύψει.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Πάντως, ευχάριστο είναι να συζητάµε για τον εκσυγχρονισµό
των σιδηροδρόµων και για την επανεκκίνηση κατασκευής των µεγάλων οδικών αξόνων.
Εµείς, κάτω στην Κρήτη µε πολλή µελαγχολία τα βλέπουµε
όλα αυτά, περιοριζόµενοι στους κατσικόδροµους.
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ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Μου δίνετε για λίγο τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Βεβαίως, σας
τον δίνω και θέλω και απάντηση. Συντόµως θα συζητήσουµε κι
επισήµως το θέµα.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, ορθά θέτετε το ζήτηµα.
Εγώ πραγµατικά ως πολιτικός δεν αισθάνοµαι καλά µε το θέµα
κυρίως του ΒΟΑΚ του βορείου, δηλαδή, άξονα της Κρήτης.
Θέλω να πω όµως, ότι πρέπει να υπάρξει και µια συνολική αυτοκριτική και αναστοχασµός όλων των συναδέλφων της Κρήτης
για τις προτεραιότητες που δώσαµε όλα αυτά τα χρόνια.
Πιστεύω ότι εάν υπάρχει ένα µεγάλο έλλειµµα στις πολιτικές
µας µεταπολιτευτικά, ήταν η µη ολοκλήρωση έστω και ενός κεντρικού άξονα, του βόρειου άξονα στην Κρήτη.
Θα έχουµε νέα σύντοµα και ίσως βρούµε µια ευκαιρία να τα
συζητήσουµε και στην Αίθουσα αυτή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Η δεύτερη µε αριθµό 49/23-9-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βου-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

λευτή Αττικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλεξίου Μητρόπουλου προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη ενηµέρωση του Ελληνικού
Κοινοβουλίου για τη γνωµοδότηση από το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους για θέµατα που αφορούν τη χώρα µας, δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού, και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 48/23-9-2013 επίκαιρη ερώτηση του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Χαλκιδικής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ιωάννη Δριβελέγκα προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη ρύθµιση οφειλών Ανωνύµων Αθλητικών Εταιρειών, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του
κυρίου Υπουργού, και διαγράφεται.
Ωσαύτως, η έκτη µε αριθµό 52/23-9-2013 επίκαιρη ερώτηση
της Βουλευτού Α’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λιάνας Κανέλλη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα ειδικά
σχολεία, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού, και διαγράφεται.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».
Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 25-9-2013, δηλαδή στη χθεσινή
συνεδρίαση, συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της
αρχής.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µία ενότητα.
Όπως ενθυµείστε, επειδή είχαν παραιτηθεί οι συνάδελφοι της
δευτερολογίας χθες, είπαµε πως θα επιδεικνύεται µία σχετική
ανοχή στην ανάπτυξη των τοποθετήσεων γύρω από τα άρθρα,
οπότε εγώ µεν θα δίνω το χρόνο που προβλέπει ο Κανονισµός,
αλλά αυτός θα είναι ενδεικτικός, η ανοχή θα είναι ουσιαστική.
Ευχαριστώ πολύ.
Ορίστε, κύριε Σενετάκη, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά µε τη
σχετική ανοχή.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Γλέζο, θέλετε κάτι;
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Θα ήθελα, αν επιτρέπει ο συνάδελφος,
να τοποθετηθώ για δύο λεπτά.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Βεβαίως, κύριε Γλέζο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Γλέζο, έχετε τον λόγο.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Προηγουµένως, ο αρµόδιος Υπουργός
αναφέρθηκε σε µία ειδική συνοµιλία που είχαµε γύρω από το
θέµα των συγκοινωνιών στο σύνολό του.
Μου δίνεται η ευκαιρία, πέρα από όσα είπα στον Υπουργό, να
τονίσω ότι ο άξονας από πλευράς οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής µε στόχο τον αυτοκινητόδροµο είναι εντελώς έξω από
την πραγµατικότητα στη χώρα µας, γιατί µας υποτάσσει οικονοµικά, πολιτικά, κοινωνικά και εθνικά.
Αναφέροµαι σε ένα συγκεκριµένο στοιχείο. Είναι άγνωστο
στους συναδέλφους ότι ένα αυτοκίνητο για να µεταφέρει οκτώ
επιβάτες, καταναλώνει την ίδια βενζίνη που µπορεί να καταναλώσει µια σιδηροδροµική άµαξα που µεταφέρει διακόσιους. Αυτό
και µόνο τα λέει όλα. Εάν, όµως, η µεταφορά σε γραµµή, σταθερής τροχιάς είναι και ηλεκτροκίνητη, κατανοείτε πόσο απελευθερωνόµαστε όχι µονάχα οικονοµικά, αλλά και πολιτικά από τους
ξένους, πέρα από το τεράστιο θέµα το περιβαλλοντικό, διότι ο
σιδηρόδροµος χρησιµοποιεί στην πιο µεγάλη του ανάπτυξη διπλές και τριπλές γραµµές, το µισό έδαφος από ό,τι χρησιµοποιούν οι αυτοκινητόδροµοι.
Επίσης, για λόγους περιβαλλοντικούς θα αναφέρω –είναι ίσως
κάπως περίεργο- ότι ο αυτοκινητόδροµος «ταπώνει» τη γη, ενώ
ο σιδηρόδροµος αφήνει τη γη και αναπνέει.
Πέρα από τα πληµµυρογενετικά δηµιουργήµατα που δηµιουργεί, πληµµυρογενέσεις και λοιπά, καταστροφή του εδάφους,
έχουµε και το τεράστιο κοινωνικό θέµα. Ο πατέρας λέει στο
παιδί: «πέρασε στις εξετάσεις και θα σου δώσω ένα αυτοκίνητο».
Η νέα για να πέσει στις αγκάλες του νέου ζητάει από το νέο ή
µία Porsche ή µία BMW. Τελευταία, βέβαια, σε ένα σχολείο µού
είπαν µαθήτριες: «έπαψε αυτό να ισχύει, διότι καταλάβαµε το
ρόλο που παίζει το αυτοκίνητο στον νέο». Ποιο είναι το κοινωνικό
ιδανικό που δίνουµε στους νέους; Δηλαδή οι τέσσερις τροχοί
σού δίνουν υπαρξιακή υπόσταση, οντότητα ως κοινωνικό άτοµο;
Οι τέσσερις τροχοί στη δίνουν ή η δύναµή σου η πνευµατική και
η ηθική;
Γι’ αυτό τον λόγο, έχω τη γνώµη –και µιλάω ειδικά τώρα και
προς τον Υπουργό, ας µην τον ενοχλούν οι συνάδελφοι- ότι είναι
ευκαιρία να γίνει η επανάσταση.
Εµπρός για τους σιδηροδρόµους στην Ελλάδα, που µας απελευθερώνουν οικονοµικά, πολιτικά και από τα δέσµια τα κοινωνικά, τα κακουργήµατα εναντίον της κοινωνικής συνοχής!

2071

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ. Είναι πάντα χρήσιµες και ευχάριστες οι παραινέσεις και οι
παρεµβάσεις σας. Όµως, ίσως θα χρειαζόταν µια γενικότερη συζήτηση µέσα στο Κοινοβούλιο, η οποία θα µπορούσε να αποτελέσει και το εφαλτήριο µιας νέας πολιτικής γύρω από τις
συγκοινωνίες.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Ειδικά για εσάς, θέλω να πω ότι υπάρχει
από χρόνια πολλά µελέτη για ύπαρξη σιδηροδρόµου στην Κρήτη
και στο βόρειο άξονα και στο νότιο και ενδιάµεσα και επαφή µε
την Πελοπόννησο. Υπάρχει η µελέτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Γλέζο.
Κύριε Σενετάκη, έχετε τον λόγο παρακαλώ.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, το σχέδιο
νόµου για τις δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές, που συζητήσαµε χθες επί της αρχής και συνεχίζουµε σήµερα κατ’ άρθρον, χωρίζεται σε τρία µέρη. Στο πρώτο περιλαµβάνονται οι
διατάξεις σχετικά µε τις δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές. Εξετάζεται όλο το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας.
Εδώ πρέπει να πούµε ότι µιλάµε για δηµόσιες µεταφορές. Το
δικαίωµα της µετακίνησης είναι αγαθό που απολαµβάνουν όλοι
οι πολίτες. Από εκεί και πέρα, συζητάµε τον καλύτερο τρόπο διασφάλισης αυτού του δικαιώµατος. Έχουµε, δηλαδή, το γιατί φέρνουµε εδώ προς ψήφιση το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και πώς
θα το πετύχουµε.
Το νέο στοιχείο εδώ είναι η ίδρυση της Ανεξάρτητης Ρυθµιστικής Αρχής Επιβατικών µεταφορών, η οποία θα είναι ο ρυθµιστής
του όλου συστήµατος από την πλευρά της πολιτείας.
Στο πρώτο µέρος, λοιπόν, αναλύονται διεξοδικά οι αρµοδιότητες και ο σκοπός ίδρυσής της, ενώ στο δεύτερο µέρος περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος εσωτερικής λειτουργίας της, κάτι
σαν καταστατικό θα λέγαµε.Το τρίτο µέρος αυτού του νοµοσχεδίου περιλαµβάνει διατάξεις που αφορούν σε διάφορα θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µεταξύ άλλων ο επανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων της
Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, τρόποι ανάπτυξης, οργάνωσης και εκµετάλλευσης του συµπληρωµατικού οδικού δικτύου
µε το σιδηροδροµικό δίκτυο, ζητήµατα που αφορούν στον ΟΣΕ,
τροποποιήσεις που αφορούν στα επιβατικά οχήµατα δηµόσιας
χρήσης, θέµατα που αφορούν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις,
επανακαθορισµός του πλαισίου ασφαλείας για την εγκατάσταση
και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίµων, επανακαθορισµός
των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας, καθώς,
επίσης, τροποποιήσεις και συµπληρώσεις ορισµένων διατάξεων
που αφορούν σε επιβατικά δηµοσίας χρήσης αυτοκίνητα.
Πιο συγκεκριµένα, θέλω να αναφέρω ότι στο πρώτο µέρος του
νοµοσχεδίου γίνεται σαφές ήδη από τα άρθρα 1, 2, 3 ότι δεν απελευθερώνονται οι οδικές µεταφορές επιβατών για να παραδοθούν στις ορέξεις και τα συµφέροντα του κεφαλαίου. Ο
σχεδιασµός, η οργάνωση και η λειτουργία των δικτύων παραµένει
υπό κρατικό έλεγχο, ενώ οι δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών προσφέρονται στο κοινό χωρίς διακρίσεις. Έτσι,
εξασφαλίζουµε σε όλους τους πολίτες το δικαίωµα στη µετακίνηση, ανεξάρτητα από το πόσο αποδοτική ή µη µπορεί να είναι
µια επιβατική γραµµή.
Στα άρθρα 4 και 6 γίνεται σαφές ότι ούτε οι τιµές απελευθερώνονται ούτε το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών ή το κόµιστρο είναι καθορισµένο και η ρυθµιστική αρχή έχει την ευθύνη
να καθορίζει και τις ελάχιστες απαιτήσεις µεταφορικού έργου
και τις ανώτατες τιµές χρέωσης των επιβατών.
Στα άρθρα 7 και 8 γίνεται σαφές ότι η ρυθµιστική αρχή, που
εκπροσωπεί την πολιτεία, είναι αυτή που παραχωρεί το δικαίωµα
εκµετάλλευσης στους ιδιώτες και αυτή που αποφασίζει πού και
πώς θα χορηγείται το αποκλειστικό δικαίωµα παροχής µεταφορικών υπηρεσιών ή και αποζηµίωση.
Στα άρθρα 9 και 14 γίνεται σαφές ότι η ρυθµιστική αρχή, ενώ
έχει κυρίαρχο ρόλο, δεν λειτουργεί µόνη της, αλλά συνεργάζεται
µε τις περιφέρειες για το σχεδιασµό του δικτύου, τον καθορισµό
των γραµµών και των ελάχιστων υποχρεωτικών δροµολογίων.
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Όµως, απαιτεί από τις περιφέρειες τεκµηριωµένες προτάσεις,
βάσει του υφιστάµενου οδικού δικτύου, τις πληθυσµιακές µεταβολές, τις κοινωνικές και επιβατικές ανάγκες κ.ο.κ..
Στα άρθρα 15 και 20 αποσαφηνίζεται το καθεστώς αναφορικά
µε την ύπαρξη και λειτουργία των επιβατικών σταθµών. Ως γνωστόν, σήµερα οι υφιστάµενοι σταθµοί ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και εξυπηρετούν αποκλειστικά τα ΚΤΕΛ. Λόγω, όµως, του
δηµοσίου χαρακτήρα των υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών, το δίκτυο των σταθµών θα πρέπει να είναι δηµόσιο και να
εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλους τους φορείς που εκτελούν δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών.
Το νοµοσχέδιο διαχωρίζει τη λειτουργία των σταθµών από το
µεταφορικό έργο, αλλά και από την ιδιοκτησία επ’ αυτών.
Νέοι σταθµοί, σταθµοί που ανήκουν σε φορείς του δηµοσίου
ή σταθµοί που κατασκευάζονται µε ΣΔΙΤ εντάσσονται υποχρεωτικά στο δίκτυο δηµοσίων σταθµών. Οι υφιστάµενοι εντάσσονται
και αυτοί στο δίκτυο, εφόσον το επιθυµούν οι ιδιοκτήτες τους και
θα υπόκεινται στους γενικούς κανόνες για τους δηµόσιους παρόχους, µε ισότιµη πρόσβαση σε όλους τους φορείς δηµοσίων
υπεραστικών µεταφορών και τέλη χρήσης που θα εγκρίνει η
ΡΑΕΜ. Όσοι δεν ενταχθούν στο δηµόσιο δίκτυο θα µπορούν να
προσφέρουν τις υπηρεσίες µε όρους του ελεύθερου ανταγωνισµού.
Πάντως, ο έλεγχος και η εποπτεία των σταθµών, όπως των
αναδόχων που εκτελούν µεταφορικό έργο, παραµένει στην αρµοδιότητα των περιφερειών, οι οποίες επιβάλλουν κυρώσεις και
αποδίδουν τα πρόστιµα ως έσοδα στη ρυθµιστική αρχή.
Εδώ πρέπει να δούµε το θέµα πώς η περιφέρεια θα επιτελεί
αυτόν τον εποπτικό ρόλο και ποιο µέρος των εσόδων θα πηγαίνει
για τη δηµιουργία της εποπτικής αυτής αρχής στις περιφέρειες.
Στο άρθρο 21 επαναλαµβάνεται ρητά ότι οι υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών αποτελούν παροχή δηµόσιας υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος. Ορίζεται ότι η ανάθεση
σε τρίτους για την παροχή αυτής της υπηρεσίας θα γίνεται µε
δηµόσιο ανοιχτό διαγωνισµό, µε κάποιες εξαιρέσεις που περιγράφονται παρακάτω.
Στο άρθρο 22 ορίζεται ως αρµόδια για την προκήρυξη των διαγωνισµών ανάθεσης η ρυθµιστική αρχή και καθορίζει τις περιφέρειες ως αρµόδιες για την εποπτεία των φορέων που εκτελούν
τις δηµόσιες µεταφορές, την παρακολούθηση της εκτέλεσης των
συµβάσεων και την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων.
Στα άρθρα 23 έως 35 περιγράφονται οι όροι, οι προϋποθέσεις
προκήρυξης και διενέργειας των διαγωνισµών, οι κανόνες αξιολόγησης κ.ο.κ..
Τα άρθρα 36 έως 38 περιγράφουν την περίπτωση που παρέχεται στη ρυθµιστική αρχή η δυνατότητα να λαµβάνει έκτακτα
µέτρα –περιπτώσεις δηλαδή διακοπής των δηµοσίων υπεραστικών οδικών µεταφορών- και να αναθέτει σε τρίτους το έργο
χωρίς διαγωνισµό. Υπάρχει, επίσης, πρόβλεψη, στην περίπτωση
που δεν εξευρεθεί ιδιώτης ανάδοχος, η ανάθεση του µεταφορικού έργου να επιβληθεί σε φορείς, που είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο έργο αυτό. Μάλιστα, χωρίς διαγωνισµό δύναται να
ανατίθεται το µεταφορικό έργο σε επιχειρήσεις που πληρούν τις
οριζόµενες προϋποθέσεις, εφόσον η µέση ετήσια αξία των παρεχοµένων υπηρεσιών υπολογίζεται σε ποσό κάτω του 1 εκατοµµυρίου ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, τα άρθρα αυτά προνοούν,
ώστε να µην υπάρξει καθ’ οιονδήποτε τρόπο κενό στην απρόσκοπτη µεταφορά επιβατών σε όλη την επικράτεια της χώρας.
Με τα άρθρα 39 και 40 η ρυθµιστική αρχή υποχρεούται, µεταξύ άλλων, να δηµοσιεύει τις οριζόµενες πληροφορίες ενός
έτους πριν από την απευθείας ανάθεση δηµοσίων υπεραστικών
µεταφορών.
Με τα άρθρα 41 έως 44 νοµίζουµε ότι µπαίνουµε στην καρδιά
του νοµοσχεδίου, καθόσον εγκαινιάζεται ο όρος των «γραµµών
ελεύθερης επιλογής».
Γενικά, θα λέγαµε ότι το νοµοσχέδιο διακρίνει τις υπεραστικές
διαδροµές σε τρεις τύπους: Πρώτον, υπεραστικές γραµµές, για
τις οποίες χορηγείται αποκλειστικό δικαίωµα στον ανάδοχο µε
ανώτατο κόµιστρο και καθορισµένο επίπεδο ελαχίστων απαιτήσεων.
Δεύτερον, υπεραστικές γραµµές, για τις οποίες η χορήγηση
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αποκλειστικού δικαιώµατος δεν επαρκεί για την προσέλκυση
ιδιωτικών επιχειρήσεων –άγονες γραµµές- και προβλέπεται παράλληλα χορήγηση αντισταθµίσµατος.
Τρίτον, υπεραστικές γραµµές ελεύθερης επιλογής, για τις
οποίες υπάρχει εµπορικό ενδιαφέρον και στις οποίες, χωρίς να
ανταγωνίζονται τους αναδόχους, δύναται να υπάρξει εµπλουτισµός του δικτύου και των επιλογών του επιβατικού κοινού µε
νέες γραµµές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Υπουργέ, γι’ αυτές τις γραµµές της ελεύθερης επιλογής
γίνεται µία µεγάλη συζήτηση. Οι φορείς ζητούν, αυτές οι γραµµές να ενταχθούν και οι ίδιες στη διαγωνιστική διαδικασία, προκειµένου να µην υπάρξει πρόβληµα, καθ’ ότι υπάρχει µία
ανασφάλεια για το τι θα θεωρείται ελεύθερη γραµµή και για το
κατά πόσον αυτή θα είναι ανταγωνιστική µε ένα δίκτυο που έχει
δοθεί σε αποκλειστική χρήση.
Στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, στα άρθρα 55 έως 84,
που αναφέρονται στη ΡΑΕΜ, αξίζει να σηµειωθεί ότι τα µέλη της
αρχής, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα τρία µέλη της επιτροπής, ορίζονται από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, µετά από Γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας
της Βουλής.
Οι αποφάσεις της αρχής υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο. Και
εδώ γίνεται µία κουβέντα για την ανεξαρτησία της ρυθµιστικής
αρχής. Είπε χθες και ο εκπρόσωπος ότι είναι ένα θέµα εάν για
τις αποφάσεις αυτής της αρχής µπορεί να προσφεύγει και στον
Υπουργό, προκειµένου να µην περιµένει δικαστική απόφαση, η
οποία µπορεί να εκδοθεί και µετά από πέντε χρόνια. Είναι και
αυτό ένα θέµα το οποίο πρέπει να εξεταστεί για την ανεξαρτησία
αυτής της ρυθµιστικής αρχής.
Τέλος, σε περίπτωση θετικού αποτελέσµατος των εσόδων, το
80% αποδίδεται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισµό.
Επιπλέον, η πλήρωση των νέων θέσεων δεν θα γίνει µε νέες
προσλήψεις, αλλά µε µετάταξη δηµοσίων υπαλλήλων από τη
Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων.
Σε ό,τι αφορά δε στους πόρους της ρυθµιστικής αρχής, να σηµειώσουµε ότι κυρώσεις και πρόστιµα που επιβάλλονται από τις
περιφέρειες αποδίδονται ως έσοδα στη ρυθµιστική αρχή. Έσοδο
επίσης συνιστά το 0,5% επί των ακαθάριστων εισπράξεων όλων
των επιχειρήσεων που εκτελούν υπεραστικές οδικές µεταφορές,
καθώς και των ακαθάριστων εισπράξεων από τέλη χρήσης δηµοσίων σταθµών. Αντίστοιχα, οι δαπάνες λειτουργίας υπολογίζονται στις 700.000 ευρώ ετησίως και η εφάπαξ δαπάνη
εξοπλισµού στις 300.000 ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κύριου Βουλευτή)
Σχετικά µε τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων –τώρα πάµε στο
τρίτο µέρος του νοµοσχεδίου- για την οποία έγινε αναφορά παραπάνω και υπάρχουν ορισµένες πρόνοιες στο τρίτο µέρος του
νοµοσχεδίου, επιτρέψτε µου να επισηµάνω ότι επανακαθορίζονται ορισµένες αρµοδιότητές της που καθορίζονται από το άρθρο
85, όπως το να διενεργεί ακροάσεις για τη διαπίστωση παραβάσεων διατάξεων στις σιδηροδροµικές νοµοθεσίες, να εκδίδει κανονισµού ακροάσεων κ.ο.κ..
Κύριε Πρόεδρε, έχω λίγο χρόνο ακόµη, βάσει αυτών που είχαµε πει χθές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ναι, παρακαλώ.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Επίσης, να αναφέρω ότι στο άρθρο
86 µε υπουργική απόφαση εγκρίνεται η κατασκευή και η εν γένει
εκτέλεση έργων επί της εθνικής σιδηροδροµικής υποδοµής,
καθώς και έργων σύνδεσης βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, εµπορικών και συναφών χώρων µε δαπάνες ενδιαφερόµενου φυσικού
ή νοµικού προσώπου.
Νοµίζω ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση είναι άλλη µία απόδειξη
της αλλαγής αντίληψης του µοντέλου οικονοµικής ανάπτυξης
που πρέπει να επικρατήσει πλέον στη χώρα, το οποίο πρέπει να
παράσχει κίνητρα για διευκολύνσεις σε ιδιώτες να επενδύουν
στη χώρα, ώστε και ανάπτυξη να δηµιουργηθεί και νέες θέσεις
απασχόλησης.
Το άρθρο 106 είναι ένα άλλο σηµείο που θα ήθελα να σταθώ.
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Αφορά τροποποιήσεις και συµπληρώσεις ορισµένων διατάξεων
του ν. 4070/2012 που αφορά στα επιβατικά δηµοσίας χρήσης αυτοκίνητα, για τα οποία θεσπίζεται µία νέα κατηγορία ειδικών µεταφορών από πέντε ως επτά θέσεις χωρίς µετρητή.
Κλείνοντας, επιτρέψτε µου να σταθώ στα άρθρα 107 µε 111,
τα οποία αφορούν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι
είναι συγκεκριµένες τροποποιήσεις που διευκολύνουν και ανακουφίζουν το έργο αυτών των επιχειρήσεων, επιχειρήσεις που
έχουν πληγεί σηµαντικά από την οικονοµική κρίση.
Έχουν κατατεθεί διάφορες τροπολογίες. Θέλω να σταθώ στην
τροπολογία 830 που αφορά τη µεταφορά υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων στις Περιφέρειες. Έχουν
δοθεί κάποιες προσθήκες, κύριε Υπουργέ, στους συνεργάτες
σας για να γίνουν αποδεκτές. Πρέπει να δοθεί χρόνος, γιατί
υπάρχει ο κίνδυνος αυτές οι υπηρεσίες µε την καθυστέρηση της
µεταφοράς των εργαζοµένων να καθυστερήσουν τα έργα και να
έχουµε πρόβληµα στις απορροφήσεις των έργων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Η κ. Ουζουνίδου, εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, έχει τον λόγο
για οκτώ λεπτά.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας είπε εχθές
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας ότι δεν
κατανοεί την άρνησή µας επί της αρχής. Πραγµατικά, από τη
πλευρά µου αναρωτιέµαι αν άκουσε τα όσα αναφέραµε. Αν
άκουγε τις τοποθετήσεις µας, είναι βέβαιο ότι θα καταλάβαινε
την άρνησή µας.
Αλήθεια, δεν µπορεί να κατανοήσει την αντίρρησή µας στη δηµιουργία της ΡΑΕΜ και της υπερεξουσίας που λαµβάνει, κάτι που
εξάλλου εξέφρασαν και ορισµένοι Βουλευτές του κόµµατός του;
Δεν µπορεί να κατανοήσει ότι η περαιτέρω φιλελευθεροποίηση
αντί να επιλύσει τα υφιστάµενα προβλήµατα, θα δηµιουργήσει
περισσότερα, µε συνέπεια την παραπέρα υποβάθµιση των οδικών επιβατικών υπηρεσιών και την αύξηση του κοµίστρου;
Τόσο δύσκολο είναι να αντιληφθεί ότι µε τις παρούσες διατάξεις σε περίοδο βαθιάς ύφεσης και την ώρα που κόβονται συντάξεις των 360 ευρώ, το δηµόσιο θα επιβαρυνθεί µε ένα ποσό
της τάξης τουλάχιστον των 200 εκατοµµυρίων ευρώ;
Αδυνατεί να κατανοήσει την άρνησή µας στην υποβάθµιση του
ρόλου των περιφερειών και τον διαµελισµό των εταιρειών του σιδηροδρόµου; Ούτε αντιλαµβάνεται πως όσα ρυθµίζονται στο νοµοσχέδιο που συζητάµε αποτελούν πιστή εφαρµογή µνηµονιακών ρυθµίσεων και των όσων επιτάσσει η τρόικα;
Να υπενθυµίσουµε ότι ο κύριος Υπουργός είχε καλέσει την επιτροπή να εγκρίνει τη σύντµηση του χρόνου, διότι το συζητούµενο
νοµοσχέδιο περιλαµβάνει διατάξεις µνηµονιακού χαρακτήρα και
υφίσταται δέσµευση ψήφισής τους ως το τέλος του µήνα.
Επιτέλους, ενηµερωθείτε πώς εννοεί το δηµόσιο ο ΣΥΡΙΖΑ
κάθε φορά που το επικαλείται, διότι είναι απαράδεκτο να αναφέρετε τα κακώς κείµενα αυτού του δηµοσίου που εσείς φτιάξατε
µε τις πολιτικές σας και τις επωµίζεται σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εµάς, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης, η απελευθέρωση της
αγοράς που οδηγεί στη δηµιουργία ολιγοπωλίων και τελικά µονοπωλίων, θα µας βρίσκει πάντα αντίθετους. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ
είναι ξεκάθαρη: δηµόσιο δίκτυο οδικών υπεραστικών µεταφορών
υψηλών προδιαγραφών και ταχυτήτων, που θα στηρίζεται και σε
συνεταιριστικές µορφές.
Με το παρόν νοµοσχέδιο δηµιουργείται ένα πλήρως απελευθερωµένο σύστηµα ιδιωτικών υπεραστικών επιβατικών µεταφορών, µε µια παντοδύναµη ρυθµιστική αρχή, η οποία θα ρυθµίζει
και θα εγκρίνει συγκεντρωτικά τα πάντα, χωρίς να υποστέλλει
ποτέ τη σηµαία του αθέµιτου ανταγωνισµού, σε βάρος του επιβατικού κοινού, της χώρας, της κοινωνίας, της οικονοµίας και εν
τέλει της ανάπτυξης.
Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σταθώ σε µια σειρά από άρθρα,
προκειµένου να υποστηρίξω τα όσα προανέφερα.
Συγκεκριµένα, σχετικά µε το άρθρο 4, σηµειώνουµε το πασίγνωστο, ότι το µοναδικό δίκτυο υπεραστικών µορφών που υπάρ-
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χει στη χώρα µας είναι ιδιωτικό. Η γνωστή σε όλους µας εταιρεία
ΚΤΕΛ Α.Ε., που παρά το µεγάλο της έργο, όχι µόνο δεν µπορεί
να καλύψει µε επάρκεια το υπεραστικό οδικό µεταφορικό έργο,
αλλά εξακολουθεί να έχει διαχρονικά προβλήµατα, που έως σήµερα παραµένουν άλυτα.
Οι βασικές αρχές του σχεδιασµού στις υπεραστικές οδικές µεταφορές έχουν ως γνώµονα, όχι τη διαρκή εξυπηρέτηση των
αναγκαίων µετακινήσεων του επιβατικού κοινού, αλλά την εξυπηρέτησή του µε βάση τη λογική του κέρδους, της προσφοράς
και της ζήτησης και τα κόµιστρα, που δεν προβλέπεται ποτέ να
παραµένουν σε σταθερά επίπεδα.
Σχετικά µε τις προβλέψεις για ελάχιστες απαιτήσεις µεταφορικού έργου, τις ανώτατες τιµές χρέωσης επιβατών και αποσκευών –σηµειώνουµε µάλιστα πως για πρώτη φορά θα
επιβαρυνθούν οι επιβάτες µε κόµιστρο για τη µεταφορά αποσκευών πέραν του επιτρεπόµενου ορίου- θεωρούµε πως είναι κοροϊδία να επιχειρηµατολογείτε ότι αποσκοπούν στη βελτίωση της
ποιότητας του µεταφορικού έργου προς όφελος του επιβατικού
κοινού.
Δεν δεχόµαστε καµµία επιχειρηµατολογία ότι αυτό θα λειτουργήσει υπέρ της τουριστικής ανάπτυξης και της µετακίνησης των
τουριστών. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, που καταργήσατε πλήθος υπηρεσιών σε επίπεδο περιφέρειας, είναι ντροπή να µην αντιλαµβάνεστε ότι οι υπεραστικές οδικές µεταφορές είναι
καθηµερινή ανάγκη για τους κατοίκους της και είναι υποχρέωση
της πολιτείας να καλύψει µε ασφάλεια αυτή την ανάγκη.
Ως προς το άρθρο 5, είπαµε και εχθές αναλυτικά για την ΡΑΕΜ
και σήµερα τονίζουµε µόνο ότι η δηµιουργία της θα βοηθήσει να
λειτουργήσει το υπεραστικό µεταφορικό έργο µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και πλήρως απελευθερωµένο.
Ως προς το άρθρο 9, οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις χρησιµοποιούνται ως προπέτασµα καπνού, προκειµένου να προχωρήσει η απελευθέρωση του υπεραστικού επιβατικού έργου, εντός
των γεωγραφικών ορίων τους. Τα πληθυσµιακά και γεωγραφικά
δεδοµένα της κάθε περιοχής, αλλά και η ανάγκη µετακίνησης
των επιβατών στις αποµακρυσµένες περιοχές τίθενται στην υπηρεσία της αγοραίας αντίληψης και του αθέµιτου ανταγωνισµού.
Ο σχεδιασµός για εµάς πρέπει να είναι δηµόσιος αποκεντρωµένος, προκειµένου να εξυπηρετήσει τις πραγµατικές ανάγκες
του κοινωνικού συνόλου, διαφορετικά δεν µπορεί να ανταποκριθεί και να λειτουργήσει προς όφελος της κοινωνίας µέσα από τις
διαδικασίες της απελευθέρωσης και του αθέµιτου ανταγωνισµού.
Για το άρθρο 12 θα ήθελα να πούµε ότι η αναφορά για τον ελάχιστο αριθµό υποχρεωτικών δροµολογίων, για εµάς πρέπει να
αλλάξει σε αναγκαίο αριθµό δροµολογίων.
Στο άρθρο 14 εγείρονται ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας,
λόγω της µεταφοράς των αρµοδιοτήτων από τις τοπικές αρχές
που είναι οι περιφέρειες του ν. 3852/2010, καθώς και της λειτουργικότητας. Αυτό το έχει σηµειώσει και στη σχετική έκθεση
η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής.
Στο άρθρο 26 είναι προβληµατικό –αν όχι ψευδές- το ότι µπορεί
να καθοριστεί ανώτατο όριο χρέωσης των επιβατών σε συνθήκες
αθέµιτου ανταγωνισµού, όταν το πραγµατικό κόστος του φορέα
εκτέλεσης του µεταφορικού έργου της απαιτούµενης ελάχιστης
δηµόσιας υπηρεσίας οδικών υπεραστικών µεταφορών, περιλαµβανοµένων των αποσβέσεων, αλλά και ενός εύλογου κέρδους,
θα ξεπεράσει κατά πολύ τον καθορισµό των ανώτατων ορίων χρέωσης που καθορίζεται από τη ρυθµιστική αρχή.
Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι τα κόµιστρα θα αυξάνονται κάθε
τόσο και ορισµένες φορές θα απογειώνονται, αφού ο µοναδικός
πόρος εσόδων θα είναι οι επιβάτες και επίσης οι άνω του επιτρεπόµενου ορίου αποσκευές τους. Και αν αυτό στην πραγµατικότητα δεν συµβεί, τότε µπορεί να συµβεί µέσω αυτού ακριβώς του
σηµείου η παραπάνω χρέωση για τις άνω του επιτρεπόµενου
ορίου αποσκευές τους.
Όσον αφορά στο άρθρο 27, θα προτείναµε να συµπεριληφθούν, επίσης, στις ειδικές κατηγορίες των µειωµένων ή δωρεάν
εισιτηρίων οι άνεργοι και οι φαντάροι.
Ως προς το άρθρο 37, θα θέλαµε να πούµε ότι η απευθείας
ανάθεση του ενός εκατοµµυρίου ευρώ δεν είναι µικρού οικονοµι-
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κού αντικειµένου στην Ελλάδα. Ο Κανονισµός στο συγκεκριµένο
σηµείο ορίζει ότι αυτό µπορεί να γίνει, µόνο εάν το επιτρέπει το
Εθνικό Δίκαιο. Εσείς δώσατε αυτήν τη δυνατότητα µε το άρθρο
21 του παρόντος νόµου. Έχουµε σοβαρές επιφυλάξεις για το πώς
και σε ποιους θα δοθούν οι απευθείας αναθέσεις.
Όσον αφορά το άρθρο 41, δεν αναµένεται µείωση του κόµιστρου στις γραµµές ελεύθερης επιλογής. Η µέχρι τώρα εµπειρία
του ελεύθερου ανταγωνισµού οδηγεί σε αύξηση τιµών. Σ’ αυτό
συνηγορεί και η διάταξη του άρθρου 76 ότι το ποσοστό 0,5% του
κοµίστρου θα πηγαίνει στη ΡΑΕΜ. Στο άρθρο 76, µάλιστα, η προτεινόµενη νοµοτεχνική βελτίωση του κυρίου Υπουργού λειτουργεί υπέρ των επιχειρήσεων που εκτελούν οδικές υπεραστικές
µεταφορές και σε βάρος του επιβατηγού κοινού.
Στο άρθρο 45 για την ελεγκτική διαδικασία των διατάξεων Κανονισµού 181/2011, ορίζεται προκλητικά ως αρµόδια αρχή η
ΡΑΕΜ, για να διαφυλάξει τα ιερά και τα όσια των ιδιωτικών µεταφορικών επιχειρήσεων.
Όσον αφορά το άρθρο 57, σε σχέση µε τα θέµατα του ασυµβίβαστου, παρ’ ότι εµείς δεν το ψηφίζουµε, προτείνουµε να συµπεριληφθεί ότι τα µέλη των ρυθµιστικών αρχών δεν πρέπει να
έχουν καµµία σχέση µε επιχειρήσεις του τραπεζικού τοµέα.
Όσον αφορά το άρθρο 86, απαιτείται θεσµική θωράκιση που
να διασφαλίζει τα συµφέροντα του δηµοσίου µε τις ρυθµίσεις
για τις επενδύσεις τρίτων στην εθνική σιδηροδροµική υποδοµή.
Παραδίδεται και η προίκα της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», όπως έχει περιληφθεί και στην πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΤΑΙΠΕΔ, προκειµένου να ξεπουληθεί.
Κύριε Υπουργέ, µε τη νοµοτεχνική βελτίωση που φέρατε στο
άρθρο 86, ουσιαστικά διευρύνετε το αντικείµενο της δραστηριότητάς της πέραν των 50 εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως. Γιατί,
όµως, το κάνετε αυτό; Έχετε καταλήξει στο ποιος θα είναι ο ανάδοχος της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ»;
Ταυτόχρονα, µέσω του νοµοσχεδίου η συντήρηση του τροχαίου υλικού που χρησιµοποιεί η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» ανατίθεται στη νεοϊδρυθείσα «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδροµικού
Τροχαίου Υλικού».
Ιδιαίτερα στο άρθρο 96 και µε τη νοµοτεχνική βελτίωση που
φέρατε, λαµβάνετε µία σχετική µέριµνα για το προσωπικό που
θα αποσπαστεί από το δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
και προφανώς µετά τη λήξη της απόσπασης θα επιστρέψει στην
οργανική του θέση. Όµως, τι γίνεται µε το πλεονάζον προσωπικό
που λέτε στην αρχή, στην πρώτη παράγραφο; Αυτό το προσωπικό παραµένει στη διαθεσιµότητα και, όπως ξέρουµε, είναι και
πάρα πολύ έµπειρο. Αν πουληθεί η συγκεκριµένη ανώνυµη εταιρεία, ποιος θα αναλάβει τη συντήρηση του τροχαίου υλικού; Θα
περάσει στο ιδιωτικό κεφάλαιο;
Αναφερόµενη στο άρθρο 98, θα έλεγα ότι ουσιαστικά αυτή η
µνηµονιακή διάταξη λειτουργεί ως πολεοδοµικό γραφείο. Όπως
ξέρετε, είναι για το Θριάσιο.
Όσον αφορά τα άρθρα 99 και 100, έχουµε να κάνουµε µε
σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές, ώστε η προς ιδιωτικοποίηση
εταιρεία να πουληθεί καθαρή από στοιχειώδεις φορολογικές
υποχρεώσεις.
Θα θέλαµε, επίσης, να ρωτήσουµε το εξής: Προετοιµάζεται
και η πώληση του ΟΑΣΑ;
Στο άρθρο 101 καταργείτε την υποχρέωση της ρεζέρβας, υποκείπτοντας στις πιέσεις των εισαγωγέων αυτοκινήτων. Παραπέµπετε στις καλένδες τις προδιαγραφές για τα σχολικά λεωφορεία.
Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στο άρθρο 106. Όσον αφορά
τις ρυθµίσεις για τα επιβατηγά δηµόσιας χρήσης, κατ’ εµάς δεν
ξεκαθαρίζεται επαρκώς η έδρα τους. Αναφορικά µε τη δυνατότητα ίδρυσης ανώνυµων εταιρειών, διατηρούµε σοβαρές επιφυλάξεις γιατί αφ’ ενός µπορεί να οδηγήσει στην επικράτηση
οικονοµικών κολοσσών στο χώρο –επειδή, µάλιστα, δεν είναι ξεκάθαρο και το θέµα των εδρών- και αφ’ ετέρου ο αριθµός των
ελάχιστων αναγκαίων επιβατικών µπορεί να δηµιουργεί προβλήµατα σε κάποιες περιοχές. Εµάς, µας καλύπτει η δυνατότητα που
παρέχεται για τη δηµιουργία συνεταιρισµών.
Σηµειώνουµε ότι η απελευθέρωση στο χώρο των ταξί που ξεκίνησε µε το ν. 4070/2012 και που παρέχει τη δυνατότητα κατοχής αδειών όχι µόνο σε φυσικά, αλλά και σε νοµικά πρόσωπα ή
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σε µη κατόχους αδειών ταξί, όχι µόνο των συµβατικών ταξί, αλλά
και των ειδικών µισθώσεων, έχει ως συνέπεια ειδικά στις τουριστικές περιοχές, πρώτον, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να κατέχουν αριθµό αδειών ειδικών µισθώσεων και συµβατικών ταξί,
δεύτερον να υπάρχει µεγάλος αριθµός αδειών ταξί που έχει ως
συνέπεια το ίδιο κοµµάτι πίτας να το µοιράζονται πολλοί ως ψίχουλα.
Βέβαια, αυτό οφείλεται στο µαθηµατικό τύπο που λαµβάνει υπ’
όψιν του τις διανυκτερεύσεις και όχι µόνο τον αριθµό κατοίκων.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, µε τις παρούσες διατάξεις, δεν βλέπουµε
να θεραπεύετε προβλήµατα που δηµιούργησε η απελευθέρωση.
Ίσα-ίσα ο κλάδος οδηγείται και σε περαιτέρω περιθωριοποίηση
και ανοίγει ο δρόµος για την επικράτηση µεγάλων εταιριών και ολιγοπωλίων.
Αναφορικά µε την παράγραφο 20, το όριο ηλικίας των οδηγών
δεν µπορεί να κυµαίνεται στα εξήντα πέντε µε εξήντα εννέα έτη,
διότι τίθενται και ζητήµατα οδικής ασφάλειας. Καταθέσαµε και
σχετική τροπολογία.
Σχετικά µε το άρθρο 117 θα προσαρµοστούν οι χάρτες υποχρεώσεων των καταναλωτών των ΟΟΣΑ, ΟΑΣΘ και ΚΤΕΛ; Θα
οριστούν οι διευθύνσεις µεταφορών της χώρας σαν φορείς ελέγχου;
Δεν αναφέρεται κανένα επιχείρηµα στην αιτιολογική έκθεση ή
αλλού γιατί παρατείνετε την περίοδο εφαρµογής του κανονισµού
για τις διεθνείς τακτικές µεταφορές επιβατών, µεταξύ Ελλάδας
και τρίτων χωρών, ακόµα τέσσερα χρόνια. Το ότι το επιτρέπει ο
Κανονισµός δεν εκτιµάµε ότι είναι επαρκές επιχείρηµα που τεκµηριώνει τη διάταξη αυτή.
Σχετικά µε το άρθρο 120 για τα ΚΤΕΟ, το ανέλυσα χθες και
σας είπα αρκετά.
Έρχοµαι τώρα στις τροπολογίες, επειδή έχει περάσει και ο
χρόνος µου.
Στην τροπολογία υπ’ αριθµόν 828, αναφορικά µε την ΕΛΒΟ, το
άρθρο 1, παράγραφος 2 θεωρούµε ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση.
Στο άρθρο 3 της τροπολογίας είναι σκανδαλώδες για εµάς η
κατάργηση θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο κ.λπ. να γίνεται µε
απλή υπουργική απόφαση. Το είχαµε τονίσει και στη ψήφιση του
ν. 4172/2013, το επαναλαµβάνουµε και τώρα.
Σχετικά µε το άρθρο 5 παράγραφος 1, για την παράταση του
Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», είναι θετικό ότι παρατείνεται
η διάρκειά του, έστω µέχρι το Σεπτέµβρη του 2014.
Στους ωφελούµενους του νέου Προγράµµατος που θεσµοθετείται «Κατ’ Οίκον Κοινωνική Φροντίδα», µε ποιο σκεπτικό δεν
συµπεριλαµβάνονται, παραδείγµατος χάριν, συνταξιούχοι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ, του ΟΓΑ και άλλων ταµείων; Δηλαδή, εκτιµάτε
ότι µε 400 ευρώ και 500 ευρώ µπορούν να αντεπεξέλθουν και δεν
χρήζουν υποστήριξης από το πρόγραµµα;
Επίσης, στην Εθνική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Κοινωνικής
Φροντίδας που συγκροτείται, δεν θα έπρεπε να εκπροσωπούνται
και οι ηλικιωµένοι, καθώς και οι εργαζόµενοι σε ηλικιωµένους και
αναπήρους;
Αναφορικά µε τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 5, θα επιθυµούσαµε να µας απαντήσετε στα εξής ερωτήµατα: Έχει ολοκληρωθεί το έργο της µηχανογράφησης των συνταξιούχων από
όλα τα ασφαλιστικά ταµεία; Έχετε σαφή εικόνα σήµερα του
αριθµού αυτών που λαµβάνουν σύνταξη από περισσότερα του
ενός ασφαλιστικά ταµεία; Όταν κάποιος λαµβάνει από δύο
ασφαλιστικά ταµεία σύνταξη 550 ευρώ, πώς θα επιµερίσετε την
παρακράτηση;
Αυτή η τροπολογία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ποτ
πουρί. Έχει άρθρα θετικά που θα τα ψηφίζαµε εάν ήταν ξεχωριστές τροπολογίες, αλλά έχει και άρθρα µε τα οποία είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι. Έτσι χάνεται η ευκαιρία να συµβάλουµε
δηµιουργικά στο νοµοθετικό έργο.
Σχετικά µε την τροπολογία υπ’ αριθµόν 830 στο άρθρο 1, για
την µεταφορά αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων
Έργων στη Αποκεντρωµένη Διοίκηση: Πρώτον, το Υπουργείο
έχει αποτυπωµένο συνολικό σχεδιασµό, µέσω αρµόδιας επιτροπής που είχε συστήσει στη Γενική Γραµµατεία, στο οποίο είχε
προταθεί η Γενική Διεύθυνση Φυσικών Καταστροφών –σεισµοί,
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κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές. Το Συµβούλιο Κυβερνητικής Μεταρρύθµισης ενέκρινε τον Απρίλιο τρεις υπηρεσίες αποκεντρωµένων φυσικών καταστροφών. Αυτός ο σχεδιασµός δεν
λήφθηκε υπ’ όψιν.
Με το παρόν άρθρο δεν έρχεστε να αντικαταστήσετε το υφιστάµενο µε ένα συνολικό αποκεντρωµένο σύστηµα, αλλά έρχεστε ευκαιριακά και χωρίς λόγο να διαλύσετε το υφιστάµενο
δίκτυο, το οποίο αποδίδει µέχρι τώρα -µε προβλήµατα µεν, αλλά
αποδίδει- µε µόνο σκοπό τη διαθεσιµότητα του προσωπικού στις
υπηρεσίες αυτές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Δεύτερον, εύκολα µπορεί να διαπιστώσει κανείς την τραγική
προχειρότητα των αποφάσεων και την έλλειψη παντός είδους
σχεδιασµού και στρατηγικής. Με τις διατάξεις αυτές εντείνεται
η γραφειοκρατία, µε την εµπλοκή περισσότερων πολιτικών παραγόντων, όπως οι Γενικοί Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων Περιφερειών και οι αντίστοιχοι Υπουργοί.
Επίσης, αποδοµείται το υπάρχον δίκτυο αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών και το δίκτυο αποκατάστασης σεισµόπληκτων
σε µια περίοδο που είναι σε εξέλιξη το πρόγραµµα αποκατάστασης από σεισµούς και πυρκαγιές στη Δυτική Ελλάδα, ενώ συγχρόνως υπάρχει έντονη σεισµική δραστηριότητα σε όλη τη
χώρα, όπως και στη δική µου περιοχή και στην Αµφίκλεια.
Τίθεται σε διαθεσιµότητα εξειδικευµένο προσωπικό και χάνεται πολύτιµη τεχνογνωσία. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, αλλά και
στόχο, την απαξίωση του ρόλου του δηµόσιου τοµέα, ώστε να
περάσει στα χέρια των ιδιωτικών εταιρειών το θέµα της αποκατάστασης µε τη θεσµοθέτηση της ιδιωτικής ασφάλισης των κτηρίων, σύµφωνα και µε πληροφορίες που είδαν πρόσφατα το φως
της δηµοσιότητας. Και αναφέροµαι φυσικά στο σεισµόσηµο.
Είναι επίσης ανεξήγητη και απαράδεκτη η µείωση κατά 25% µας λέγατε για 4% και γι’ αυτό το σηµειώνω, δηλαδή µιλάµε για
τετρακόσιους πενήντα επί χιλίων εννιακοσίων υπηρετούντωνστο ανθρώπινο δυναµικό της Γενικής Γραµµατείας, η οποία έχει
την αρµοδιότητα της αποπεράτωσης έργων συνολικού προϋπολογισµού 11,98 δισεκατοµµυρίων ευρώ, συγχρηµατοδοτούµενων
αλλά και από εθνικούς πόρους.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να πούµε ότι αυτή η Γενική Γραµµατεία είχε τρεις χιλιάδες εκατό υπαλλήλους. Μέγα ζήτηµα αποτελεί ότι από τα τέλη του Οκτωβρίου αυτό το προσωπικό υψηλής
εξειδίκευσης και εµπειρίας –δηλαδή οι τετρακόσιοι πενήντα- τίθεται σε διαθεσιµότητα. Πώς θα διασφαλιστούν οι θέσεις και οι
ειδικότητες εργασίας έµπειρου προσωπικού µέσα σε έναν χρόνο
έντονων φυσικών καταστροφών;
Αποδοµείτε το ΤΑΣ Κοζάνης, Μεσσηνίας, Αχαΐας και την ΥΑΣ
Θεσσαλονίκης, την ώρα και τη στιγµή που τις επιφορτίζετε συνέχεια µε νέο έργο. Ξέρετε, δεν µπορεί κανείς να ελέγξει τις φυσικές καταστροφές.
Αναδροµικά κόβετε τις µετατάξεις που οι ίδιοι οι εργαζόµενοι
ζήτησαν και πήραν –δηλαδή οι περιφέρειες τις αποδέχθηκαν- και
έρχεστε σήµερα να τις ανακαλέσετε. Γιατί; Τι θα πετύχετε µ’
αυτό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
σας παρακαλώ, κυρία Ουζουνίδου.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κινδυνεύουν να απενταχθούν µια
σειρά σηµαντικών έργων εξαιτίας των ενεργειών σας. Παράδειγµα αποτελεί η αναβίωση της Κάρλας. Ποιος θα πληρώσει το
κόστος πιθανής απένταξης των έργων µε τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων των ΕΥΔΕ στις περιφέρειες και της επιστροφής εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Μόνο
για το έργο «Κατασκευή Υπολειπόµενων Εργασιών Έργου Επαναδηµιουργίας της Λίµνης της Κάρλας» απαιτούνται 184 εκατοµµύρια ευρώ.
Επίσης, ποιος θα έχει την ευθύνη για τα ατυχήµατα που µπορεί
να συµβούν λόγω µη συντήρησης των έργων, τα οποία συνοδεύονται πάντα µε ποινικές ευθύνες και αγωγές αποζηµιώσεων
κατά του δηµοσίου;
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Αναφορικά µε το άρθρο 3 της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
830 που αφορά τη ρύθµιση θεµάτων ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και ΕΥΑΘ
Παγίων, θα ήθελα να πω ότι ουσιαστικά µε αυτήν τη ρύθµιση βάζετε τις τελευταίες πινελιές για την εκποίηση και της ΕΥΔΑΠ -δεν
αποµένει τίποτα άλλο να ρυθµιστεί- προκειµένου να µείνει ελεύθερη και καθαρή από υποχρεώσεις και χρέη και να δοθεί σε εξευτελιστική τιµή στον ιδιώτη. Μετά κατηγορείτε εµάς για λαϊκισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Ουζουνίδου, µπορείτε να συνεχίσετε και στη δευτερολογία σας.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Οµοίως πράττετε και µε τις ρυθµίσεις για την ΕΥΑΘ Α.Ε. και την ΕΥΑΘ Παγίων. Είναι ξεκάθαρο για
µας ότι τη θέλετε ελεύθερη, «καθαρή» για να δοθεί σε ιδιώτη.
Για τις τροπολογίες µας θα µιλήσουν οι συνάδελφοί µου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Αθανάσιος
Μωραΐτης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι και χθες αλλά και
στις συνεδριάσεις της επιτροπής, έγινε µια διεξοδική συζήτηση
η οποία ανέδειξε τη σηµασία αυτού του σχεδίου νόµου. Βεβαίως
ακούστηκαν και επιχειρήµατα τα οποία ήταν αφοριστικά και πιστεύω ότι αδικούν ένα σχέδιο νόµου το οποίο επιχειρεί και πιστεύω πως ωθεί ένα βήµα µπροστά τις υπεραστικές οδικές
µεταφορές. Εγώ µίλησα και στην επιτροπή αλλά και χθες για µερική απελευθέρωση.
Έχουµε ένα σχέδιο νόµου το οποίο µπορεί να υπηρετήσει τους
στόχους για φθηνότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τους
πολίτες καλύπτοντας γεωγραφικά όλη τη χώρα και όλα αυτά
µέσα σε ένα πλαίσιο διαφάνειας, όπου εκεί ακριβώς θα κριθεί σε
µεγάλο βαθµό και η τύχη του σχεδίου νόµου.
Έχουµε, λοιπόν, τις βασικότερες διατάξεις του σχεδίου νόµου
στο Μέρος Πρώτο, άρθρα 1-54. Εκεί ακριβώς έχουµε το διαχωρισµό της λειτουργίας των ΚΤΕΛ σε τρεις κατηγορίες: στις γραµµές αποκλειστικού έργου, στις άγονες γραµµές και στις γραµµές
ελεύθερης επιλογής.
Ακούστηκαν χθες ξανά, όπως και στην επιτροπή, απόψεις ότι
το νοµοσχέδιο θα παραδώσει τις υπεραστικές µεταφορές σε µεγάλες εταιρείες και µονοπώλια. Πιστεύω, αγαπητοί συνάδελφοι,
ότι θα πρέπει να είµαστε πιο προσεκτικοί. Το µεγάλο µονοπώλιο
στις οδικές µεταφορές στη χώρα µας το έχουµε σήµερα. Όµως,
εδώ στο νοµοσχέδιο στο άρθρο 24 έχουµε µια ορθή επιλογή, που
είναι η προκήρυξη διαγωνισµών σε περιφερειακές ενότητες.
Αυτό το «σπάσιµο» των διαγωνισµών µπορεί να επιτρέψει σε µικρές εταιρείες να µπουν στο χώρο. Επισήµανα και χθες όµως ότι
στην παρούσα φάση είναι δύσκολο να γίνουν τέτοιες επενδύσεις
αυτού του µεγέθους στη χώρα έστω και για να καλύψουν ανάγκες µικρής περιφερειακής κάλυψης.
Σηµασία έχει όµως ότι η χώρα βάζει ένα διαφορετικό πλαίσιο
το οποίο εναρµονίζει έγκαιρα το Κοινοτικό Δίκαιο. Και πραγµατικά δεν µπορεί να ακούγονται επιχειρήµατα ότι έπρεπε να περιµένουµε ή «γιατί βιαστήκαµε;» ή γιατί το φέραµε τώρα. Το είπα
και χθες ότι είναι ανάγκη η χώρα -και ειδικά σε αυτήν την κρίσιµη
περίοδο- να βγει µπροστά. Πιστεύω ότι έχουµε πληρώσει αρκετά
και από την αναβλητική λογική που κυριάρχησε για χρόνια, να
κρύβεται η χώρα σαν στρουθοκάµηλος από τις κοινοτικές της
υποχρεώσεις.
Στα άρθρα 9 και 13 οριοθετείται ορθά πιστεύω ο ρόλος που
πρέπει να παίξουν οι περιφέρειες από εδώ και πέρα. Οι προτάσεις
τους πράγµατι, δεν θα είναι δεσµευτικές. Όµως επισηµαίνω ότι η
ΡΑΕΜ πρέπει να έχει µια ειλικρινή συνεργασία µε τις περιφέρειες,
γιατί αν δεν υπάρξει αυτή η ειλικρινής συνεργασία, πιστεύω ότι
δεν θα έχουµε κανένα ουσιαστικό και θετικό αποτέλεσµα. Οι τελικές αποφάσεις θα λαµβάνονται από την ΡΑΕΜ αλλά θα πρέπει
να λαµβάνει σοβαρά υπ’ όψιν τις προτάσεις που έρχονται και γίνονται από την αυτοδιοίκηση. Αυτό βέβαια σηµαίνει ότι οι περιφέρειες θα πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να
αφήσουν πίσω αυτήν τη λογική και την πρακτική που είδαµε για
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πάρα πολλές δεκαετίες, όπου κυριαρχούσαν πάνω απ’ όλα οι
ρουσφετολογικές διευθετήσεις όσον αφορά το πώς και πού θα
πάνε τα δροµολόγια. Εδώ χρειάζεται µια ειλικρινής και στενή συνεργασία µεταξύ των δύο, µια ουσιαστική συνεργασία και όχι µια
λειτουργία για το θεαθήναι.
Σε αυτά τα άρθρα υπάρχει και µια βασική κοινωνική παράµετρος, που είναι τα κόµιστρα. Ο στόχος είναι, όπως είπε και χθες
ο Υπουργός, να έχουµε φθηνότερες υπηρεσίες. Εκεί, λοιπόν,
είναι που η ΡΑΕΜ θα παίξει έναν πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο,
κοµβικό ρόλο για εµένα.
Για τις άγονες γραµµές εξέφρασα και χθες αλλά και στην επιτροπή πολύ περισσότερο, τον προβληµατισµό µου για το κόστος
επιβάρυνσης του προϋπολογισµού. Δεν µπορώ όµως να µην τονίσω και να µην υπογραµµίσω και σήµερα όλη την επιχειρηµατολογία η οποία ακούστηκε στην Αίθουσα από τον κύριο Υπουργό
και η οποία πιστεύω ότι έχει µια ορθή βάση και απαντά σε αυτούς
τους προβληµατισµούς και σε αυτά τα ερωτήµατα. Γι’ αυτό και
επισηµαίνω ότι σε αυτό το νέο πλαίσιο θα πρέπει η ΡΑΕΜ, µε την
πολιτική που θα ασκήσει για τα κόµιστρα, να έρθει και να εξορθολογίσει πλέον την κατάσταση και να έχουµε φθηνότερες υπηρεσίες για τον πολίτη.
Ένα σηµαντικό θέµα το οποίο ακουµπά το νοµοσχέδιο στα
άρθρα 15 έως 20 είναι οι υποδοµές των υπεραστικών οδικών µεταφορών. Πιστεύω ότι εδώ χρειάζεται µια ειλικρινής συνεργασία
των ΚΤΕΛ σε όλη τη χώρα. Είναι απαραίτητη -και ας µην κοροϊδευόµαστε- όταν το σύνολο σχεδόν των σταθµών των υπεραστικών λεωφορείων στη χώρα ανήκουν στα ΚΤΕΛ. Βέβαια η ΡΑΕΜ
πρέπει και καλείται να µπορέσει να διασφαλίσει την τήρηση των
κανόνων για όλους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Τα άρθρα 21 έως και 35 αφορούν στις διαδικασίες ανάθεσης
των υπηρεσιών των δηµοσίων υπεραστικών οδικών µεταφορών
επιβατών µε διαγωνισµό. Το νοµοσχέδιο θέτει ως βασικό κριτήριο την έκπτωση επί του ανωτάτου ορίου χρέωσης και πιστεύω
ότι είναι απόλυτα λογικό. Όµως δεν πρέπει να αφήνουµε σε δεύτερη µοίρα την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών και το τονίζω για δεύτερη φορά- χαίροµαι που και ο Υπουργός χθες
το έθεσε ως προτεραιότητα και στόχο.
Τα άρθρα 36 έως και 40 αφορούν στις αναθέσεις δηµόσιων
υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών χωρίς διαγωνιστική
διαδικασία. Ειδικότερα προβλέπεται ως έκτακτο µέτρο η απευθείας ανάθεση των µεταφορών επιβατών από τη ΡΑΕΜ. Και εδώ
ακριβώς για λόγους διαφάνειας θα ήταν σκόπιµο -και πρέπει να
γίνει, κύριε Υπουργέ- να περιγραφούν ρητά από τη ΡΑΕΜ ποιες
είναι οι εξαιρετικές περιπτώσεις υπό τις οποίες δύναται να γίνει
από τη ΡΑΕΜ µια απευθείας ανάθεση.
Στα άρθρα 42 έως 44 περιγράφεται η διαδικασία καθορισµού
της γραµµής ελεύθερης επιλογής. Υπάρχει ένα σοβαρό θέµα και
στις γραµµές αυτές: Είναι ο κίνδυνος να υπάρχουν παρανοµίες
µε δροµολόγια, τα οποία ουσιαστικά θα λειτουργούν µεταφέροντας κόσµο σε ενδιάµεσους σταθµούς. Και εδώ ακριβώς θα πρέπει η ΡΑΕΜ -δεν ξέρω και ποιος άλλος µηχανισµός- να δει την
εποπτεία αυτής ακριβώς της διαδικασίας.
Στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, από τα άρθρα 55 έως 84,
υπάρχουν όλα τα θέµατα αυτής της νέας ρυθµιστικής αρχής.
Έγινε µια πάρα πολύ µεγάλη κουβέντα και στην επιτροπή και εδώ
στο Τµήµα. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, δεν πρέπει να πάµε σε
ένα σύστηµα –το τονίζω και πάλι- όπου θα έχουµε ρυθµιστικές
αρχές στη χώρα διά πάσαν νόσον. Εγώ χθες επεσήµανα τον κίνδυνο υπερφόρτωσης αρµοδιοτήτων στη ΡΑΕΜ. Είναι µεγάλο το
φορτίο. Ο τζίρος που µπορεί να διαχειριστεί µπορεί πράγµατι να
είναι µικρός -500 εκατοµµύρια- αλλά καλείται να σηκώσει ένα
πάρα πολύ µεγάλο βάρος σε µια εποχή που η δηµόσια διοίκηση
για λόγους, που όλοι καταλαβαίνουµε, περνάει δύσκολες στιγµές.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν είναι ορθή η συγκεκριµένη επιλογή.
Κατά τη γνώµη µου, έχει σηµασία να πάµε σε ένα µοντέλο ρυθµιστικής αρχής η οποία δεν θα αναπαράγει γραφειοκρατία, παθογένειες και ταχύτητες του κλασικού δηµοσίου µε συγκεκριµένες
λογικές και πρακτικές που ζήσαµε για δεκαετίες στη χώρα. Πιστεύω ότι το νοµοσχέδιο θέτει στέρεες βάσεις και φυσικά πολλά
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θα κριθούν από τα πρόσωπα που θα κληθούν να στελεχώσουν
αυτή τη ρυθµιστική αρχή.
Τέλος, στα άρθρα 70 έως 75 καθορίζονται όλες οι κανονιστικές
ρυθµίσεις και λοιπές αρµοδιότητες της ΡΑΕΜ.
Για τα άρθρα 85 έως και 98 πιστεύω ότι αναλυτικά και στην
επιτροπή αλλά και χθες, έχουµε αναφερθεί. Έχουµε διάφορες
ρυθµίσεις για τις σιδηροδροµικές µεταφορές, για τον ΟΣΕ, για
την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, για το Θριάσιο Πεδίο. Όλα αυτά βρίσκονται σε
µια θετική κατεύθυνση.
Στο άρθρο 107 πολύ σωστά έρχονται οι ρυθµίσεις που προσαρµόζονται στη δύσκολη πραγµατικότητα των εργοληπτικών
επιχειρήσεων. Είναι ένα θετικό βήµα και πιστεύω ότι τους βοηθάµε σ’ αυτήν τη δύσκολη περίοδο.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω µόνο δύο λεπτά για να αναφερθώ και
στις τροπολογίες, από τις οποίες κάποιες είναι πάρα πολύ σηµαντικές και θα φέρουν ένα θετικό αποτέλεσµα.
Έρχοµαι στην υπ’ αριθµόν 828/6 τροπολογία. Το σηµαντικό
άρθρο αυτής της τροπολογίας αφορά αφ’ ενός την παράταση
του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» ως το Σεπτέµβριο του
2014 και αφ’ ετέρου τη µετεξέλιξή του και την προώθηση ενός
νέου σχεδιασµού αυτού του προγράµµατος.
Είναι όντως ένα πρωτοποριακό πρόγραµµα που προσφέρει
στήριξη και συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης σε ανθρώπους
που έχουν ανάγκη σε κάθε γειτονιά της πόλης, αλλά κυρίως σε
κάθε χωριό της χώρας. Θέλω, όµως, πραγµατικά απ’ αυτό το
Βήµα να στείλουµε ένα µήνυµα στήριξης σε αυτούς τους νέους
ανθρώπους που δουλεύουν γι’ αυτό το πρόγραµµα µέσα από
πάρα πολύ µεγάλες δυσκολίες όλα αυτά τα χρόνια. Γνωρίζουµε
πάρα πολύ καλά ότι η χρηµατοδοτική ροή πολλές φορές είναι
προβληµατική και ότι πολλές φορές οι άνθρωποι αυτού του προγράµµατος δούλευαν µε αυταπάρνηση και πέραν των υποχρεώσεών τους, χωρίς να έχουν πληρωθεί για µήνες.
Πιστεύω ότι µε τη ρύθµιση αυτή όλα πλέον µπορούν να µπουν
σε πιο στέρεες βάσεις και να έχουµε ένα καλύτερο και πιο θετικό
αποτέλεσµα. Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», σύµφωνα µε
την προτεινόµενη ρύθµιση, θα προσφέρει υπηρεσίες στους δικαιούχους τριών επιµέρους προγραµµάτων: του «Κατ’ Οίκον
Φροντίδα Συνταξιούχων», του «Κατ’ Οίκον Κοινωνική Φροντίδα»
και του «Κατ’ Οίκον Νοσηλεία». Πιστεύω ότι η µετεξέλιξη αυτού
του προγράµµατος, που στηρίζει χιλιάδες συµπατριώτες µας,
είναι σε θετική κατεύθυνση και θέτει τις βάσεις, ώστε να υπάρξει
και µια οριστική λύση για το µεγάλο πρόβληµα αυτών των προγραµµάτων πρόνοιας, που είναι η χρηµατοδότησή τους.
Όσον αφορά στην υπ’ αριθµόν 830/8 τροπολογία, που αφορά
µεταξύ άλλων και τη µεταφορά αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων στην αποκεντρωµένη διοίκηση και στις
περιφέρειες, εκφράζω έναν προβληµατισµό ως προς το χρονοδιάγραµµα και το πλάνο ολοκλήρωσης αυτής της διαδικασίας,
κύριε Υπουργέ.
Δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να δηµιουργηθούν προβλήµατα στη διοίκηση και σε τοµείς ευαίσθητους, όπως είναι αυτοί
που χειρίζεται το Ταµείο Σεισµοπλήκτων. Έχετε µια πολύ µεγάλη
εµπειρία. Είδατε µόνοι σας τι αποτελέσµατα φέρνει η συγκεκριµένη υπηρεσία µε αφορµή τον τελευταίο σεισµό και την κινητοποίηση όλου του µηχανισµού. Και το λέω αυτό γιατί διακόσιοι
εβδοµήντα επτά υπάλληλοι προέρχονται από το Ταµείο Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων.
Θα ήθελα να εξετάσετε το ενδεχόµενο, κύριε Υπουργέ, µε
βάση και τις προτάσεις των εργαζοµένων, µιας πιο σφιχτής και
µιας πιο οριοθετηµένης διαδικασίας, ώστε να µην διακινδυνέψουµε να υπάρξουν προβλήµατα. Ίσως και πρέπει να υπάρξει
µία κοντινή καταληκτική ηµεροµηνία, δηλαδή, να ολοκληρωθεί
αυτή η διαδικασία ως τα τέλη του χρόνου.
Σε σωστή κατεύθυνση είναι και η τροπολογία µε γενικό αριθµό
831 –η δική σας- που ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη συγχώνευση των εταιρειών ΔΕΠΑΝΟΜ, «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» και
ΟΣΚ.
Εδώ, όµως, όσον αφορά στον ΟΣΚ πρέπει να δείτε, κύριε
Υπουργέ, ένα θέµα –το έχω θέσει και στους συνεργάτες σαςπου θέτουν οι εργαζόµενοι σχετικά µε τον ειδικό λογαριασµό
στον οποίο έχουν καταβάλλει εισφορές. Πιστεύω ότι είναι δίκαιο
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το αίτηµα της απόδοσης των εισφορών σε αυτούς που τις κατέβαλαν και νοµίζω ότι πρέπει να το δείτε.
Τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία µου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Αβραµίδης.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο παρόν σχέδιο νόµου διαπιστώνεται η παντελής έλλειψη εθνικού σχεδιασµού. Είναι ένα συνονθύλευµα διαφορετικών και ασύνδετων θεµάτων. Γίνεται
προφανές πως για µια ακόµη φορά εκτελείτε εντολές µεθοδικά
υπαγορευµένες, µε σκοπό το ξεπούληµα της εθνικής περιουσίας
µέσω του ΤΑΙΠΕΔ, µε τρανταχτό παράδειγµα το διαµελισµό του
ΟΣΕ και την πώληση των εταιρειών του σε τιµή ευκαιρίας.
Μήπως έχετε ήδη έτοιµες τις συµβάσεις πώλησης της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», της ΕΕΣΣΤΥ και της «ΕΡΓΟΣΕ» για να τις φέρετε προς
ψήφιση µε κατεπείγουσα διαδικασία, αντίστοιχη της πώλησης
της «Ολυµπιακής»;
Ως προς τα άρθρα του νοµοσχεδίου επιτρέψτε µου να ξεκινήσω κατά ενότητα, από το άρθρο 1 έως το άρθρο 8.
Στο σηµείο που µπορούµε να σταθούµε είναι η διευκρίνιση που
χρειάζεται το άρθρο 4 παράγραφος 2, όπου νοµίζω ότι είναι λογική η προσθήκη που έχει ζητηθεί, για να είναι ρητή η αναφορά
στις ανώτατες τιµές για δέµατα και εµπορεύµατα.
Από εκεί και πέρα, εµείς πιστεύουµε ότι στα άρθρα αυτά προδιαγράφεται η κυρίαρχη θέση της ΡΑΕΜ εις βάρος των περιφερειών, της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, τη στιγµή που το ρόλο
της ΡΑΕΜ θα µπορούσαν να τον αναλάβουν οι περιφέρειες, οι
οποίες και λογοδοτούν στους πολίτες, σε αντίθεση µε τις ανεξάρτητες αρχές οι οποίες, όπως έχει δείξει η εµπειρία, λογοδοτούν µόνο στον εαυτό τους.
Η ΡΑΕΜ δηλαδή, αναλαµβάνει ρόλο αποφασιστικό, επιτελικό
για ζητήµατα που αφορούν αρµοδιότητες άλλων οργάνων της
διοίκησης που αντιλαµβάνονται πιο αποτελεσµατικά τις ιδιαίτερες συνθήκες, κυρίως των νησιωτικών και ορεινών περιοχών. Επιτρέψτε µου να το γνωρίζω πολύ καλά αυτό µε την ιδιότητά µου
ως αιρετού περιφερειακού συµβούλου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι ένα γεγονός που δηµιουργεί αγκυλώσεις
και δυσλειτουργίες, αφού για έγκριση ακόµα και τοπικών δροµολογίων θα πρέπει να επιλαµβάνεται η ΡΑΕΜ.
Επίσης, στο άρθρο 12 ζητούνται αναλυτικά στοιχεία από τις
περιφέρειες τόσο για την επιβατική κίνηση όσο και για τη χρονική
κατανοµή δροµολογίων, χωρίς να παρέχει η Κυβέρνηση την
απαιτούµενη στελέχωση και τους πιθανούς οικονοµικούς πόρους
στις περιφέρειες. Αντίθετα, είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρη στις αντίστοιχες παροχές προς τη ΡΑΕΜ, όπως αναλύεται στη συνέχεια
του άρθρου.
Ο διακοσµητικός ρόλος των περιφερειών αποτυπώνεται και
στις αρµοδιότητες που τους ανατίθενται στα άρθρα 5 και 9, όπου
το κύριο έργο τους είναι η υποβολή προτάσεων προς τη ΡΑΕΜ.
Εκτός του υποβαθµισµένου ρόλου των περιφερειών, η συγκυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο ανταγωνισµός θα λειτουργήσει υπέρ
των επιβατών, τη στιγµή που οι επιβάτες θα επιβαρύνονται µε κόµιστρο για τη µεταφορά αποσκευών πέραν του επιτρεποµένου
ορίου. Η ρύθµιση αυτή τίθεται για πρώτη φορά στις οδικές επιβατικές µεταφορές και υπό καµµία έννοια δεν δύναται να θεωρηθεί υπέρ του επιβατικού κοινού.
Αναλυτικότερα, στο άρθρο 4 προβλέπεται ότι η ΡΑΕΜ θα ρυθµίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις µεταφορικού έργου, καθώς και τις
ανώτατες τιµές χρέωσης επιβατών και αποσκευών.
Εκτιµούµε ότι το παρόν νοµοσχέδιο περισσότερο κινείται προς
την κατεύθυνση του να δείξει στην τρόικα ότι η Κυβέρνηση είναι
συνεπής προς τις υποχρεώσεις της. Άλλωστε και ο κανονισµός
1370/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτεί ούτε επιβάλλει
τη σύσταση ανεξάρτητης αρχής για τις µεταφορές. Εδώ εδράζεται και η βασική µας αντίρρηση.
Από το άρθρο 1 έως και το 54 περιλαµβάνονται οι ρυθµίσεις
για τις δηµόσιες υπεραστικές µεταφορές επιβατών.
Εµείς πιστεύουµε ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο δεν δίδονται λύ-
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σεις. Αντίθετα απ’ αυτά που ειπώθηκαν και από τους φορείς,
ούτε ο ανταγωνισµός ενισχύεται, µια και η εισδοχή άλλων εταιρικών σχηµάτων είναι δύσκολη.
Την ίδια στιγµή τα ΚΤΕΛ θα βρεθούν και αυτά υπό πίεση, πολύ
περισσότερο έχοντας ως ορίζοντα το τέλος του 2019, την καταληκτική ηµεροµηνία που δίδει ο ευρωπαϊκός διαγωνισµός
1370/2007 και η οποία µπορεί να παραταθεί -όπως έγινε στη Γαλλία- κατά πέντε χρόνια.
Έχουν, λοιπόν, ήδη προβεί σε σηµαντικές επενδύσεις και θα
µείνουν χωρίς αντίκρισµα τα ΚΤΕΛ.
Φαίνεται εδώ ότι η σπουδή της Κυβέρνησης θα δηµιουργήσει
σηµαντικά προβλήµατα, όπως, για παράδειγµα, µε τους σταθµούς που ήδη υπάρχουν και οι οποίοι είναι ιδιωτικοί, πώς θα ενταχθούν σε ένα δηµόσιο δίκτυο σταθµών.
Η προχειρότητα στο σχεδιασµό της Κυβέρνησης, της κυβερνητικής πολιτικής, αποκρυσταλλώνεται από την απουσία πρόβλεψης στο άρθρο 17 για το τι θα συµβεί εάν οι ιδιώτες πάροχοι
αρνηθούν να ενταχθούν στο δίκτυο των δηµοσίων υπεραστικών
οδικών µεταφορών επιβατών.
Σε αυτήν την περίπτωση, σε σχέση µε τα άρθρα 9 έως 20, εκτιµούµε ότι θα υπάρξει πρόβληµα.
Είπαµε ότι ο καθορισµός των κριτηρίων για τις γραµµές από
τη ΡΑΕΜ, ουσιαστικά αφαιρεί το στρατηγικό σχεδιασµό από τις
περιφέρειες. Αυτό το τονίζουµε, γιατί στα νησιά µας και στις αποµακρυσµένες ορεινές περιοχές εκτιµούµε ότι θα υπάρξει πρόβληµα.
Εδώ δεν µπορούµε να πούµε ότι τα δροµολόγια στις περιφέρειες θα τα προτείνουν µε βάση ψηφοθηρικούς λόγους. Αντικειµενικά κριτήρια πάντα µπορούν να τεθούν. Το βέβαιο είναι ότι
δεν µπορεί να γίνει σωστός σχεδιασµός από µία αρχή που θα
βρίσκεται στην Αθήνα. Τονίζω ότι θα έχουµε στο απυρόβλητο τη
ΡΑΕΜ, όπως έχουµε και κάθε ανεξάρτητη αρχή και το µάρµαρο
θα το πληρώσουν οι περιφέρειες.
Ποιος µας λέει ότι δεν θα είναι η ΡΑΕΜ που θα µπει στον πειρασµό να λειτουργήσει ψηφοθηρικά; Εάν δεν της αρέσει η εκάστοτε περιφερειακή αρχή, τότε τι γίνεται; Αυτό είναι ένα θέµα.
Στο άρθρο 27 θα πρέπει να προστεθούν και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι πολύτεκνοι και οι άνεργοι.
Στα άρθρα 21 και 37 αναφέρεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης βάσει του ευρωπαϊκού κανονισµού, χωρίς να αναφέρεται
ότι επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του κράτους-µέλους να θεσπίσει δυνατότητα απευθείας ανάθεσης µε νοµοθετική του ρύθµιση. Εν ολίγοις, δεν υποχρεώνει ο κανονισµός την ελληνική
Κυβέρνηση να προχωρά σε απευθείας ανάθεση, αλλά η συγκυβέρνηση επιλέγει αυτήν τη δυνατότητα.
Στα άρθρα 36 έως 39 θα τοποθετηθούµε θετικά, διότι πρέπει
να διασφαλιστεί η συνεχής εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,
ειδικότερα στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές, µε τους όρους
των άρθρων αυτών.
Στο άρθρο 50 γίνεται αναφορά στα εργασιακά θέµατα των
ΚΤΕΛ. Τα εργασιακά θέµατα πρέπει να τα δει η Κυβέρνηση µε
ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά όταν έχουν να κάνουν µε την ασφάλεια
των επιβατών. Για το άρθρο αυτό έχουν κατατεθεί προτάσεις και
αφορούν στην προστασία της εργασίας των οδηγών των ΚΤΕΛ,
ακόµα και µετά την ανάδειξη του νέου αναδόχου, όπως παραδείγµατος χάριν το όριο ηλικίας.
Στα άρθρα 55 έως 84, που αφορούν την ίδρυση, το οργανωτικό πλαίσιο και τις αρµοδιότητες της Ρυθµιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών, εκφράζουµε τους προβληµατισµούς µας για
τη σκοπιµότητα ίδρυσής της. Δεν είναι δυνατόν σε µια εποχή που
οι δανειστές µας ζητούν τη µείωση του δηµόσιου τοµέα και επιβάλλουν χιλιάδες απολύσεις, να έρχεται η Κυβέρνηση και να δηµιουργεί µια νέα ανεξάρτητη αρχή, ακόµα και εάν το προσωπικό
της λέει ότι θα το αντλήσει από µετατάξεις και αποσπάσεις. Η
πραγµατικότητα είναι ότι οι αρµοδιότητες της ΡΑΕΜ θα µπορούσαν να ανατεθούν σε υπηρεσία του ίδιου του Υπουργείου Μεταφορών ή ακόµα και στις περιφέρειες, όπως έχουµε τονίσει.
Κατά το άρθρο 76, ο προϋπολογισµός της ΡΑΕΜ προσαρτάται
στον κρατικό προϋπολογισµό και σύµφωνα µε την έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τον επιβαρύνει µε ποσό µεγαλύτερο του 1 εκατοµµυρίου ευρώ, ποσό που θα αγγίζει τα 2 εκα-
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τοµµύρια ευρώ κατά χθεσινή δήλωση του κυρίου Υπουργού.
Θα ήθελα, επίσης, να αναφερθώ και λίγο στις διατάξεις για τα
οχήµατα δηµόσιας χρήσης και τα ενοικιαζόµενα επιβατικά αυτοκίνητα. Υπάρχουν ενστάσεις σε σχέση µε τη σύσταση εταιρειών.
Οι ενστάσεις αναφέρονται στο γεγονός ότι ο κλάδος έχει χτυπηθεί από την κρίση. Και το ερώτηµα είναι κατά πόσο οι τωρινοί
ιδιοκτήτες θα µπορέσουν να ανταποκριθούν.
Για το άρθρο 85 έχει κατατεθεί αρµοδίως υπόµνηµα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Σιδηροδροµικών.
Το άρθρο 86 διευκολύνει το ξεπούληµα της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» µέσω
του ΤΑΙΠΕΔ.
Στα άρθρα 99 και 100 η συγκυβέρνηση προβλέπει σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές, ώστε η προς ιδιωτικοποίηση εταιρεία να
πουληθεί καθαρή από στοιχειώδεις φορολογικές υποχρεώσεις.
Άρθρο 101: Παρακάµπτει τη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή
Αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Επίσης, στην
παράγραφο 2, καταργείται η υποχρέωση της ρεζέρβας, υποκύπτοντας η Κυβέρνηση στις πιέσεις των εισαγωγέων αυτοκινήτων.
Με την παράγραφο 3 ουσιαστικά καταργεί την υπουργική απόφαση του Μαΐου του 2013 που η ίδια η συγκυβέρνηση εξέδωσε
για χάρη της οδικής ασφάλειας. Τα κυκλοφορούντα σχολικά, στα
οποία η Κυβέρνηση παρέτεινε τη διάρκεια ζωής από είκοσι πέντε
σε είκοσι επτά χρόνια, θα κυκλοφορούν µε τις ουσιαστικά ανύπαρκτες προδιαγραφές, ενώ χρήζουν άµεσου εκσυγχρονισµού.
Ένα σηµείο, επίσης, που έχει επισηµανθεί, είναι η παράγραφος 6 του άρθρου 106, η οποία επιβάλλει την υποχρεωτική καταβολή επικόµιστρου στα ραδιοταξί. Έχουµε λάβει επιστολή από
συνεταιρισµό ραδιοταξί, η οποία αναφέρει ότι οι ίδιοι δεν την επιβάλλουν προκειµένου να κρατούν το κόµιστρο χαµηλό. Αυτό
είναι ένα σηµείο που πρέπει να το δούµε.
Στο άρθρο 118 ο Υπουργός δίνει εξουσιοδότηση στον εαυτό
του να βγάλει κάποτε υπουργική απόφαση, όπου θα προσαρµοστούν οι κάρτες υποχρεώσεων καταναλωτών του ΟΣΥ, ΟΑΣΘ και
ΚΤΕΛ, ενώ σύµφωνα µε τον κανονισµό 118/2011, που αναφέρεται
στα δικαιώµατα των επιβατών, θα έπρεπε να εφαρµόζονται τα δικαιώµατα αυτά από 1-1-2013.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 120 διαµορφώνεται ένα
πλέγµα προστασίας του εκκαθαριστή και των υπ’ αυτού εξουσιοδοτηµένων οργάνων ώστε να µην έχουν οποιαδήποτε ποινική, διοικητική, αστική ή άλλη ευθύνη, για να µπορούν να υλοποιήσουν
χωρίς κινδύνους τις κυβερνητικές εντολές συγκάλυψης του ξεπουλήµατος της εταιρείας.
Άρθρο 121: Η συγκυβέρνηση αφού έκλεισε τα περισσότερα
δηµόσια ΚΤΕΟ, καταργεί ακόµα και την υποχρέωση κοινοποίησης στο Υπουργείο του τιµοκαταλόγου που εκδίδουν τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ.
Με το άρθρο 124 περιορίζεται η εξουσία των οργάνων της
Βουλής, καταργώντας την απαίτηση απόφασης της Διάσκεψης
των Προέδρων της Βουλής µε πλειοψηφία 4/5. Επιπλέον, τα επτά
από τα εννέα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της ΕΕΤ διορίζονται, πλέον, απευθείας από τον Υπουργό.
Τέλος, σε σχέση µε τα µισθωµένα βανάκια -για να το πω απλάυπάρχει ένα ζήτηµα -µε δεδοµένο ότι έρχονται σε απευθείας
ανάθεση- µε το µεταφορικό έργο των ταξί, ειδικά σε προκαθορισµένες διαδροµές από και προς λιµάνια, αεροδρόµια και ξενοδοχεία. Αυτό είναι ένα ζήτηµα το οποίο αναµένεται να επηρεάσει
τη λειτουργία των ταξί, ειδικά στα µικρά νησιά.
Παρ’ όλα αυτά, σε ορισµένες µεγάλες τουριστικές περιοχές
προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο µετακίνησης.
Μπορεί, λοιπόν, να έχουν χρησιµότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα επανακαθορίσουν το µεταφορικό έργο και τις συνθήκες του ανταγωνισµού. Είναι και αυτό ένα θέµα που πρέπει να το
δούµε µε προσοχή.
Για µας είναι σηµαντικό να µεγαλώσουµε την πίτα και όχι την
ίδια, µικρή πίτα να την τρώνε ολοένα και λιγότεροι.
Για τις τροπολογίες θα µιλήσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος κ. Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Η Χρυσή Αυγή καταψήφισε επί της αρχής το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και καταψηφίζει και τα άρθρα του. Όπως είπαµε και
χθες, θεωρούµε ότι δεν γίνεται καµµία ουσιαστική αλλαγή στο
καθεστώς των ΚΤΕΛ. Τα κακώς κείµενα, δυστυχώς, παραµένουν
ως έχουν και µάλλον θα υπάρξει και διεύρυνση αυτών.
Ενώ ο συγκεκριµένος θεσµός είναι πυλώνας για τη µεταφορά
των Ελλήνων πολιτών από τα πιο αποµακρυσµένα χωριά και τις
µικρές πόλεις προς τις πρωτεύουσες νοµών, προς την πρωτεύουσα της Ελλάδας και θα έπρεπε το δίκαιο αυτό να έχει βελτιωθεί και να µην έχει καµµία απολύτως παράλειψη, βλέπουµε
ότι υπάρχουν πάρα πολλές ασάφειες, κάποια νέα trust τα οποία
θα δηµιουργηθούν µαζί µε τα ήδη υπάρχουσα trust µέσα στα
ΚΤΕΛ. Δεν δίνεται, δηλαδή, η δυνατότητα υγιούς ανταγωνισµού.
Το γεγονός ότι υπάρχει µία καινούργια ανεξάρτητη αρχή, η
οποία θεσπίζεται κι αυτή µε εντελώς ασαφείς κανόνες, ορισµούς
και ρόλο ύπαρξης κι έχοντας ως παράδειγµα διάφορες ανεξάρτητες αρχές που έχουν δηµιουργηθεί κατά το πρόσφατο παρελθόν στην ελληνική κοινωνία, οι οποίες -βλέποντας τα αποτελέσµατά τους- µόνο µεγάλα κονδύλια στοιχίζουν στον ελληνικό λαό
για τη διατήρησή τους και τα αποτελέσµατα τα οποία φέρνουν
είναι από πενιχρά έως ανύπαρκτα, µας δηµιουργεί την αίσθηση
ότι δεν θα υπάρξει τίποτα µε το εν λόγωνοµοσχέδιο.
Βλέπουµε δυο άρθρα τα οποία αναφέρονται σε κάποιες καινούργιες άδειες ταξί που θα δοθούν. Η κερκόπορτα έχει ανοίξει
µε ένα νοµοσχέδιο του κ. Βορίδη. Είχαν δοθεί τότε κάποιες λίγες
άδειες σε κάποια επταθέσια. Τώρα γίνονται και πενταθέσια. Δηλαδή, µπορεί να έχει και απλό ταξί µια ξενοδοχειακή µονάδα.
Να δώσουµε ένα παράδειγµα: Φανταστείτε µια ξενοδοχειακή
µονάδα, µια επιχείρηση η οποία χρωστάει εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ στο ΙΚΑ και σε λοιπά ασφαλιστικά ταµεία. Θα έπρεπε
θεωρητικά αυτές οι ξενοδοχειακές µονάδες να έχουν κατασχεθεί
από το δηµόσιο. Όταν κάποιος χρωστάει 700 και 800 εκατοµµύρια ευρώ στα ασφαλιστικά ταµεία, δεν υπάρχει περίπτωση στο
µέλλον να τα αποπληρώσει ποτέ. Μπορεί πολύ εύκολα να πάρει
αυτά τα ξενοδοχεία το κράτος και επειδή είναι ξενοδοχεία - φιλέτα να µπορέσει από τα κέρδη αυτών των ξενοδοχείων να πάρει
τα λεφτά για τα χρέη στα ασφαλιστικά ταµεία. Αντί να γίνει αυτό,
βλέπουµε ότι θα έχουν και κάποιες άδειες, θα µπορούν να έχουν
και κάποια βανάκια ή πενταθέσια, θα µπορούν να κάνουν κάποιες
ειδικές διαδροµές φιλέτα και να πάρουν έργο από τους ήδη κατατρεγµένους, καταπιεσµένους ταξιτζήδες.
Βλέπουµε, δηλαδή, ότι υπάρχει µια απελευθέρωση του κλάδου
των οδηγών ταξί, χωρίς όµως να διευρύνεται το έργο. Στην ήδη
πολύ µειωµένη πίτα προστίθενται και άλλοι παίκτες και µάλιστα
µε άνισους όρους.
Είδαµε, επίσης, ότι υπάρχουν τεράστιες ασάφειες ως προς τις
επιδοτήσεις των ΚΤΕΛ. Το συζητήσαµε. Γενικώς είναι ένα νοµοσχέδιο που βασίζεται πάνω σε απόλυτες ασάφειες, οι οποίες
πάλι στο τέλος θα είναι εις βάρος του ελληνικού λαού.
Θα θέλαµε να µιλήσουµε για τις τροπολογίες.
Καταψηφίζουµε την τροπολογία 829, διότι παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης µε υπουργική απόφαση, της κατάργησης του βιβλιαρίου κυριότητας και σε άλλες κατηγορίες οχηµάτων χωρίς
να λέει σε ποιες. Πάλι υπάρχουν ασάφειες. Όπως όλοι γνωρίζουµε, στην πατρίδα µας χρησιµοποιούνται συνήθως προς όφελος όχι νόµιµων, όχι σωστών ενεργειών.
Το άρθρο 2 της τροπολογίας 830 είναι πολύ σωστό. Συµφωνούµε σχετικά µε το ότι αντί για τα 2/3 των µετοχών θα απαιτείται
το 95% επί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της εκδότριας
εταιρείας για τη διαγραφή των µετοχών της από το χρηµατιστήριο, όπως και στην περίπτωση εταιρικών µετασχηµατισµών των
οποίων οι µέτοχοι της απορροφώµενης διασπώµενης και µετατρεπόµενης εταιρείας λαµβάνουν εισηγµένες µετοχές σύµφωνα
µε τους όρους του µετασχηµατισµού. Έτσι θα υπάρχουν κάποια
χαλινάρια για όσες εταιρείες θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό.
Στο άρθρο 3, όµως, βλέπουµε ότι γίνεται ταυτοποίηση στην
ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ προκειµένου να είναι πιο ελκυστική η ιδιωτικοποίησή τους. Γι’ αυτό το λόγο καταψηφίζουµε την τροπολογία
830.
Καταψηφίζουµε την τροπολογία 839/9. Η τροπολογία αυτή κινείται στο πλαίσιο της προσπάθειας µείωσης του δηµόσιου
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τοµέα. Ωστόσο, από πουθενά δεν προκύπτει πώς θα επέλθει κάποιο τέτοιο αποτέλεσµα. Πάλι γενικότητες και ασάφειες. Δε γίνεται µείωση προσωπικού και είναι σωστό. Ενοποιούνται
εταιρείες µε διακριτικό αντικείµενο. Αυτό θα έχει συνέπεια στην
ακριβή εκτέλεση των αρµοδιοτήτων. Επίσης, δε διαφαίνεται από
κάπου βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων των φορέων
της νέας εταιρείας.
Επιπλέον, όλες οι διατάξεις της τροπολογίας διαπνέονται από
την ανάγκη ταχείας επίλυσης των εκκρεµοτήτων, µε αποτέλεσµα
σε πολλές περιπτώσεις να γίνεται ρητά παρέκκλιση από την κείµενη νοµοθεσία περί συγχωνεύσεων. Χαρακτηριστικά στην πέµπτη παράγραφο του τέταρτου άρθρου αναφέρεται πώς δεν
πρόκειται να ληφθεί υπ’ όψιν ούτε η γνώµη των εταιρικών οργάνων των συγχωνευοµένων εταιρειών επί του ζητήµατος.
Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, δε γίνεται καµµία διευκρίνιση
σχετικά µε το ποια ήταν ακριβώς τα πρακτικά προβλήµατα και οι
δυσλειτουργίες που δεν επέτρεψαν µέχρι σήµερα την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Φυσικά δεν προκύπτει πως σήµερα
έχουν εκλείψει.
Τέλος, η πρόβλεψη της τέταρτης παραγράφου του τέταρτου
άρθρου της τροπολογίας µας βρίσκει ιδιαίτερα επιφυλακτικούς,
καθώς είναι γνωστό πώς γίνεται εδώ και δεκαετίες η στελέχωση
του διοικητικού προσωπικού των ΔΕΚΟ. Και η φράση «πρόσωπα
ειδικών γνώσεων και εµπειρίας που µπορούν να συµβάλουν αποτελεσµατικά στην επίτευξη των σκοπών της νέας εταιρείας», δεν
µας πείθει καθόλου για το αδιάβλητο της σχετικής διαδικασίας.
Η τροπολογία 828/6 έχει θετικά στοιχεία. Αφορά κυρίως σε ζητήµατα στρατιωτικών.
Και όλοι γνωρίζουµε ότι οι στρατιωτικοί είναι από τις κατηγορίες πληθυσµού, οι οποίες έχουν δεχτεί πολλά πλήγµατα. Σαφώς
και αποκαθίσταται στο πρώτο άρθρο µία αδικία σε βάρος των
πολιτικών υπαλλήλων, ναρκαλιευτών, οι οποίοι κινδυνεύουν καθηµερινά και προσφέρουν τεράστιο εθνικό και κοινωνικό έργο,
όπως οι στρατιωτικοί του ΤΕΝΞ, µε κίνδυνο τη ζωή τους.
Να επισηµάνουµε ότι πρόκειται για µία κατηγορία που η προσφορά της δεν έχει τονιστεί όσο θα έπρεπε στην ελληνική κοινωνία.
Όσον αφορά στο ζήτηµα της ΕΛΒΟ, κρίνεται θετική η χορήγηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, προκειµένου να εισπραχθούν τα οφειλόµενα στην ΕΛΒΟ. Ελπίζουµε ότι
θα παραµείνει υπό κρατικό έλεγχο, εν ζωή, ώστε να µπορεί να
παράγει όπλα και οχήµατα για τον Ελληνικό Στρατό.
Όσον αφορά το ζήτηµα της ανακατάταξης, ήταν κάτι που θα
έπρεπε να αντιµετωπιστεί καιρό πριν και ειδικά το θέµα της διεκδίκησης υποβρύχιων καταστροφών. Με το σύστηµα της ανακατάταξης θα δοθεί η δυνατότητα στους προερχόµενους από τις
Ειδικές Δυνάµεις -και εκτός απ’ αυτές- να µπορούν να ανακατατάσσονται και να εντάσσονται στη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεµικού Ναυτικού ή στις Ειδικές Δυνάµεις του
Στρατού Ξηράς.
Στο άρθρο 5, σχετικά µε το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»,
πιστεύουµε ότι υπάρχει ανάγκη όχι απλώς να επεκταθεί η χρονική διάρκεια ισχύος του αλλά και να στηριχτεί µε κάθε τρόπο,
χωρίς περιττές διαδικασίες και χρονοβόρες γραφειοκρατικές
πρακτικές.
Γι’ αυτό και υπερψηφίζουµε την εν λόγω τροπολογία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Παναγιώταρε.
Τον λόγο έχει η κ. Ξηροτύρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Με τις ρυθµίσεις του πρώτου και δεύτερου µέρους του σχεδίου νόµου επέρχονται σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στο σχεδιασµό, στην οργάνωση, στις διαδικασίες ανάθεσης και την παροχή
των δηµόσιων υπεραστικών οδικών µεταφορών της χώρας. Οι
αλλαγές αυτές στην ουσία προσαρµόζονται στο θεσµικό πλαίσιο
των υπεραστικών οδικών µεταφορών και στις διατάξεις του κανονισµού ΕΚ1370/2007.
Η βασική επιλογή του νοµοσχεδίου είναι ότι οι υπεραστικές
οδικές µεταφορές των επιβατών, ως παροχή δηµόσιας υπηρε-
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σίας, θα συνεχίσουν να παρέχονται µεν από ιδιωτικούς φορείς,
όµως η ανάθεσή τους, η επίβλεψή τους και όλα τα κριτήρια θα
ελέγχονται από τους δηµόσιους φορείς.
Πραγµατικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα µε τη Λευκή
Βίβλο το Σεπτέµβριο του 2007, που αναφέρεται στην ευρωπαϊκή
πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το 2010, έχει θέσει πάρα πολύ
σωστές παραµέτρους και δικλίδες ασφαλείας για τη λειτουργία
και τη διαχείριση όλου αυτού του µεταφορικού και επιβατικού
έργου. Παρέχονται αποτελεσµατικές, ασφαλείς, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Και η διαχείριση µε τον έλεγχο του δηµοσίου θα
εγγυάται τη διαφάνεια, την απόδοση των δηµόσιων υπηρεσιών
επιβατικών µεταφορών και θα λαµβάνονται υπ’ όψιν -και αυτό
θέλω να τονίσω και θα το τονίσω και στην κατ’ άρθρο οµιλία µουτα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέµατα και οι παράγοντες της
περιφερειακής ανάπτυξης. Εποµένως, εδώ, στο κείµενο αυτό του
σχεδίου νόµου, θα έπρεπε να είχαµε κάνει ορισµένες αλλαγές.
Σηµαντικό ρόλο καλείται να παίξει η ανεξάρτητη αρχή µε την
επωνυµία Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών. Έχει κεντρικό ρόλο στο σχεδιασµό του δικτύου υπεραστικών γραµµών,
µαζί µε τις περιφερειακές ενότητες, στον καθορισµό των απαιτήσεων, των όρων και των προϋποθέσεων, στη διασφάλιση των
όρων του κανονισµού κ.λπ..
Επίσης, στη ΡΑΕΜ ανατίθεται κι ένα µεγάλο µέρος των αρµοδιοτήτων που έχουν σήµερα -και κατά τη γνώµη µας έπρεπε να
συνεχίσουν να έχουν- οι περιφέρειες της χώρας, όπως είναι η
διενέργεια των διαγωνισµών και η ανάθεση υπηρεσιών δηµόσιων
υπεραστικών οδικών µεταφορών και η βασική επίβλεψη των σχετικών συµβάσεων. Βέβαια, ο ρόλος στο σχεδιασµό δεν θα πρέπει
να είναι συµβουλευτικός, αλλά καθοριστικός.
Ας πάµε, λοιπόν, αναλυτικά στα θέµατα των άρθρων.
Στο πρώτο κεφάλαιο, που αφορά τα άρθρα 1 έως 8, υπάρχουν,
όπως σε όλα τα νοµοσχέδια, ο σκοπός και το πεδίο εφαρµογής.
Στο άρθρο 2 αναφέρονται οι ορισµοί.
Στους ορισµούς, λοιπόν, όπως είχα τονίσει, δεν προσδιορίζεται ο όρος «ελάχιστες απαιτήσεις». Τι είναι οι «ελάχιστες απαιτήσεις»; Θα δούµε παρακάτω ότι και η Διεύθυνση Επιστηµονικού
Έργου της Βουλής θέτει ως προϋπόθεση ότι πρέπει να υπάρξει
ένα πλαίσιο αναφοράς του τι θεωρούµε «ελάχιστες απαιτήσεις»,
για να µπορούµε να συνεννοηθούµε και ως προς το τι θα περιλαµβάνεται και στα τεύχη των διαγωνισµών για να µην κρίνεται
µια προσφορά µόνο από την οικονοµική της πλευρά, αλλά και
από τις συνθήκες ασφάλειας και ποιότητας, δηλαδή να είναι µια
συµφέρουσα προσφορά και οικονοµικά και κοινωνικά.
Το άρθρο 3 αναφέρεται γενικότερα στις δηµόσιες οδικές µεταφορές σχεδιασµών, που πρέπει να προσφέρονται χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή βάση και θα πρέπει το εθνικό σύστηµα των
δηµόσιων υπεραστικών οδικών µεταφορών να αποτελείται από
το δίκτυο των υπεραστικών γραµµών και από τις αναγκαίες υποδοµές. Κύριοι συνάδελφοι, αυτό ας το κρατήσουµε καλά στο
µυαλό µας για να µπορέσουµε να το κρατήσουµε και να το διορθώσουµε και σ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι δηµόσιο εθνικό το σύστηµα οδικών µεταφορών και δηµόσια η διαχείρισή του.
Στο άρθρο 4, «δίκτυο υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών», διατυπώσαµε -όπως και η έκθεση της Διεύθυνσης Επιστηµονικού Έργου- τη διαφωνία µας ή την ανησυχία µας για το ότι
υπάρχει µια ασάφεια στον όρο των ελάχιστων απαιτήσεων.
Για τις αρµόδιες αρχές ορίζεται η ρυθµιστική αρχή, η ΡΑΕΜ
και οι περιφέρειες στις οποίες ανατίθεται ο ρόλος του σχεδιασµού. Όλοι συµφωνήσαµε σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι η συµµετοχή
των περιφερειών στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση του έργου
των δηµόσιων οδικών µεταφορών είναι επιβεβληµένη και πρέπει
να είναι καθοριστική, δεδοµένου ότι είναι οι πλέον αρµόδιες για
το εν λόγω έργο, λόγω εγγύτητας και γνώσης των ιδιαιτεροτήτων
των περιφερειών τους.
Παρ’ όλα αυτά και από το άρθρο 5 και από πολλά επόµενα
άρθρα του σχεδίου νόµου προκύπτει ότι στο σχεδιασµό ο ρόλος
τους είναι συµβουλευτικός και στην εκτέλεσή του είναι εποπτικός. Σ’ αυτό το θέµα έχουµε σηµαντικές αντιρρήσεις. Άλλωστε
γι’ αυτό το θέµα και η έκθεση της Διεύθυνσης Επιστηµονικού
Έργου της Βουλής διαπιστώνει τον προβληµατισµό της, υποδεικνύοντας το άρθρο 102 του Συντάγµατος για την τοπική αυτοδι-
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οίκηση. Εµείς υποδεικνύουµε και τον «Καλλικράτη», για να υπενθυµίσουµε κάποια ζητήµατα, όπως στην προκείµενη περίπτωση
ότι οι οδικές µεταφορές µέσα στην ίδια την περιφερειακή ενότητα είναι προεχόντως τοπικού ενδιαφέροντος και πρέπει η αρµοδιότητα να παραµείνει σ’ αυτή.
Αυτές οι παρατηρήσεις ισχύουν και για το άρθρο 14.
Στο άρθρο 16, για την εκτέλεση δηµόσιων υπεραστικών επιβατικών µεταφορών, δεν έχουµε κάποιο πρόβληµα.
Κάποιο πρόβληµα υπάρχει στο άρθρο 7, «χορήγηση αποκλειστικών δικαιωµάτων ή και αποζηµίωσης». Εδώ µπορεί να δίδονται
τα αποκλειστικά δικαιώµατα µε διαγωνισµό, αλλά το θέµα της
αποζηµίωσης νοµίζω ότι δεν χρειάζεται και δεν διαφαίνεται εδώ
πώς θα µπορέσουµε να διασφαλίσουµε διαφάνεια και αντικειµενικότητα σε αυτήν την πρόσθετη παροχή που θα δώσουµε. Θα
ήθελα να πω ότι εδώ πάλι ισχύει η παρατήρησή µας, όπως και
της Διεύθυνσης Επιστηµονικού Έργου της Βουλής, για την
ανάγκη να διευκρινιστεί το πλαίσιο αναφοράς σε σχέση µε το
οποίο η ΡΑΕΜ θα θεσπίζει κανόνες ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις. Επίσης για το άρθρο αυτό εκφράσαµε επιφυλάξεις για
τις δυνατότητες που δίνονται µεταξύ των άλλων στη ΡΑΕΜ για
τις κατ’ εξαίρεση απευθείας αναθέσεις.
Στο σχεδιασµό των υπεραστικών οδικών µεταφορών επαναφέρω τη διαφωνία σε σχέση µε τις περιφέρειες, ότι πρέπει στην
περιφερειακή ενότητα να είναι καθοριστικό και το θέτω και το
έχω θέσει από την αρχή το ερώτηµα.
Θα πω και για µια σκέψη που έκανε ο κ. Βορίδης. Θα καθοριστεί ο σχεδιασµός, µε τις απαιτήσεις βέβαια που θέτει η ΡΑΕΜ
και τα πάντα, µε το περιφερειακό συµβούλιο, µε την περιφερειακή ενότητα, µε τους φορείς που εκεί θα πουν τις προτάσεις
τους, µε τους ειδικούς επιστήµονες σε τοπικό επίπεδο. Αυτός ο
σχεδιασµός θα πάει στη ΡΑΕΜ. Η ΡΑΕΜ από το νοµοσχέδιο αποφασίζει για το σχεδιασµό ακόµη και αν τον τροποποιήσει χωρίς
να δίνει λόγο σε κανέναν.
Έκανε µια σκέψη ο κ. Βορίδης ότι εν πάση περιπτώσει ας
υπάρχει ένα άλλο όργανο που θα δει αυτή τη διαφοροποίηση.
Δεν απαντάτε σ’ αυτό. Τι θα κάνουν οι υπεύθυνοι της περιφερειακής ενότητας, δηλαδή αυτό που λέγαµε στο σχολείο, ότι θα διαβάζουµε για να διαβάζουµε.
Εδώ πρέπει να το λύσετε αυτό το θέµα. Διότι και η Διεύθυνση
Επιστηµονικού Έργου της Βουλής σας λέει ότι λίγο-πολύ, υπενθυµίζοντας το άρθρο 102 του Συντάγµατος ότι όταν είναι προεχόντως τοπικά τα θέµατα, έχει αρµοδιότητα η αυτοδιοίκηση.
Ούτε στο σχεδιασµό; Άντε και στο άλλο που εµείς διαφωνούµε
να κάνει τους διαγωνισµούς η ΡΑΕΜ κ.λπ.. Δεν είναι οι ραδιοσυχνότητες. Εδώ είναι ολόκληρο µεταφορικό έργο, είναι ένα σωρό
παράγοντες.
Υπάρχει πρόβληµα σε αυτές εδώ τις διατάξεις, αλλά δεν έχετε
βοηθήσει καθόλου και δεν µας απαντήσατε, δεν κάνατε διάλογο
στο θέµα αυτό. Ο Υπουργός δεν µου απαντά. Βέβαια, όταν
µιλάω, τις περισσότερες φορές δεν είναι εδώ.
Είσαστε εσείς, κύριε Υφυπουργέ, και σέβοµαι την παρουσία
σας. Εν πάση περιπτώσει.
Δεν έχουµε επιλύσει αυτό το θέµα. Πρέπει, έστω και τελευταία
στιγµή, να δούµε τι θα κάνουµε.
Έχω πει ότι η ρυθµιστική αρχή για µας είναι απαραίτητη. Διότι
τα πολλά θέµατα που βάζει ο ευρωπαϊκός κανονισµός και η
Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική των µεταφορών είναι πολλά. Πρέπει να διασφαλίζουµε πάρα πολλά θέµατα, όπως απαιτήσεις και προδιαγραφές, τα οποία µπορεί να
τα κάνει η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας.
Εγώ προέρχοµαι από το δηµόσιο τοµέα και πιστεύω ότι θα
µπορούσαν οι υπηρεσίες και της περιφέρειας και του κεντρικού
Υπουργείου να τις κάνουν. Γιατί, ξέρετε τελικά πώς καταλήγουµε
µε τις ρυθµιστικές αρχές; Ασυµβίβαστο για τον έναν, ασυµβίβαστο για τον άλλο καταλήγουµε στους πανεπιστηµιακούς. Βέβαια,
δεν υποτιµώ καθόλου τους καθηγητές πανεπιστηµίου. Δεν είναι
όµως γνώστες της διοίκησης. Δεν εκτελούν έργο. Ο διευθυντής
συγκοινωνιακών έργων, ο διευθυντής του προγραµµατισµού
στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, στα δηµόσια έργα, ξέρει πάρα
πολύ καλά όλα αυτά τα θέµατα. Γιατί να µην µπορεί να είναι και
στο διοικητικό συµβούλιο της ανεξάρτητης αρχής και να µπο-
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ρούν να είναι µόνο οι θεωρητικοί;
Αν θέλετε, λοιπόν, να της δώσετε προγραµµατικό και σχεδιαστικό έργο τυποποίησης των µεταφορών, αφήστε αυτό. Το έργο
όµως του καθοριστικού σχεδιασµού και της εκτέλεσης των διαγωνισµών κτλ. πρέπει να το αφήσετε στις υπηρεσίες οι οποίες
είναι γι’ αυτό το λόγο οργανωµένες.
Επίσης, σας έχει ξεφύγει και κάτι άλλο, ότι έχουν τον κατασταλτικό έλεγχο, δηλαδή έχουν το Ελεγκτικό Συνέδριο από πάνω
τους για όλες τις ενέργειες. Η ρυθµιστική αρχή γι’ αυτά τα θέµατα έχει µόνο τον έλεγχο του Συµβουλίου της Επικρατείας και
τον έλεγχο του προϋπολογισµού για τις δικές της δαπάνες και
όχι για άλλα θέµατα που καλείται να διαχειριστεί.
Συνεχίζοντας θα ήθελα να πω ακόµα ότι διορθώθηκε το θέµα
που έθεσα για το ότι πρέπει µαζί µε το ενδιαφέρον µας για τις
µετακινήσεις των µαθητών, των εκπαιδευοµένων κτλ. να προσθέσουµε και άλλες ευπαθείς οµάδες. Έχει γίνει µια ικανοποιητική
προσθήκη. Νοµίζω ότι σε αυτήν την κατεύθυνση υπάρχει µια
διόρθωση.
Όπως όµως καταλαβαίνετε, στα άρθρα 22, 23 και 24 του Κεφαλαίου αυτού, όπως και στο άρθρο 9, και για το σχεδιασµό
αλλά και για την διενέργεια των διαγωνισµών και την επίβλεψη
των έργων εµείς διαφωνούµε να τίθενται στην αρµοδιότητα της
ρυθµιστικής αρχής. Η ρυθµιστική αρχή έχει να κάνει πάρα πολλά
πράγµατα και δεν µπορεί να γίνει διευθύνουσα υπηρεσία. Δεν
µπορεί τελικά να αποµειώνεται έτσι αυτή η ιεραρχική και η διοικητική δοµή της Δηµόσιας Διοίκησης.
Κύριε Πρόεδρε, θα πάω στο Κεφάλαιο Β’ που είναι πολύ σηµαντικό, όσον αφορά τα θέµατα σιδηροδροµικών µεταφορών
κ.τ.λ. στη δευτερολογία µου, γιατί θέλω να θέσω κάποια βασικά
θέµατα στην πρωτολογία µου για τις τροπολογίες.
Προχθές κάναµε µια πολύ µεγάλη συζήτηση για το άρθρο 6,
το οποίο απεσύρθη. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβληµα για εµένα,
πολύ σηµαντικό, που πρέπει να αποσυρθεί. Συγχωνεύετε τη ΔΕΠΑΝΟΜ, του ΟΣΚ και τη «ΘΕΜΙΣ» σε µια εταιρεία. Εγώ συµφωνώ
µε τη συγχώνευση. Δεν καταλαβαίνω, όµως, γιατί η «ΘΕΜΙΣ» παραµένει µέχρι το τέλος του 2015. Εγώ λέω ότι αυτό πρέπει να το
απαλείψετε. Όλες µαζί ταυτόχρονα θα συγχωνευτούν. Η
«ΘΕΜΙΣ» δε, έχει να απολογηθεί για αρκετά θέµατα, παραλείψεις
κ.λπ. που τις καταλογίζονται.
Τι πάτε να καλύψετε µε αυτό; Εγώ ποτέ δεν κινδυνολογώ, ούτε
επιτίθεµαι, αλλά λέω ότι εδώ υπάρχει πρόβληµα. Κάτι πάει να καλυφθεί. Δεν µπορεί. Γιατί; Ποια ανάγκη υπάρχει; Έχουµε κάνει
και ερωτήσεις για τους πρόσφατους διαγωνισµούς, για τις φυλακές κ.τ.λ.. Αυτό θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να το τροποποιήσετε.
Όσον αφορά το θέµα -θα αναφερθώ και στα υπόλοιπα, αλλά
αυτό είναι σοβαρό- της µεταφοράς των υπηρεσιών που ασχολούνται µε την αντισεισµική προστασία, δυστυχώς η χώρα µας
είχε και θα έχει σεισµούς και θα έχει ανάγκη από εξειδικευµένες
υπηρεσίες. Πρέπει τη µεταφορά που κάνετε εκεί να την κάνετε
µε ολοκληρωµένο σχέδιο.
Πρέπει να υπάρξει ταχύτητα ή αλλιώς να υπάρχει ένα µεταβατικό διάστηµα, γιατί σεισµούς θα έχουµε συνέχεια και θα πρέπει
να διασφαλιστεί –και θα καταθέσουµε µία πρόταση- ότι το προσωπικό αυτό θα πάει στις ισάριθµες θέσεις που δηµιουργούνται,
θα έχει πρόσθετη µοριοδότηση για τα χρόνια στα οποία ήταν
στις υπηρεσίες αυτές και ότι εν πάση περιπτώσει, θα κρατήσετε
τη Γενική Διεύθυνση Αντισεισµικού Σχεδιασµού και θα κρατήσετε
στις αποκεντρωµένες διοικήσεις όλο αυτό το πλαίσιο. Οι ανάγκες
της χώρας µας γι’ αυτό το θέµα είναι πάρα πολύ µεγάλες και δεν
πρέπει να αποδυναµώσουµε ένα πλαίσιο για την αντιµετώπιση
των καταστροφών που λόγω της πολύχρονης εµπειρίας είναι
πολύ καλό και έχει αξιόλογους υπαλλήλους µε επιστήµονες που
το υπηρετούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ολοκλήρωσα, κύριε
Πρόεδρε.
Τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Μωραΐτης εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
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Ελλάδας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αναφερθήκαµε και χθες στη συζήτηση επί της αρχής στο ότι
βιάζεται η Κυβέρνηση να παραδώσει τα µέσα µαζικής µεταφοράς
στις µεγάλες επιχειρήσεις, παρά το αντίθετο που σήµερα οι εισηγητές εδώ των κοµµάτων της συγκυβέρνησης προσπαθούν να
µας πείσουν. Είναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα
µνηµόνια απλώς επισπεύδουν αυτήν την κατάσταση που έχει
στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο απελευθέρωσης των αγορών. Βγάζετε στο σφυρί µε ταχύτατους
ρυθµούς λιµάνια, αεροδρόµια, τον σιδηρόδροµο, την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες. Παραδίδετε
την κρατική υποδοµή σε µονοπωλιακούς οµίλους διασφαλίζοντας τα κέρδη τους. Ταυτόχρονα επιβάλλετε απολύσεις, ανεργία,
µισθούς πείνας. Σαρώνετε κατακτήσεις, δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Η συγκυβέρνηση έρχεται να υλοποιήσει τις ευρωενωσιακές
οδηγίες, την προσαρµογή στον κανονισµό 1370/2007. Εδώ θα
ήθελα να αναφερθώ στην τοποθέτηση της εισηγήτριας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν δηµόσιες συγκοινωνίες µέσα στη «λυκοσυµµαχία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από τη Συνθήκη του
Μάαστριχτ που ψήφισαν τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου χαρακτηρίζεται ο τοµέας των µεταφορών σαν θεµελιώδης στρατηγικός τοµέας για την κερδοφορία του κεφαλαίου.
Η συγκυβέρνηση µε το νοµοσχέδιο υλοποιεί την αντιλαϊκή φιλοµονοπωλιακή πολιτική που θέλει να παραδώσει ολόκληρους
κλάδους στο µεγάλο κεφάλαιο. Είναι κοµµάτι της αντιλαϊκής πολιτικής που φορτώνει τα βάρη της καπιταλιστικής οικονοµικής
κρίσης στις πλάτες των λαϊκών στρωµάτων, για να ενισχύσει την
κερδοφορία του κεφαλαίου.
Έρχοµαι τώρα στα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Τα άρθρα 1 έως 54 είναι, όπως αναφέραµε, στην κατεύθυνση
υλοποίησης του κανονισµού 1370/2007. Από τις ρυθµίσεις, από
την αιτιολογική έκθεση προκύπτει ότι πρόκειται για µέτρα ενταγµένα στη λογική της ανταγωνιστικότητας µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό φαίνεται από τα άρθρα 23 και 24 µε τους διεθνείς
διαγωνισµούς, που ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες για την εισβολή των µεγάλων επιχειρήσεων.
Τώρα σε ό,τι αφορά τα άρθρα 55 έως 84, είναι άρθρα που
αφορούν τη δηµιουργία και τη λειτουργία της Ρυθµιστικής Αρχής
Επιβατικών Μεταφορών. Τα πιο πολλά από αυτά τα άρθρα είναι
διαδικαστικά για τη δηµιουργία αυτής της αρχής. Βέβαια, είναι
αρχές που τις έχουµε γνωρίσει παντού, που στοχεύουν στην παραπέρα συγκέντρωση. Το παρόν νοµοσχέδιο µε τη ρυθµιστική
αρχή σκοπεύει και στοχεύει στη συγκέντρωση στο Υπουργικό
Συµβούλιο, στον ασφυκτικό κλοιό και έλεγχο της ΡΑΕΜ.
Τώρα το τρίτο µέρος, που αναφέρεται στις σιδηροδροµικές
συγκοινωνίες, στις αστικές συγκοινωνίες, στα ταξί, στα συνεργεία αυτοκινήτων, στα πρατήρια καυσίµων, στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ,
θεωρούµε ότι δείχνει πραγµατικά τον αντιδραστικό χαρακτήρα
αυτού του νοµοσχεδίου.
Για παράδειγµα, στο άρθρο 85 τροποποιεί διατάξεις που δίνουν µεγαλύτερη αυτονοµία κίνησης στη Ρυθµιστική Αρχή των
Σιδηροδρόµων. Γενικά, οι αλλαγές στο εν λόγω άρθρο έχουν
στόχο την προώθηση της ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ και της απελευθέρωσης των σιδηροδροµικών µεταφορών. Περιέχουν διατάξεις απαραίτητες για να παίξει η ΡΑΣ το ρόλο της ρυθµιστικής
αρχής.
Όσον αφορά το άρθρο 86, είναι ένα άρθρο που οι ρυθµίσεις
του αποτελούν µποναµά προς την ιδιωτικοποίηση της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ». Δίνεται η δυνατότητα στην «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» να φτιάξει κοµµάτι οδικών µεταφορών και αντανακλάται η ανάγκη του
κεφαλαίου να τοποθετείται όπου διασφαλίζει µεγαλύτερη κερδοφορία. Δείχνει πως η ιδιωτικοποίηση της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» δεν θα
σηµάνει αναβάθµιση των σιδηροδροµικών µεταφορών, αλλά θα
αξιοποιήσει την εκτόξευση των κερδών των οµίλων οι οποίοι θα
πάρουν την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ».
Όσον αφορά τα άρθρα 87 και 89, είναι άρθρα σχετικά µε τους
φορείς συντήρησης των εµπορευµατικών βαγονιών και προωθούν και αυτά την απελευθέρωση.
Στο άρθρο 90 είναι η απαλλαγή του ΟΣΕ από την κατάθεση
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εγγυητικών επιστολών για τα έργα των απαλλοτριώσεων.
Στο άρθρο 92 έχουµε την πιστοποίηση των µηχανοδηγών.
Στο άρθρο 93 έχουµε την ποινικοποίηση της κλοπής του υλικού από το δίκτυο.
Όσον αφορά το άρθρο 94, είναι ένα άρθρο κλειδί για την προώθηση της απελευθέρωσης. Προβλέπει συµφωνίες του οµίλου
που θα αγοράσει το δίκτυο του ΟΣΕ µε το δηµόσιο, µε στόχο την
ενίσχυση της κερδοφορίας του οµίλου. Φωτίζει τον πραγµατικό
στόχο της απελευθέρωσης των σιδηροδροµικών µεταφορών.
Στο άρθρο 95 έχουµε ρυθµίσεις ενίσχυσης της κερδοφορίας
του ΟΣΕ. Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση όπου η οριστική τιµή
απαλλοτρίωσης είναι µικρότερη από την προσωρινή, η καταβολή
της διαφοράς από τους δικαιούχους της αποζηµίωσης θα γίνεται
µε κώδικα είσπραξης των δηµοσίων εσόδων και δεν θα χρειάζεται δικαστήριο. Είναι ρύθµιση καταπέλτης για χιλιάδες δικαιούχους αποζηµίωσης.
Στο άρθρο 96 εντάσσετε την κινητικότητα των δηµοσίων υπαλλήλων. Προβλέπεται η δυνατότητα µετακίνησης υπαλλήλων του
δηµοσίου στην Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδροµικού
Υλικού. Πρόκειται για ρύθµιση που εντάσσεται στην πολιτική των
απολύσεων, δεν υπολογίζει τις ανάγκες των εργαζοµένων που
µετακινούνται κ.λπ..
Στο άρθρο 98, η διάταξη αυτή περιέχει την εξής ρύθµιση που
στοχεύει στην ενίσχυση κερδοφορίας των ΟΣΕ και «ΕΡΓΟΣΕ»:
Πρώτον, δίνει τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ενός έργου
να αποφασίζει για την προσθήκη ειδικών όρων. Οι ειδικοί όροι
αποτελούν τη βασική µέθοδο µε την οποία στήνονται φωτογραφικοί διαγωνισµοί. Δεύτερον, οπλίζει τον ιδιωτικοποιηµένο σιδηρόδροµο µε νοµικό οπλοστάσιο του δηµοσίου για τα θέµατα των
απαλλοτριώσεων, επιταχύνοντας την εκτέλεση των σχετικών
έργων.
Όσον αφορά το άρθρο 98, είναι ένα εφαρµοστικό άρθρο του
προηγούµενου νόµου για τις εγκαταστάσεις του σταθµού των
εµπορευµατοκιβωτίων στο Θριάσιο, αναφορικά µε το µηχανισµό
έγκρισης και όρων δόµησης.
Στα άρθρα που αναφέρονται στις αστικές συγκοινωνίες,
άρθρα 99 και 100, έχουµε ρυθµίσεις ενίσχυσης της κερδοφορίας
των επιχειρήσεων των αστικών συγκοινωνιών, µε στόχο την ευκολότερη προώθηση της ιδιωτικοποίησής τους. Στόχος είναι να
παραδοθούν στους ιδιώτες οι αστικές συγκοινωνίες, καθαρές
από χρέη και µε ευεργετικές διατάξεις.
Επιπλέον, οι διατάξεις αυτές δεν έχουν κανένα θετικό αποτέλεσµα για τις λαϊκές συγκοινωνιακές ανάγκες. Δεν θα πληρώνουν
τέλη στους δήµους για τις υπαίθριες διαφηµίσεις. Οι δήµοι θα
στερούνται από ένα σηµαντικό έσοδο που θα µετακυληστεί,
µέσα από τη φοροµπηχτική πολιτική της τοπικής διοίκησης,
στους δηµότες. Οι εταιρείες των αστικών συγκοινωνιών δεν θα
πληρώνουν φόρους και τέλη ακίνητης περιουσίας, για να προωθηθεί η εξυγίανσή τους.
Στο άρθρο 100, θεωρούνται ως δηµόσιος τοµέας και προτείνονται ειδικές φορολογικές διατάξεις για τις εταιρείες οι οποίες
θα εισβάλουν στο χώρο.
Στο άρθρο 102 έχουµε αυτόµατη χρηµατοδότηση του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Εκεί, πραγµατικά,
φαίνεται η πολιτική για τα αστικά µέσα µαζικής µεταφοράς.
Το άρθρο 103 αφορά ρυθµίσεις που πηγάζουν από την είσοδο
της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ρυθµίσεις για την
ενσωµάτωση των οδηγιών στο Ελληνικό Δίκαιο.
Στο άρθρο 107 έχουµε κραυγαλέες ρυθµίσεις υπέρ των µονοπωλιακών κατασκευαστικών οµίλων. Ο τζίρος υπολογίζεται µε
βάση την προηγούµενη περίοδο. Με τον τρόπο αυτό κατασκευαστικοί όµιλοι µε πτυχία µεγάλης τάξης παραµένουν στις υψηλές
τάξεις παρά την πτώση του τζίρου. Η επίκληση µικρότερων εταιρειών είναι προσχηµατική. Για παράδειγµα ο υπολογισµός του
τζίρου στα έργα του εξωτερικού µέσω θυγατρικών είναι φωτογραφική διάταξη για τους µεγάλους οµίλους που έχουν έργα στο
εξωτερικό και έτσι θα πεταχτούν έξω πάρα πολλές µικρές εταιρείες.
Θα ήθελα να αναφερθώ στα άρθρα τα οποία αφορούν τα ταξί
που είναι πραγµατικά η ολοκλήρωση αυτού του εγκλήµατος που
συντελείται στο χώρο των αυτοαπασχολούµενων.
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Στα άρθρα αυτά έχουµε για παράδειγµα τη δηµιουργία µιας
ακόµα κατηγορίας επιβατικών δηµοσίας χρήσης, της λεγόµενης
ειδικής µεταφοράς χωρίς ταξίµετρο, µε πέντε έως επτά θέσεις,
δηλαδή λιγότερες από τα ταξί ειδικής µίσθωσης αλλά ουσιαστικά
µε τους ίδιους όρους λειτουργίας. Ένα ακόµη µερίδιο δουλειάς,
που σήµερα είναι ακόµα στα χέρια µικροϊδιοκτητών αυτοαπασχολούµενων, θα µεταφερθεί σε επιχειρηµατικά σχήµατα.
Επίσης, έχουµε τη ρύθµιση που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες
επιβατικών δηµόσιας χρήσης να συµµετέχουν στη σύσταση και
εκµετάλλευση των ραδιοταξί. Σήµερα σχεδόν σε όλους τους συνεταιρισµούς των ταξί έχουν δικαίωµα και συµµετέχουν και οι
οδηγοί που έχουν µισθώσει ή εκµεταλλεύονται αυτά τα ταξί. Να
δοθεί και σε αυτούς η δυνατότητα να έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν, γιατί πραγµατικά βλάπτονται.
Σε ό,τι αφορά κάποια ζητήµατα για τα πρατήρια υγρών καυσίµων στα άρθρα 115 και 112 θα τα ψηφίσουµε και σε ό,τι αφορά
και τα συνεργεία των αυτοκινήτων. Επίσης, τη ρύθµιση για τα
φορτηγά δηµόσιας χρήσης θα την ψηφίσουµε γιατί αφορά κυρίως χιλιάδες αυτοαπασχολούµενους ιδιοκτήτες φορτηγών δηµόσιας χρήσης που έχουν ένα φορτηγό και παλεύουν για
µεροκάµατο, αλλά αντιµετωπίζουν προβλήµατα επιβίωσης εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης. Είναι ένα από τα αιτήµατα του συνδικαλιστικού τους χώρου.
Βέβαια εδώ, για όσο διάστηµα αυτά τα οχήµατα θα είναι σε
ακινησία ζητάµε, όταν θα υπάρχει και η διακοπή ασφαλιστικών
εισφορών, να έχουν πλήρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και
αυτοί και τα µέλη των οικογενειών τους.
Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες θα αναφερθούµε στη δευτερολογία µας.
Θα θέλαµε µόνο να επισηµάνουµε για την τροπολογία που
αφορά την παράταση της διάρκειας του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», πως παρ’ ότι εδώ φαίνεται ότι πραγµατικά δίνει
µια ανάσα και υπάρχει µια παράταση µέχρι το 2014, κατά τη
γνώµη µας µπαίνουν σοβαρά ζητήµατα.
Ένα από τα κυριότερα ζητήµατα είναι η χρηµατοδότηση. Θα
γίνεται από τους ΚΑΠ, τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των
δήµων. Δηλαδή, θα γίνεται από τον φόρο εισοδήµατος φυσικών
προσώπων, τον ΦΠΑ, από τον φόρο ακίνητης περιουσίας, δηλαδή από τους βασικούς µηχανισµούς της φοροληστείας των
λαϊκών στρωµάτων, από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων που αποτελεί έναν από τους µηχανισµούς και τα µέτρα πετσοκόµµατος των συντάξεων, από την παρακράτηση µέρους των
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόµενων ειδικά στο πρόγραµµα «Κατ’ Οίκον Φροντίδα».
Λέει η κυβερνητική τροπολογία για ποσά που θα µεταφερθούν
από τον ΕΚΑΓΕ και από τους ΚΑΠ στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι». Ενδέχεται παρά την πρόβλεψη του νόµου, στην πράξη να
µην µπορεί να υλοποιηθεί η χρηµατοδότησή του. Διότι, για παράδειγµα την τριετία 2009-2012 η κρατική χρηµατοδότηση των
δήµων έχει µειωθεί κατά 60%. Γεννιέται το ερώτηµα, πώς είναι
δυνατόν χρεοκοπηµένοι δήµοι να µπορέσουν να χρηµατοδοτήσουν αυτό το πρόγραµµα;
Η συνέχιση του προγράµµατος, ακόµα και αν πραγµατοποιηθεί κατά 100% µε τους όρους που βάζει η συγκυβέρνηση, µε
τον αριθµό του προσωπικού, µε το ύψος της χρηµατοδότησης
όχι µόνο δεν πρόκειται κατά τη γνώµη µας να καλύψει τις ανάγκες που έχουν εκατοντάδες χιλιάδες πανελλαδικά από τέτοιες
υπηρεσίες, αλλά ούτε καν τον αριθµό των απολύτως εξαθλιωµένων που διευρύνονται µε γεωµετρική πρόοδο.
Είναι πολλά τα παραδείγµατα µέχρι σήµερα που προκειµένου
να χωρέσουν στο πρόγραµµα περισσότεροι ηλικιωµένοι, δήµοι
µείωσαν τις παρεχόµενες υπηρεσίες σε αριθµό ηµερών. Τις έκαναν µία ηµέρα την εβδοµάδα, αντί τρεις µέρες που ήταν αρχικά.
Έτσι περιοριζόταν το φάσµα των υπηρεσιών που παρείχαν. Εποµένως, δεν είναι µόνο ζήτηµα της συνέχειας του προγράµµατος,
αλλά και του περιεχοµένου αυτού του προγράµµατος.
Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι το ΚΚΕ υποστηρίζει µια πολιτική µε κρατικές και δωρεάν υπηρεσίες κοινωνικής και ιατρικής
φροντίδας στο σπίτι για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων
των ηλικιωµένων, των αναπήρων, των χρονίως πασχόντων και
όσων άλλων έχουν ανάγκη χωρίς κανέναν αποκλεισµό και καµµία
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οικονοµική επιβάρυνση των ιδίων καθώς και των ασφαλιστικών
ταµείων. Πυρήνας αυτής της δραστηριότητας θεωρούµε ότι πρέπει να είναι το δηµόσιο κέντρο υγείας στην πόλη, στο χωριό στο
πλαίσιο ενός ενιαίου, καθολικού, αποκλειστικά δηµόσιου και δωρεάν συστήµατος υγείας και πρόνοιας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
να αναφερθώ στις τροπολογίες που αφορούν τα ζητήµατα των
µετατάξεων στο 3 και 4 της παραπάνω τροπολογίας.
Θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ» στη συγκεκριµένη τροπολογία, αλλά
θεωρούµε ότι βρίσκεται στην κατεύθυνση υλοποίησης του νόµου
της διαθεσιµότητας. Δεν µπορεί να αγνοήσουµε τα διαδικαστικά
ζητήµατα τα οποία µπαίνουν. Βέβαια µπορεί να φαίνεται σε
αυτήν την τροπολογία, ιδιαίτερα στην 4, ότι άνθρωποι ικανοί µπορεί να πάνε σε υπηρεσίες που µπορεί να προσφέρουν καλύτερα,
αλλά κατά τη γνώµη µας, αυτό το οποίο επιδιώκει η Κυβέρνηση
είναι να ανοίξει την πόρτα των απολύσεων και σε αυτόν τον
τοµέα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εξυπακούεται ότι πήρατε και τον χρόνο της δευτερολογίας σας, όλοι οι οµιλήσαντες
πέραν των οκτώ λεπτών. Ήταν διπλάσιος ο χρόνος σας.
Τον λόγο έχει η κ. Βαλαβάνη.
ΟΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα αναφερθώ µόνο στην πτυχή
του νοµοσχέδιου που αφορά στην υπό εξέλιξη επιχείρηση ιδιωτικοποίησης του ελληνικού σιδηρόδροµου, προκειµένου να παραδοθεί «καθαρός», χωρίς βάρη και µε εγγυηµένα µελλοντικά
κέρδη, στο ξένο µεγάλο κρατικό κεφάλαιο.
Διότι ο µέχρι σήµερα δηµόσιος ελληνικός σιδηρόδροµος βρίσκεται σε διαδικασία κατ’ όνοµα ιδιωτικοποίησης, στην πραγµατικότητα, όµως, περάσµατος από τον έλεγχο του ελληνικού
δηµόσιου στον έλεγχο άλλων κρατών, πιθανόν του γαλλικού, ρωσικού ή και κινεζικού δηµοσίου.
Η αλήθεια είναι, επίσης, ότι ως προς το σιδηρόδροµο οι ελληνικές κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας αποδείχθηκαν διαχρονικά «πρωτοπόρες». Για παράδειγµα, ενώ ακόµα σήµερα δεν
έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση για το Τέταρτο σιδηροδροµικό πακέτο, ήδη από το 2004 πέρασαν στον εταιρικό «κατατεµαχισµό»
του µέχρι τότε ενιαίου ΟΣΕ, ενώ η ευρωπαϊκή νοµοθεσία -όπως
επιβεβαιώθηκε πρόσφατα και µε τη νίκη της Γερµανίας που είχε
παραπεµφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή όπως και όλα
τα µεγάλα ευρωπαϊκά κράτη διατηρεί ενιαία τη δηµόσια εταιρική
µορφή των γερµανικών σιδηροδρόµων- απαιτεί µόνο το λογιστικό και λειτουργικό, και όχι και τον εταιρικό διαχωρισµό των
εθνικών σιδηροδρόµων.
Σε αντίθεση µε αυτό, η τρόικα επέβαλλε και η Κυβέρνηση αποδέχθηκε πρόθυµα ως µνηµονιακή δέσµευση, την πλήρη παράδοση του κατακερµατισµένου πλέον οµίλου των ελληνικών
σιδηροδρόµων στο µεγάλο ξένο κρατικό κεφάλαιο. Και βιάζεται
να προχωρήσει στο ξεπούληµα της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» και ΕΕΣΣΤΥ, της
επονοµαζόµενης και ROSCO, των οποίων οι µετοχές έχουν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ και βρίσκονται στη διαδικασία του διεθνούς
διαγωνισµού.
Μαθαίνουµε, βέβαια, από δηµοσιεύµατα µετά το άνοιγµα της
πρώτης φάσης των προσφορών, ότι οι ρωσικοί κρατικοί σιδηρόδροµοι, οι µεγαλύτεροι στον κόσµο, ενδιαφέρονται για την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» µόνο εφόσον πάει «πακέτο» µαζί της και ο ΟΛΘ ή το
λιµάνι της Αλεξανδρούπολης. Η δε «COSCO», που δεν υπέβαλε
προσφορά, αλλά µπορεί να µπει στη δεύτερη φάση, θα το κάνει
µόνο αν «πακέτο» µε την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» πάει τόσο η ΕΕΣΣΤΥ όσο
και ο ΟΛΠ.
Δίνουν, και οι µεν και οι δε, µαθήµατα σε όλους µας για το τι
σηµαίνουν γεωπολιτικά συµφέροντα, προϊδεάζοντάς µας σχετικά
µε το τι σηµαίνει για τη χώρα και το λαό µας να παραδίδει σε
άλλα κράτη όχι µόνο το παρόν, αλλά και το µέλλον του.
Η Κυβέρνηση µε τις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου επείγεται να ξεκαθαρίσει όπως-όπως τις τελευταίες λεπτοµέρειες για
τη διεύρυνση της ιδιωτικοποίησης του ελληνικού σιδηροδρόµου,
συµπεριλαµβάνοντας για πρώτη φορά σε αυτήν και την εκποίηση
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της διαχείρισης της υποδοµής. Και ενώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 41/2005, «διαχειριστής της εθνικής σιδηροδροµικής
υποδοµής» µέχρι σήµερα είναι ο µικρός- πλέον-ΟΣΕ, όπως σηµειώνεται στο παρόν νοµοσχέδιο, «τα καθήκοντα του διαχειριστή
της υποδοµής ενός δικτύου ή µέρος ενός δικτύου µπορούν να
ανατίθενται σε διαφορετικούς φορείς ή επιχειρήσεις». Δηλαδή,
το εξαιρετικά περιορισµένο εθνικό δίκτυο κατακερµατίζεται και
κάθε ιδιωτική εταιρεία-εργολάβος θα µπορεί να αναλάβει τη συντήρηση τµήµατος της γραµµής και να αποκτά τον κοµβικό τίτλο
του «διαχειριστή υποδοµής», µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία, αλλά και την ασφάλεια των ελληνικών σιδηροδρόµων.
Στην Ευρώπη αυτό εφαρµόζεται σε µια και µόνη χώρα, γι’ αυτό
και αποκαλείται «αγγλικό µοντέλο για το σιδηρόδροµο». Με άλλα
λόγια, ως µοίρα του ΟΣΕ επιλέχθηκε το πιο ακραίο µοντέλο στην
Ευρώπη, αυτό που έχει κάνει τους αγγλικούς σιδηρόδροµους
τους πιο επικίνδυνους σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.
Σε σχέση µε το προσωπικό: Λόγω του αποδεκατισµού του εξειδικευµένου προσωπικού του ΟΣΕ που συντελέστηκε από το
2011, είναι ντροπή σήµερα να υπάρχουν στα µουσεία φύλακες,
που υπήρξαν δήθεν «πλεονάζοντες» µηχανοδηγοί ή συνοδοί αµαξοστοιχιών, ενώ λείπουν σήµερα από την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» τόσο δραστικά, ώστε σχεδόν κατά κανόνα ο ίδιος εργαζόµενος να
αναγκάζεται να οδηγεί ή να συνοδεύει αµαξοστοιχία σε δυο βάρδιες µέσα στο ίδιο εικοσιτετράωρο, προκειµένου να µπορέσουν
να εκτελεστούν τα δροµολόγια.
Η ίδια η διεύθυνση της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» σε συνάντηση που είχαµε
µαζί της την άνοιξη, µας διαβεβαίωσε ότι θα ζητήσει µε ονοµαστικές καταστάσεις µετάταξη τέτοιων «φυλάκων» πίσω στην
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ». Στο κλίµα, όµως, των σηµερινών δεσµεύσεων προς
την τρόικα για τη δηµιουργία ενός δηµοσίου 450.000 ή 400.000
ή ακόµη και 360.000 δηµοσίων υπαλλήλων, το πιθανότερο είναι
να βρεθεί σε διαθεσιµότητα προς απόλυση και µέρος από τους
υπάρχοντες µηχανοδηγούς και συνοδούς τρένων.
Σε αυτό το κλίµα και η ρύθµιση του άρθρου 96 του θέµατος
τυχόν «πλεοναζόντων» -µε τον τρόπο που η Κυβέρνηση βλέπει
και δηµιουργεί «πλεονάζοντες», δηλαδή αλά «ΤΡΑΙΝΟΣΕ»- του
προσωπικού της ΕΕΣΣΤΥ, θέτοντάς τους σε διαθεσιµότητα, αντί
να τους µετατάξει στον ΟΣΕ, που επίσης πλήττεται από έντονες
ελλείψεις προσωπικού και ενώ υπήρχε τέτοια συµφωνία µε την
Πανελλήνια Οµοσπονδία Σιδηροδροµικών, που σήµερα µε το
παρόν νοµοσχέδιο αθετείται, οδηγεί στην απόλυση τεχνικό προσωπικό που κατέχει ειδική τεχνογνωσία και εργασιακή εµπειρία
µοναδική στην Ελλάδα, ενώ η εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου, µια σύλληψη για δηµόσιους υπαλλήλους στα γραφεία σε
ωράριο 8.00’ µε 16.00’, οδηγεί στη διάλυση των παραγωγικών
τµηµάτων στα µηχανεργοστάσια της ΕΕΣΣΤΥ που δουλεύουν µε
βάρδιες και Σαββατοκύριακα και σε δωρεάν εργασία -απλήρωτες
υπερωρίες, νυχτερινά και Σαββατοκύριακα- στην «ΤΡΑΙΝΟΣΕ».
Με τις σχετικές διατάξεις του νοµοσχεδίου για τον ΟΣΕ είναι
φανερό ότι η σιδηροδροµική σύνδεση Ικονίου-Θριασίου, η προστασία της σιδηροδροµικής υποδοµής, η ενεργοποίηση της ηλεκτροκίνησης, η επιτάχυνση των έργων - δηλαδή, όσες ενέργειες
θα καθιστούσαν τον ΟΣΕ όχι απλώς βιώσιµο και λειτουργικό,
αλλά κερδοφόρο και κοµβικό, εθνικό, δηµόσιο σιδηροδροµικό
µέσο- γίνονται «στο πόδι» και στο «παρά πέντε» του ξεπουλήµατος, αποκλειστικά για να δοθούν προίκα σε ξένους κρατικούς σιδηροδρόµους που προσέφεραν, κατά πληροφορίες, στην πρώτη
φάση του διαγωνισµού για την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» µόλις 35 έως 45 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή κυριολεκτικά ένα τίποτα, όχι µόνο σε
σχέση µε όσα δισεκατοµµύρια έχει επενδύσει µέχρι σήµερα στον
ελληνικό σιδηρόδροµο ο ελληνικός λαός, αλλά και σε σχέση µε
όσα θα πρέπει να πληρώσει το επόµενο διάστηµα για αυτά τα
σχέδια «προικοδότησης» της τελευταίας στιγµής.
Φοβόµαστε επίσης ότι όχι τυχαία, πριν από δύο Σαββατοκύριακα, πληµµύρισε ο τόπος µε φήµες περί «ξαφνικού θανάτου»
του εναποµείναντος µικρού δηµοσίου ΟΣΕ.
Για όλους αυτούς τους λόγους, θα µας βρείτε µπροστά σας
στην προώθηση των σχεδίων σας για τις εταιρείες των ελληνικών
σιδηροδρόµων, ενώ σήµερα θα καταψηφίσουµε όλα τα άρθρα,
στα οποία ήδη έχω αναφερθεί.
Σας ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία συνάδελφε.
Κύριε Υφυπουργέ, θέλετε να κάνετε παρέµβαση για την τροπολογία που έχετε καταθέσει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, έχετε τον λόγο
για οκτώ λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα µιλήσω για την τροπολογία που αφορά το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», προκειµένου να την υποστηρίξω και να την αναλύσω.
Πριν απ’ αυτό, όµως, θα ήθελα να αναφερθώ επιγραµµατικά
στο σχεδιασµό του Υπουργείου Εργασίας για την κοινωνική προστασία και πρόνοια, η οποία στοχεύει στην αντιµετώπιση των
προβληµάτων που ταλανίζουν την κοινωνία και ιδιαίτερα τους
αδύναµους της κοινωνίας. Η παρατεταµένη κρίση επιβαρύνει
ακόµη περισσότερο αυτούς τους ανθρώπους. Εποµένως, η προτεραιότητα για την άµεση αντιµετώπιση των φαινοµένων της
ακραίας φτώχειας και η υποχρέωση της πολιτείας και της κοινωνίας να διασφαλίσει στους αδύναµους ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης θεωρώ ότι είναι, από άποψη αρχής, µια πολιτική που και
θα αποδώσει και την έχει ανάγκη η κοινωνία.
Εκτός από τις πολιτικές ανάσχεσης της ανεργίας και το διετές
σχέδιο που έχουµε βάλει µπροστά, οι πολιτικές κοινωνικής προστασίας χρειάζονται πραγµατικά µια αναµόρφωση, προκειµένου
να ανταποκριθούν σε αυτές τις συνθήκες. Γι’ αυτό συνεργαζόµαστε όχι µόνο µε τα συναρµόδια Υπουργεία αλλά και µε τους
φορείς της αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
και κάθε φορέα που έχει δραστηριοποίηση σε αυτόν τον τοµέα,
τον τοµέα της κοινωνικής φροντίδας στην αντιµετώπιση των προβληµάτων.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να πω πως το γεγονός ότι στο ΣΕΣ το
20% των πόρων θα µπορέσει να διατεθεί για την αντιµετώπιση
της φτώχειας και των προβληµάτων που προκαλεί είναι ένα θετικό γεγονός. Δεν θα έχουµε µόνο το ΕΚΤ, θα έχουµε πόρους και
από το ΕΤΠΑ. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό και επιβάλλει ένα επιπλέον καθήκον στον καθένα µας αλλά πρωτίστως στο Υπουργείο
Εργασίας να µπορέσει µε αποτελεσµατικές προτάσεις να αξιοποιήσει αυτούς τους πόρους.
Όσον αφορά το σχέδιο για την ανεργία, θα πρέπει να πω ότι
σήµερα ξεκινάει η εφαρµογή του Κοινωφελούς Προγράµµατος
Εργασίας για πενήντα χιλιάδες ανέργους. Σήµερα ξεκινάει η
υποβολή για την πρώτη προκήρυξη, για δέκα χιλιάδες ανέργους,
και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου. Θα ακολουθήσουν και
οι υπόλοιπες µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός των πενήντα χιλιάδων ανέργων.
Έχουµε µια πολιτική για τη στήριξη της οικογένειας, η οποία
έχει ουσιαστικούς πυλώνες. Θέλω να τα θυµίζω αυτά, γιατί πολλές φορές στη ρητορική µας µιλάµε για την «κατάρρευση του
κοινωνικού κράτους» κ.λπ.. Με τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα
που υπάρχουν θεωρώ ότι οι πολιτικές µπορεί να µην αρκούν και
να χρειάζονται ενίσχυση, αλλά είναι πάρα πολύ σηµαντικές.
Είχα και την ευκαιρία το πρωί, µε αφορµή µια ερώτηση, να αναφερθώ στα νέα επιδόµατα για τα τέκνα, από το πρώτο κιόλας,
που δεν υπήρχε ποτέ στη χώρα, και να πω ότι εξακόσιες πενήντα
χιλιάδες και πάνω έχουν υποβάλει αίτηµα. Έχουµε ενισχύσει ήδη
και θα καταβληθούν έως τις 4 Οκτωβρίου, για τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες οικογένειες. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό
αυτό και ιδιαίτερα µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Διασφαλίσαµε φέτος για οικονοµικά αδύναµες οικογένειες την
ένταξη στους παιδικούς σταθµούς µέσω του ΕΣΠΑ σε εβδοµήντα
µία χιλιάδες παιδιά. Είναι σηµαντικό. Δεν αρκεί, αλλά είναι όµως
πολύ περισσότερο από αυτό που υπήρχε το 2011, παραδείγµατος χάριν, που ήταν µόνο σαράντα έξι χιλιάδες διακόσια παιδιά.
Προσπαθούµε εποµένως σε αυτήν την κατεύθυνση.
Όσον αφορά την τρίτη ηλικία και τα ΑΜΕΑ, θα ήθελα να πω
ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης των Κέντρων Ηµερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωµένων και των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στο πρόγραµµα για
να χρηµατοδοτηθούν απρόσκοπτα και να µην υπάρχει κανένα
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πρόβληµα στη χρηµατοδότησή τους.
Διασφαλίζονται προνοιακά επιδόµατα, τα οποία καταβάλλονται ανά δίµηνο -είναι συνολικά ετησίως 720 εκατοµµύρια ευρώ.
Για την προστασία των πραγµατικών δικαιούχων συνεχίζεται ο
επανέλεγχος.
Επίσης, να πω ότι υπογράψαµε συµβάσεις µε τους συγκοινωνιακούς φορείς, προκειµένου να έχουµε τη µετακίνηση των
ΑΜΕΑ µε την έκδοση κάρτας για τις αστικές και τις υπεραστικές
συγκοινωνίες αλλά και σε όλη τη χώρα.
Συνεχίζουµε και αναβαθµίζουµε το πρόγραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι», για να ανταποκριθεί στην περίοδο κρίσης και θα αναφερθώ παρακάτω. Αυτό αφορά τους ηλικιωµένους, τους ανήµπορους, τους αδύναµους.
Θεσµοθετήσαµε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα που θα
εφαρµοστεί το 2014 πιλοτικά και το 2015 καθολικά, ανασυγκροτούµε τα Κέντρα Κοινωνικής Προστασίας, αλλά κυρίως ενισχύουµε την εξωστρέφειά τους. Δεν αρκεί να δραστηριοποιούνται
µόνο σε σχέση µε τους ανθρώπους που είναι µέσα στο ίδρυµα, θα
τα συνδέσουµε και µε τις ανάγκες που υπάρχουν στην κοινωνία
και θα τα στηρίξουµεπρος αυτήν την κατεύθυνση.
Αναµορφώνουµε τη διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίου για την ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη του ανασφάλιστου και οικονοµικά αδύναµου, προκειµένου και να είναι πιο
σωστή αυτή η διαδικασία από άποψη απλούστευσης, αλλά και
από άποψη δικαιοσύνης και βεβαίως για να καλύψουµε τις αυξηµένες ανάγκες που υπάρχουν, πέρα από το πρόγραµµα του
Υπουργείου Υγείας.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ σε επικείµενη νοµοθετική πρωτοβουλία που θα θεσµοθετήσει το εθνικό δίκτυο για την κοινωνική
ένταξη και την αντιµετώπιση της φτώχειας, για την οποία αναφέρθηκα προηγουµένως και για τους πόρους που θα έχουµε στη
διάθεσή µας, η οποία θα έχει πόδια στήριξης σε κάθε δήµο µε
την κοινωνική σύµπραξη.
Τι θα είναι η κοινωνική σύµπραξη; Θα είναι η συνεργασία όλων
των φορέων που ασκούν κάθε µορφής δράση κοινωνικής αλληλεγγύης σε ένα συγκεκριµένο χώρο που σήµερα δεν συνεννοούνται µεταξύ τους, δεν υπάρχουν. Αυτή η κοινωνική σύµπραξη
επιµελείται από το δήµο. Θα είναι πραγµατικά αυτό που θα µπορέσει να δώσει απάντηση, γιατί και καλύτερη αξιοποίηση των διαθεσίµων πόρων θα υπάρξει και νέοι πόροι θα µπορέσουν να
έρθουν για να τους διαχειριστεί.
Έρχοµαι τώρα στην τροπολογία αυτή κάθ’ αυτή και νοµίζω ότι
είναι πάρα πολύ σηµαντικό να συζητάµε στη Βουλή των Ελλήνων,
για το θέµα της «Βοήθειας στο Σπίτι». Αυτό αφορά βέβαια κυρίως
τους ανήµπορους συµπολίτες µας, τους δικαιούχους και βεβαίως τους εργαζόµενους του προγράµµατος.
Όπως γνωρίζετε το πρόγραµµα λειτουργεί δώδεκα και πλέον
χρόνια, έχει αξιολογηθεί ως ένα από τα καλύτερα προγράµµατα
κι έχει προσφέρει πάρα πολλά. Σήµερα µε την κατάσταση η
οποία υπάρχει στην κοινωνία, δύο πράγµατα πρέπει να γίνουν:
Αφ’ ενός µεν να συνεχιστεί και όχι να παραταθεί η λειτουργία
του, όπως λανθασµένα είπε κάποιος συνάδελφος προηγουµένως
και αφ’ ετέρου να αναβαθµιστεί, για να µπορεί να καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες. Αυτό όλοι κάνουµε µε την τροπολογία.
Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» πλέον στο καινούργιο πλαίσιο θα παρέχει τις υπηρεσίες συµβουλευτικής και συναισθηµατικής στήριξης, ιατρικής φροντίδας, νοσηλευτικής φροντίδας,
φυσικοθεραπείας και εργοθεραπείας, οικιακής βοήθειας, ενηµέρωσης των εξυπηρετουµένων για τα δικαιώµατά τους, υποστήριξη κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και κυρίως
µε τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και συνοδεία για µικροαγορές ή οτιδήποτε άλλο ή πραγµατοποίηση των µικροαγορών
για λογαριασµό των ωφελουµένων.
Ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα που θέλουµε να έχει µέσα όλα
αυτά, µπορεί να απαντήσει στις ανάγκες της κοινωνίας σήµερα.
Έτσι δηµιουργούµε τρία επί µέρους προγράµµατα, τα οποία θα
εξυπηρετεί το «Βοήθεια στο Σπίτι».
Ποια είναι τα τρία επί µέρους προγράµµατα: Το «Κατ’ Οίκον
Φροντίδα Συνταξιούχων», το οποίο είναι γνωστό και αφορά τους
συνταξιούχους µε συγκεκριµένα κριτήρια, τα οποία είναι σφικτά
-είναι γεγονός- και το οποίο είναι ουσιαστικά ανταποδοτικό µε
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πόρους από το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.
Το δεύτερο Πρόγραµµα αφορά την «Κατ’ Οίκον Κοινωνική
Φροντίδα». Θεσµοθετείται για πρώτη φορά και θα αφορά τους
ηλικιωµένους που δεν καλύπτονται από το προηγούµενο πρόγραµµα, τους ανασφάλιστους, τους άπορους και τα ΑΜΕΑ που
δεν καλύπτονται από το προηγούµενο πρόγραµµα.
Αυτή, λοιπόν, η νέα παρέµβαση µε τη θεσµοθέτηση του «Κατ’
Οίκον Κοινωνική Φροντίδα», θα µας δώσει τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε συνθήκες αυτόνοµης διαβίωσης των ηλικιωµένων
µε την ανάλογη στήριξη στο χώρο της κατοικίας τους. Έτσι θα
αποφύγουµε την ένταξή τους σε κάποιο ίδρυµα ή την περιθωριοποίησή τους και την αποµόνωσή τους.
Θεσµοθετούµε και ένα τρίτο πρόγραµµα. Το τρίτο πρόγραµµα
αφορά την «Κατ’ Οίκον Νοσηλεία», το οποίο θεσµοθετεί σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας και θα εφαρµοσθεί κατ’ αρχάς
πιλοτικά, µε σκοπό, αφ’ ενός την υποστήριξη της πρωτοβάθµιας
περίθαλψης, σε συνεργασία µε τα κέντρα υγείας και τα νοσοκοµεία, αλλά κυρίως θα αφορά τη µετανοσοκοµειακή υγειονοµική
φροντίδα και αρωγή του ασθενούς στο δικό του χώρο, προκειµένου να µπορέσει έτσι να επανενταχθεί πολύ γρηγορότερα
µετά από κάποια επέµβαση ή κάποια θεραπεία που θα έχει δεχθεί στο νοσοκοµείο.
Αυτό το καινούργιο πρόγραµµα θα προσδιοριστεί και σε σχέση
µε τη διαδικασία και τον τρόπο εφαρµογής σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ µε κοινή υπουργική απόφαση,
αφού συζητηθούν διεξοδικά τα θέµατα που το αφορούν. Μετά
από συνεννόηση µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών
Υποθέσεων, τον κ. Κρεµαστινό, θα φέρουµε στην αρµόδια επιτροπή και το θέµα που αφορά το πρόγραµµα «Κατ’ οίκον Νοσηλεία» αναλυτικά και το θέµα που αφορά το πρόγραµµα «Κατ’
οίκον Κοινωνική Φροντίδα», για να δούµε τα κριτήρια και τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του.
Θα ήθελα να πω ότι στο πρόγραµµα εκτός από ενιαίο πλήρες
ολοκληρωµένο ηλεκτρονικό µητρώο, στο οποίο θα φαίνονται οι
ωφελούµενοι και όλα τα στοιχεία που τους αφορούν, δηλαδή σε
ποιο πρόγραµµα είναι δικαιούχοι και τα σχετικά, θα υπάρξει και
ένα ολοκληρωµένο σύστηµα για την παρακολούθηση τήρησης
του προγράµµατος για πρώτη φορά, για την υποστήριξη των διαδικασιών και για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος ανά δήµο και ανά δοµή για την αποτύπωση των
παρεχοµένων υπηρεσιών, ανά επιµέρους πρόγραµµα και ωφελούµενου για τα στατιστικά στοιχεία και τους δείκτες απόδοσης,
που θα µας δώσουν τη δυνατότητα να κάνουµε αξιολόγηση του
προγράµµατος και να διορθώνουµε λάθη.
Βεβαίως υπάρχουν και άλλα στοιχεία και άλλες δράσεις που
θα γίνουν στο πλαίσιο του προγράµµατος, προκειµένου να αναβαθµιστεί, όπως η ηλεκτρονική αποτύπωση και διαχείριση, καλύτερα, της κίνησης των αυτοκινήτων και άλλα πράγµατα που
αναφέρονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα. Όµως σχετικά µε
αυτό, δεν θα ήθελα να απασχολήσω το Τµήµα της Βουλής.
Θα ήθελα να πω ότι δεν δίνουµε µία ακόµη παράταση, όπως
ειπώθηκε από συνάδελφο. Το πρόγραµµα συνεχίζεται και υπάρχει πρόβλεψη για τη συνέχισή του στο διηνεκές ή –αν θέλετε καλύτερα- όσο υπάρχουν ανάγκες. Γίνεται για πρώτη φορά αυτό
µε νοµοθετική παρέµβαση και µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου, προσδιορίζονται συγκεκριµένα πώς θα λειτουργήσει.
Θα υπάρξει ένα µεταβατικό διάστηµα, προκειµένου να προσαρµοστούµε στα νέα επιµέρους προγράµµατα µε τις απαραίτητες διαδικασίες που χρειάζονται, οι οποίες θα µπορούσαν να
είχαν γίνει βέβαια και µέχρι τώρα, αλλά δεν αφορά µια απλή παράταση. Είναι συνέχιση, µετεξέλιξη, διεύρυνση και αναβάθµιση,
προκειµένου να καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες.
Γι’ αυτό ζητώ από όλα τα κόµµατα που βρίσκονται στην Αίθουσα να στηρίξουν και να ψηφίσουν αυτήν την τροπολογία καταθέτοντας φυσικά και τις απόψεις του το κάθε κόµµα. Έχουµε
διασφαλίσει τη χρηµατοδότηση από συγκεκριµένους πόρους. Αν
ο ετήσιος προϋπολογισµός είναι 60 εκατοµµύρια, η συµµετοχή
του Υπουργείου Εσωτερικών είναι 5 εκατοµµύρια. Το αναφέρω
για τον κύριο συνάδελφο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος ο
οποίος, προφανώς –απ’ ό,τι είπε- δεν συµφωνεί µε την τροπολογία, για να δούµε ότι είναι µια πολύ µικρή συµµετοχή. Είναι πολύ
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µικρή η συµµετοχή, κύριε συνάδελφε, αλλά δεν µπορείτε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Έχει ηµεροµηνία λήξης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Όχι, είναι χωρίς ηµεροµηνία
λήξης. Η διάταξη γράφει σαφώς τον τρόπο µε τον οποίο συνεχίζεται. Αλλάζει µόνο ο τρόπος της σύµβασης. Ο κάθε δήµος από
του χρόνου θα µπορεί να το κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε την παρέµβασή σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε.
Για την πληρωµή των εργαζοµένων στο πρόγραµµα, που είναι
απλήρωτοι εδώ και εννέα µήνες, µετά την προώθηση της προνοιακής συµφωνίας, την οποία υπογράψαµε και τον έλεγχό της
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ανακοινώθηκε προχθές από την
ΕΕΤΑΑ ότι θα πρέπει οι δήµοι να υποβάλουν τα στοιχεία µέχρι
τις 2 Οκτωβρίου για τη λειτουργία του προγράµµατος, προκειµένου να καταστεί δυνατή η πληρωµή στα µέσα του Οκτωβρίου,
δηλαδή σε δεκαπέντε περίπου –και πλέον- ηµέρες από σήµερα.
Το ίδιο αφορά και τους πόρους που προέρχονται από το
Υπουργείο Εξωτερικών για το ίδιο διάστηµα και αυτό είναι κάτι
το οποίο δεν έπρεπε να συµβαίνει και µπορεί να µη συµβαίνει αν
λειτουργεί η Δηµόσια Διοίκηση, τα πολιτικά στελέχη και αν στην
ώρα τους –και όχι ετεροχρονισµένα- φέρνουµε διατάξεις στη
Βουλή για να τα ψηφίζουµε.
Τέλος υπάρχει µία τροπολογία δύο συναδέλφων, του κ. Σαλτούρου και του κ. Κεφαλογιάννη, η οποία αφορά τα νυχτερινά
και εξαιρέσιµα στα ιδρύµατα δηµοσίου δικαίου, τα γνωστά προνοιακά ιδρύµατα της Πρόνοιας του Υπουργείου. Οι άνθρωποι
έχουν να πληρωθούν από το 2012, στα νυχτερινά και εξαιρέσιµα,
και είναι άνθρωποι που πασχίζουν και δίνουν τη ζωή τους για τη
στήριξη αυτών των ιδρυµάτων και λόγω ολιγωριών της διοίκησης
ή δεν ξέρω ποιων άλλων, δεν έχουν πληρωθεί.
Με την τροπολογία αυτή, µε την οποία συµφωνούµε απόλυτα,
λύνεται το θέµα. Και για αυτό καλώ τον Υπουργό, τον κ. Χρυσοχοΐδη, να κάνει δεκτή την τροπολογία που αφορά τα προνοιακά
ιδρύµατα. Είµαστε σε συνεννόηση µε τον κ. Βρούτση και εποµένως θα λύσουµε αυτό το θέµα άµεσα, χωρίς να χρονοτριβούµε
µε άλλες διαδικασίες. Ζητώ τη στήριξή σας, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε, κύριε
Υφυπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Επίσης, κύριε Πρόεδρε, θα
ετοιµάσω δυο-τρεις νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Ζητώ την κατανόησή σας να τις καταθέσουµε, για να διορθώσουµε αβλεψίες,
οι οποίες εντοπίστηκαν µετά τη συνάντηση που είχαµε µε τους
εργαζοµένους σήµερα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, επεξεργαστείτε
τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις και καταθέστε τις.
Τον λόγο έχει η κ. Διακάκη για οκτώ λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, ακούγοντάς σας πριν από λίγο, µου ήρθε
στο µυαλό µια παροιµία που λέει ο λαός µας: «Να σε κάψω
Γιάννη, να σε αλείψω λάδι».
Εν πάση περιπτώσει, επί του νοµοσχεδίου, σε συνέχεια της
χθεσινής τοποθέτησης και επειδή έγινε και µια εκτενής αναφορά
σε όλα τα άρθρα, εγώ θέλω να αναφερθώ σε τρία συγκεκριµένα
από αυτά.
Κατ’ αρχάς, όσον αφορά στο άρθρο 9, θέλω να πω ότι, κατά
τη γνώµη µας, οι υπεραστικές γραµµές δεν µπορεί να καλύπτουν
µόνο τις βασικές ανάγκες της µετακίνησης του πληθυσµού. Πρέπει να εξυπηρετούνται όλες οι περιοχές της χώρας.
Η Ελλάδα, λόγω και της µορφολογίας του εδάφους της, έχει
πολλές αποµακρυσµένες και ορεινές περιοχές, στις οποίες η
πρόσβαση δεν είναι και τόσο εύκολη. Το δίκτυό τους, βέβαια,
είναι το λιγότερο επικίνδυνο. Αυτές οι περιοχές µένουν ακόµη
και σήµερα χωρίς συγκοινωνία, µε αποτέλεσµα την ταλαιπωρία
των κατοίκων των περιοχών αυτών, και ιδίως των ηλικιωµένων, οι
οποίοι για να µετακινηθούν, πρέπει να υποχρεωθούν σε όποιον
διαθέτει µεταφορικό µέσο.
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Πώς πιστεύετε εσείς ότι θα λυθεί το πρόβληµα αυτών των περιοχών από τη στιγµή που επιτρέπετε την εισβολή αθέµιτου ανταγωνισµού; Και επιπλέον πόσοι από αυτούς τους κολοσσούς
νοµίζετε ότι θα δεχτούν να κάνουν δροµολόγια σε ένα απαρχαιωµένο οδικό δίκτυο και µάλιστα χωρίς οικονοµικό όφελος;
Και εδώ τίθεται και ένα θέµα όσον αφορά τις γραµµές ελεύθερης επιλογής. Εδώ παραδίδεται ένα φιλέτο των υπεραστικών
µεταφορών σε µεγάλες εταιρείες. Αυτό σηµαίνει αυξήσεις στην
τιµή των εισιτηρίων και εγκατάλειψη ουσιαστικά των κατοίκων
αυτών των ορεινών και δύσβατων περιοχών.
Με αυτόν τον τρόπο οι µεµονωµένοι επαγγελµατίες του
χώρου, οι οποίοι είναι οι ίδιοι ή τα παιδιά τους, οδηγοί και ιδιοκτήτες µέσα σε αυτόν το συγκεκριµένο χώρο, µπαίνουν σαφώς
στο περιθώριο. Αφήνετε λοιπόν άπλετο χώρο σε κολοσσούς και
χαντακώνετε τους µεµονωµένους επαγγελµατίες. Για εµάς αυτές
οι διαγωνιστικές διαδικασίες θα πρέπει να είναι για όλους ίσες.
Και επειδή αναφερθήκαµε προηγουµένως και στο απαρχαιωµένο οδικό δίκτυο, εγώ θέλω να τονίσω σε ό,τι αφορά το Νοµό
Ηρακλείου και το θέµα της κατασκευής του δρόµου που ενώνει
το βόρειο µε το νότιο τµήµα του νοµού πως η υπόθεση ξεπερνά
κατά πολύ την υπόθεση µε το γεφύρι της Άρτας. Πάνω από σαράντα χρόνια βρίσκεται υπό κατασκευή, χωρίς να τελειώνει ποτέ.
Δεν ξέρω πόσοι από τους συναδέλφους έχουν κάνει το ταξίδι
από το Ηράκλειο µέχρι τις Μοίρες αλλά οι άνθρωποι που είναι
υποχρεωµένοι να το κάνουν καθηµερινά, πραγµατικά δεινοπαθούν και το κάνουν βεβαίως και µε κίνδυνο της ζωή τους.
Το οδικό δίκτυο της Κρήτης και ιδιαίτερα ο δρόµος ΗρακλείουΜοιρών θυµίζει τριτοκοσµικές καταστάσεις. Ο σχεδιασµός και η
κατασκευή του αντιστοιχούν σε ανάγκες και προδιαγραφές που
ίσχυαν σαράντα χρόνια πριν. Το αποτέλεσµα αυτών είναι και να
έχει µετατραπεί σε καρµανιόλα, αλλά και να εµποδίζει την περαιτέρω τουριστική και εµπορική ανάπτυξη της Κρήτης.
Ξέρουµε ότι απ’ αυτόν το δρόµο µεταφέρονται όλα τα προϊόντα από την περιοχή του Τυµπακίου, που διοχετεύονται στην
υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι, λοιπόν, µόνο αυτό που είχαν πει κάποιοι συνάδελφοι κάποτε της Νέας Δηµοκρατίας, να αποµακρύνουµε από αυτόν τον δρόµο αντικείµενα ή σκοτωµένα ζώα κ.λπ..
Εδώ χρειάζεται ένα σύγχρονο, άνετο δίκτυο, που θα εξυπηρετεί
όλες τις ανάγκες, τις αυξηµένες ανάγκες, µάλιστα, του πληθυσµού και θα µπορεί να συνεισφέρει στην εµπορική και τουριστική
ανάπτυξη του τόπου.
Κάποια τµήµατα του δρόµου αυτού, που έχουν δοθεί στην κυκλοφορία, δυστυχώς, δεν λύνουν το πρόβληµα. Επιβάλλεται η
άµεση µέριµνα για την αποπεράτωση του δικτύου αυτού, περισσότερο απ’ όλα, για την ασφαλή µετακίνηση των κατοίκων.
Όσον αφορά το άρθρο 53, η ρύθµιση µείωσης της απόστασης
των σταθµών των υπεραστικών λεωφορείων σε πενήντα από εκατό
µέτρα είναι χαρακτηριστική της ακύρωσης της δεσµευτικότητας
του πολεοδοµικού σχεδιασµού και της άτυπης οργάνωσης χρήσεων γης µέσω αγοραίων κριτηρίων. Η απουσία ή η ακύρωση καθολικών κανόνων αναιρεί και την εµµονή στους κανόνες του
ανταγωνισµού, που σταθερά επικαλούνται οι νεοφιλελεύθεροι.
Εν ονόµατι αγνώστου αριθµού περιπτώσεων αγοράς ανεκµετάλλευτων µέχρι σήµερα οικοπέδων ακυρώνεται η ισχύς του π.δ.
79 2004, στις διατάξεις του οποίου όφειλαν να συµµορφωθούν
εδώ και εννιά χρόνια. Ουσιαστικά αναγορεύονται ως κυρίαρχης
σηµασίας, τα σηµαντικά χρηµατικά ποσά αγοράς των οικοπέδων,
ως άκαµπτο µέγεθος, παρά το δηµόσιο συµφέρον και τη δηµόσια
ασφάλεια.
Όσον αφορά το άρθρο 75, η δυνατότητα της ΡΑΕΜ που λέγαµε και εχθές να αποκτά την κυριότητα ακινήτων για την κατασκευή έργων υποδοµής των υπεραστικών οδικών µεταφορών, σε
συνδυασµό µε το διαχωρισµό της ιδιοκτησίας από τη λειτουργία,
αποτελεί απαράδεκτη πράξη που συντείνει στη µεταφορά του
κόστους των υποδοµών των ιδιωτικών εταιρειών µεταφορών στο
δηµόσιο. Πρακτικά, µειώνει τις απαιτήσεις επενδύσεων παγίου
κεφαλαίου των επιχειρήσεων µεταφορών, αυξάνοντας τεχνητά
την κερδοφορία τους µε δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις, άµεσες
ή έµµεσες, µέσω των ΣΔΙΤ.
Ειδικότερα µέσω των ΣΔΙΤ, υποθηκεύονται δηµόσιες υποδοµές στο αδηφάγο, όπως αποδείχθηκε, χρεοκοπηµένο ιδιωτικό
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τραπεζικό σύστηµα. Μέσω της συµµετοχής των τραπεζών στα
χρηµατοδοτικά σχήµατα των ΣΔΙΤ και της αποδεδειγµένης κερδοσκοπίας του κατασκευαστικού κεφαλαίου, νέες δηµόσιες υποδοµές µπορούν ανέξοδα σχεδόν να µεταφερθούν σε ιδιωτικά
χαρτοφυλάκια.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ σε ένα έγγραφο, που έχει έρθει από το Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας και το
οποίο σηµειώνει ότι η εταιρεία «ΤΕΟ Α.Ε.» και µετά τις παραχωρήσεις του 2008, είναι µια από τις ελάχιστες ΔΕΚΟ που παρουσιάζει συνεχή αυξηµένη κερδοφορία. Τα τελευταία χρόνια το
ποσό που διέθεσε για τη συντήρηση των δρόµων, ξεπερνάει τα
500 εκατοµµύρια ευρώ. Επίσης είναι η µόνη εταιρεία του ελληνικού δηµοσίου µε υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία, η οποία
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διαλειτουργικότητα και για το
κέντρο ελέγχου ανταλλαγής πληροφοριών πληρωµών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε και τελειώνω.
Όπως είναι αντιληπτό, ο ρόλος της εταιρείας «ΤΕΟ Α.Ε.» είναι
στρατηγικός για το ελληνικό δηµόσιο. Με την κατάργηση αυτής
τώρα, πώς θα διασφαλίσει το ελληνικό δηµόσιο τα ήδη λαµβανόµενα µεγάλα έσοδα, αλλά κυρίως πώς θα διασφαλίσει και θα
ελέγξει τα προβλεπόµενα µελλοντικά έσοδα από τις παραχωρήσεις, τα οποία θα ενισχύουν στο µέγιστο βαθµό την ελληνική οικονοµία; Εδώ θέλουµε µια απάντηση.
Επίσης θέλω να πω ότι έχει κατατεθεί και από εµάς και από
τους συναδέλφους συντοπίτες µου της Νέας Δηµοκρατίας µια
τροπολογία, η οποία αφορά µια αδικία που είναι σε βάρος των
επιβατηγών δηµοσίας χρήσης αυτοκινήτων στην περιοχή της
Χερσονήσου.
Νοµίζω ότι υπάρχει αυτή η τροπολογία και µπορείτε να τη
δείτε.
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Θεωρώ ότι θα πρέπει πραγµατικά ο οικείος περιφερειάρχης
να εκδώσει απόφαση µε την οποία θα µεταφέρονται οριστικά όλα
τα επιβατηγά δηµοσίας χρήσης αυτοκίνητα, που περιλαµβάνονται στις παραπάνω αποφάσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω από το τελευταίο θέµα, στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία συνάδελφος.
Το περιεχόµενο της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 824 και ειδικό αριθµό 2 γίνεται δεκτό, είναι συνολική πρόταση των συναδέλφων του Νοµού Ηρακλείου.
Έχουν κατατεθεί δυο τροπολογίες. Βάζω τη µια για λόγους
κοινοβουλευτικής τάξης. Το περιεχόµενο όµως, είναι ακριβώς το
ίδιο.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, αποδέχοµαι την πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας. Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό
825 και ειδικό 3 που αναφέρεται στα προνοιακά ιδρύµατα, αν το
λέω σωστά, κύριε Κεγκέρογλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σωστά το είπατε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Επίσης, κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω ορισµένες
βελτιώσεις νοµοτεχνικού, κυρίως, χαρακτήρα στο σχέδιο νόµου
που συζητάµε, οι οποίες αναφέρονται λεπτοµερώς στο σηµείωµα
το οποίο θα καταθέσω.
Παρακαλώ πολύ να διανεµηθεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης καταθέτει τις προαναφερθείσες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ. Πετράκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κύριος Υπουργός άλλαξε τη σειρά της οµιλίας µου. Θα ζητήσουµε κι εµείς από τον κύριο Υπουργό να ξαναδεί και να κάνει
δεκτές τις τροπολογίες, τις οποίες έχουµε καταθέσει.
Συγκεκριµένα, θέλουµε να κάνει δεκτή την τροπολογία µε γενικό αριθµό 833, η οποία είναι προσθήκη στο άρθρο 50. Διότι θεωρούµε –και νοµίζω ότι πρέπει να το θεωρούν όλοι οι Βουλευτέςότι είναι αυτοδίκαιο να αναλάβουν οι νέοι φορείς το προσωπικό,
αλλά και να διατηρήσουν ως διάδοχοι εργοδότες, τους όρους
αµοιβής και εργασίας που έχουν διαµορφωθεί µέχρι σήµερα µε
κλαδικές επιχειρησιακές συµβάσεις. Μιλώ για τους διαδόχους
των ΚΤΕΛ που θα έχουν ευθύνη στην περιοχή στην οποία θα δραστηριοποιηθούν όσες επιχειρήσεις αναδειχθούν ανάδοχοι του
συγκοινωνιακού έργου.
Επίσης να κάνετε δεκτή, κύριε Υπουργέ, την τροπολογία µε
γενικό αριθµό 834 για τα όρια ηλικίας των οδηγών, έτσι ώστε να
είναι ενιαίο όριο ηλικίας τα εξήντα πέντε έτη για όλα τα οχήµατα
στα οποία διενεργούνται επιβατικές µεταφορές, γιατί είναι θέµα
ασφαλείας των επιβατών. Ως κράτος και ως Κοινοβούλιο πρέπει
να προστατεύσουµε τους πολίτες και τους επιβάτες. Δεν µπορείτε να αυξάνετε τα όρια ηλικίας για τους επαγγελµατίες οδηγούς.
Τρίτον, πρέπει να κάνετε δεκτή, κύριε Υπουργέ, την τροπολογία µε γενικό αριθµό 827, που κατέθεσαν και οι συνάδελφοι του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, για τη µείωση του κοµίστρου στα µέσα σταθερής τροχιάς, στις αστικές οδικές συγκοινωνίες, διότι και θα µειώσετε την κίνηση των ΙΧ και θα µειώσουµε
την εισαγωγή υγρών καυσίµων και άρα θα βελτιωθεί το εµπορικό
ισοζύγιο, αλλά κυρίως θα δοθεί ανάσα στη λαϊκή οικογένεια.
Τέλος θα πρέπει να κάνετε δεκτή και την τροπολογία µας µε
γενικό αριθµό 826 -είναι απλή τροπολογία αυτή- για το ιατρικό
πιστοποιητικό του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ. Αν δεν γίνει
δεκτή αυτή η τροπολογία, όλες οι συµβάσεις των εργαζοµένων
στο προσωπικό κίνησης -και ιδίως των οδηγών- είναι µετέωρες
και θεωρούνται άκυρες, αφού δεν έχει ζητηθεί ποτέ µέχρι σήµερα από τα ΚΤΕΛ τέτοιο πιστοποιητικό. Είναι παράλογο η παράλειψη της προαναφερθείσας ιατρικής εξέτασης να οδηγήσει
σε ακυρότητα της εργασιακής σύµβασης.
Θέλουµε να πούµε βέβαια, ότι είναι θετικό το ότι έγινε δεκτή η
τροπολογία µας, η µε γενικό αριθµό 835, για τη κατάργηση του
επικόµιστρου στα ραδιοταξί.
Έρχοµαι στην τοποθέτησή µου.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι µας είπατε χθες και µας εγκαλέσατε ότι όποιος δεν υπερασπίζεται τις ρυθµιστικές αρχές, υπερασπίζεται το σηµερινό κράτος το οποίο καταγγέλλουµε.
Επιτρέψτε µου να πω, κύριε Υπουργέ, ότι καταλάβατε λάθος ή
κάνατε συνδικαλισµό. Αρνούµαστε τις ρυθµιστικές αρχές, γιατί
υπερασπιζόµαστε την κοινοβουλευτική δηµοκρατία και το Κοινοβούλιο. Υπερασπιζόµαστε, δηλαδή, τη δυνατότητα του λαού και
του Κοινοβουλίου να ελέγχει την πολιτική εξουσία, η οποία
εκλεγµένη από τον ελληνικό λαό δεν έχει κανένα δικαίωµα να µεταβιβάζει τις ευθύνες της σε ανεξέλεγκτες αρχές.
Όπως έχω πει πεντακόσιες φορές σε αυτήν την Αίθουσα, η
ΡΑΕ έχει κατ’ επανάληψη προσβάλει το ελληνικό Κοινοβούλιο και
την Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, η οποία οµοφώνως τής
έχει ζητήσει να έρθει και να παρευρεθεί σε συνεδριάσεις. Αντίθετα, αυτή πηγαίνει και υπογράφει χαριστικές συµβάσεις σε υπόδικους και προχθές διπλασίασε τα ποσά που δίνει στους ιδιώτες
παραγωγούς ρεύµατος από φυσικό αέριο, την ώρα που η
«ΛΑΡΚΟ» και οι εργαζόµενοί της φωνάζουν και θα κλείσει η
«ΛΑΡΚΟ», επειδή δεν µειώνεται το ενεργειακό κόστος. Όµως σε
έξι ιδιώτες παραγωγούς η ΡΑΕ χαρίζει. Αυτό υπερασπιζόµαστε,
δηλαδή τη δυνατότητα του Κοινοβουλίου να ασκεί το ρόλο του
και να ελέγχει εσάς, ως Υπουργό και τον κάθε Υπουργό, και όχι
να είναι ανεξάρτητος κάποιος κ. Βασιλάκος, ο οποίος ποτέ δεν
θα έρχεται στο Κοινοβούλιο.
Το σχέδιο νόµου, κύριε Υπουργέ, προετοιµάζει το κλίµα, κατά
τη γνώµη µας, για τον ξαφνικό θάνατο του ΟΣΕ, ο οποίος υπάρχει ως ενδεχόµενο από το 2008 επί υπουργίας του κ. Χατζηδάκη.
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Αυτά τα σχέδια στοχεύουν πέραν των άλλων και στο κουκούλωµα των όποιων πολιτικών και ποινικών ευθυνών στελεχών των
κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για την κατασπατάληση επενδύσεων στον ΟΣΕ, ύψους πάνω από δέκα δισεκατοµµύρια.
Στην Πελοπόννησο -το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά- στο κοµµάτι Κόρινθος-Καλαµάτα έγινε εκσυγχρονισµός της γραµµής και
δαπανήθηκαν ογδόντα εκατοµµύρια τότε και όταν τελείωσε κλείσατε το δίκτυο, ακόµα και τις εσωτερικές γραµµές ΚαλαµάταΜεσσήνη και Καλαµάτα-Ζευγολατιό-Κυπαρισσία, που ήταν
κερδοφόρα κοµµάτια, µε συνέπεια οι κάτοικοι των περιοχών
αυτών να µην έχουν επαρκή συγκοινωνιακή σύνδεση µε την Καλαµάτα.
Δεν στηρίζετε ούτε καν το σιδηροδροµικό τουρισµό, που µε
επιµονή προωθούν οι εργαζόµενοι της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» και οι σύλλογοι «Φίλων του Σιδηροδρόµου» και ο οποίος σιδηροδροµικός
τουρισµός έχει πάνω από πενήντα εκατοµµύρια ανθρώπους, που
ασχολούνται µε αυτόν σε όλο τον κόσµο και που θα µπορούσαν
να δουν τα τοπία της Πελοποννήσου. Έχουµε καταθέσει πρόταση µε ερώτησή µας και απάντηση δεν έχουµε πάρει. Και όλα
αυτά γιατί; Το είπατε καθαρά βέβαια -και αυτό τιµάει την ειλικρίνειά σας- ότι σκοπός σας είναι η ιδιωτικοποίηση και αυτό προετοιµάζει το παρόν νοµοσχέδιο.
Λέτε συνεχώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υπερασπίζεται το δηµόσιο
χαρακτήρα µιας σειράς νευραλγικών για τη χώρα επιχειρήσεων,
βρίσκεται εκτός πραγµατικότητας και διεθνούς κατάστασης. Ισχυρίζεστε, δηλαδή, εσείς ότι οι ιδιωτικοποιήσεις θα γιατρέψουν
πάσαν νόσον. Έχετε όµως αναρωτηθεί και µπορείτε να µας απαντήσετε γιατί τις δικές µας δηµόσιες επιχειρήσεις, που εσείς ξεπουλάτε, έρχονται να τις αγοράσουν δηµόσιες επιχειρήσεις του
εξωτερικού, όπως εν προκειµένω τον ΟΣΕ, αλλά και το ΔΕΣΦΑ,
κ.λπ.;
Και το ερώτηµα που προκύπτει, είναι προφανές: Γιατί αυτές οι
δηµόσιες εταιρείες των άλλων χωρών είναι κερδοφόρες και µάλιστα θέλουν να προχωρήσουν σε επενδύσεις στο εξωτερικό και
εσείς καταφέρατε και χρεοκοπήσατε όλες τις δηµόσιες επιχειρήσεις µας; Δεν εννοώ προσωπικά εσάς, εννοώ τις κυβερνήσεις
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που αδιαλείπτως κυβερνούν τη χώρα από το 1974. Πώς καταφέρατε να χρεοκοπήσετε
όλες τις δηµόσιες εταιρείες και στην προκειµένη περίπτωση τον
ΟΣΕ και τώρα έρχεστε και λέτε ότι τον ξεπουλάτε, µε πρόσχηµα
τη βελτίωση των υπηρεσιών του και της απαλλαγής από τα χρέη
που δηµιουργήσατε εσείς;
Γνωρίζουµε εµείς βέβαια, ότι το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
από όποια χώρα πέρασε την κατέστρεψε. Όµως δεν ξεπούλησαν
όλες οι χώρες τα δίκτυά τους και τις υποδοµές τους, όπως κάνετε εσείς. Και µάλιστα το σιδηρόδροµο τον ξεπουλάτε για ένα
δισεκατοµµύριο, όταν µόνο η ακίνητη περιουσία του εκτιµάται
στα 13 δισεκατοµµύρια. Αν µάλιστα ληφθεί υπ’ όψιν ότι η αξία
του θα αυξηθεί ακόµη περισσότερο µε την ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης της γραµµής Αθήνα-Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνετε
πού πάνε τα πράγµατα.
Κύριε Υπουργέ, στον αντίποδα της νεοφιλελεύθερης λογικής
του νοµοσχεδίου, εµείς θεωρούµε ότι ο σιδηρόδροµος πρέπει
να είναι ενιαίος και δηµόσιος, γιατί µπορεί να αποτελέσει ένα
σύγχρονο, ασφαλές, φθηνό και οικολογικό µέσο.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, µπορείτε να µου απαντήσετε γιατί η
Γερµανία προχώρησε σε λογιστικό διαχωρισµό των εταιρειών
του σιδηροδροµικού δικτύου και όχι σε εταιρικό διαγωνισµό,
όπως κάνατε εσείς;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Μπορείτε να µας απαντήσετε τι λέει η διεθνής εµπειρία, παραδείγµατος χάριν από την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόµων
στη Βρετανία;
Βεβαίως η υπεράσπιση του δηµόσιου χαρακτήρα –για να το
πούµε µια ακόµη φορά εδώ, για να µη γίνονται παρερµηνείεςδεν συνδέεται για εµάς µε την αναπαραγωγή του σηµερινού µοντέλου διοίκησης και λειτουργίας των δηµόσιων επιχειρήσεων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει και αγωνίζεται για ένα εντελώς διαφορετικό, για ένα άλλο µοντέλο λειτουργίας µε όρους κοινωνικού και
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εργατικού ελέγχου, έτσι ώστε αυτές οι δηµόσιες επιχειρήσεις να
παίξουν κεντρικό ρόλο σε µια πολιτική ανασυγκρότηση της
χώρας.
Παράλληλα, έχουν πραγµατοποιηθεί επενδύσεις 8 δισεκατοµµυρίων. Αυτά είναι χρήµατα του ελληνικού δηµοσίου και εσείς
θα τα δώσετε για ένα κοµµάτι ψωµί;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος θα ήθελα –σεβόµενος το χρόνο, κύριε Πρόεδρε- να τονίσω ότι µε τις διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 99 και 100
για τις αστικές µεταφορές, έχουµε να κάνουµε µε σκανδαλώδεις
φοροαπαλλαγές, ώστε η προς ιδιωτικοποίηση εταιρεία να πωληθεί καθαρή από φορολογικές υποχρεώσεις.
Σε σχέση µε την τροπολογία µε αριθµό 830 που έχετε καταθέσει, πέραν των θεµάτων που τόνισε η εισηγήτριά µας, θέλω να
επισηµάνω ότι αποδοµείται το υπάρχον δίκτυο αντιµετώπισης
φυσικών καταστροφών και το δίκτυο αποκατάστασης σεισµοπλήκτων, σε µία χώρα τόσο πολύ σεισµογενή και µε τόσες πολλές
φυσικές καταστροφές, µε συνέπεια την απαξίωση του δηµόσιου
τοµέα, ώστε να περάσει στα χέρια των ιδιωτικών εταιρειών.
Κάτι ακούστηκε, διαψεύστηκε βέβαια, αλλά επανήλθε για την
άρση του πλειστηριασµού πρώτης κατοικίας. Δηµιουργείται και
εδώ αυτό το ερώτηµα, µήπως θέλετε όσον αφορά το δίκτυο αποκατάστασης φυσικών καταστροφών να βάλετε ένα σεισµόσηµο
ή ένα πυρόσηµο και να περάσει στα χέρια ιδιωτικών εταιρειών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε συνάδελφε, τελειώνετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Χθες δεν χρησιµοποίησα τη δευτερολογία µου, όπως ξέρετε,
γι’ αυτό είπατε ότι θα µου δώσετε ένα λεπτό ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, γι’ αυτό
και έχετε την ανοχή του Προεδρείου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Επίσης οφείλετε να απαντήσετε,
κύριε Υπουργέ, για τις εκκρεµείς υποθέσεις, γιατί υπάρχει µεγάλη ανησυχία και στην Ηλεία και στη Μεσσηνία. Στη Μεσσηνία,
στην Ηλεία και στην Αχαΐα αλλά και στους υπόλοιπους νοµούς
της Πελοποννήσου, οι πολίτες είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι για το τι
θα γίνει µε τις εκκρεµείς υποθέσεις, οι οποίες προχωρούσαν είτε
για τις αποζηµιώσεις που ήταν να δοθούν για τα πυρόπληκτα από
το 2007 και ακόµα δεν έχουν δοθεί είτε για τα σεισµόπληκτα.
Πρέπει να προχωρήσετε γρήγορα αυτό το πράγµα και να τελειώσει, έτσι ώστε να µην έχουµε καινούργιες καθυστερήσεις
στους ανθρώπους της Πελοποννήσου, που έχουν υποστεί και
από τις πυρκαγιές και από τους σεισµούς τόσο µεγάλες καταστροφές κατά καιρούς.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Χατζηλάµπρου, Βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, ένα πρώτο
σχόλιο είναι η δουλειά που κάνουµε εδώ και το πώς νοµοθετούµε. Μια πρώτη µεγάλη µεταρρύθµιση θα ήταν να αλλάξει ο
τρόπος αυτός.
Φαντάζεστε ότι εγώ έρχοµαι να µιλήσω για ναρκαλιευτές, ΟΥΚ,
ΕΛΒΟ –σας τα λέω µόνο ως τίτλους- ΤΑΣ, ΤΑΠ και υπάρχουν
άλλα δέκα θέµατα, όπως το πρόγραµµα «Βοήθεια Στο Σπίτι»,
αυτό που αποσύρθηκε για τις ναυτιλιακές µετοχές κ.λπ.; Αυτά
όλα τι ενότητα αποτελούν; Εγώ µπορώ να τους βρω κοινούς παρονοµαστές, αλλά αποτελεί αυτό τρόπο θέσµισης; Υπάρχει τρόπος τέτοιος, έτσι ώστε ο κόσµος µεθαύριο να πάρει ένα νόµο και
να είναι σίγουρος ότι διαβάζει το νόµο και όχι να έχει καταργηθεί
στο επόµενο εδάφιο; Αυτό θα ήταν µια µεγάλη µεταρρύθµιση,
και αναφέροµαι σε αυτό που οι εφηµερίδες «παίζουν» ως µεταρρυθµιστικό µπλοκ.
Εξηγήστε µου κάτι. Τι µεταρρύθµιση είναι αυτή που γίνεται σε
όλα αυτά, στο Ταµείο Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων, στο Ταµείο Αποκατάστασης Πυροπλήκτων; Το 2007 ήταν οι φωτιές, το
2008 ήταν οι σεισµοί και ακόµα υπάρχει κόσµος ο οποίος δεν
έχει ικανοποιηθεί. Είναι χρόνια µετά.
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Και ερχόµαστε να κάνουµε µία ρύθµιση, όπου γίνεται τι; Γίνεται πιο ευέλικτο; Πήγαν προχθές στην Αµφίκλεια µηχανικοί από
την Πάτρα και από την Αθήνα και αντιµετώπισαν τα πράγµατα,
αντιµετώπισαν τις καταστάσεις. Σήµερα ποια είναι η ρύθµιση;
Τους περνάµε στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις.
Τι χρειάζεται εκεί; Χρειάζεται να φτιάξουµε –και βλέπω ότι οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις του κυρίου Υπουργού είναι σε µία ορισµένη
κατεύθυνση- ένα σύνθετο διοικητικό σχήµα, για να υπογράφουν
εκτός του αρµόδιου Υπουργού και ο Υπουργός Εσωτερικών και
να απαιτείται και η έγκριση του περιφερειάρχη στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις.
Δεν είναι µεταρρύθµιση αυτό το πράγµα. Δεν έχει µία λογική.
Δεν εξηγείται ότι έτσι θα γίνει πιο ευέλικτο το σύστηµα. Υπαγορεύεται από άλλα πράγµατα. Λέω λοιπόν ότι αυτό µια και το κάνατε, τελειώστε το καλά. Ξεκινήσατε να το κάνετε, κάνατε
κάποιες βελτιώσεις και αναγκάζοµαι και κάνω και εγώ κάποιες
παρατηρήσεις: «…και τυγχάνει αυξηµένης µοριοδότησης που αντιστοιχεί σε τέσσερα µόρια ανά έτος απασχόλησης στις υπηρεσίες». Βάλτε το µέσα, για να τους εξασφαλίσετε. Θέλετε να τους
εξασφαλίσετε;
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Γίνεται αυτό µε ΚΥΑ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Ναι. Γίνεται µε ΚΥΑ! Γιατί δεν
το κάνουµε τούτη την ώρα;
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Μετά θα φωνάζετε...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Κάνατε µία τροπολογία. Γιατί
τούτη την ώρα δεν το ρυθµίζετε αυτό; Βάζετε τη λέξη «αντίστοιχες» και δεν το ολοκληρώνετε, να µιλάτε για κατηγορία κλάδου
και ειδικότητα. Δηλαδή, πρέπει ορισµένα πράγµατα να τελειώσουν κι όχι να παραπέµπονται µετά σε άλλη ΚΥΑ ή να καθορίζουν όρους ξανά µέσα στους διαδρόµους των Υπουργείων.
Συνεχίζω. Οι ρυθµίσεις στις οποίες θα αναφερθώ, είναι ρυθµίσεις που έγιναν µετά την απορρύθµιση των µνηµονίων και αφορούν τον κοινό παρονοµαστή, στον οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα.
Ερχόµαστε να δηµιουργήσουµε ένα νέο καθεστώς για να βελτιώσουµε λίγο την κατάσταση.
Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν, περίπου, οκτώ ναρκαλιευτές.
Μπαίνουν µέσα στο ναρκοπέδιο και οι µισοί δεν θα βγουν από
εκεί. Με οριζόντια µέτρα τούς έκοψαν το επίδοµα που ελάµβαναν. Οργανώνεται µία ηµερήσια αποζηµίωση, αλλά ως ειδικότητα
ναρκαλιευτών τους βγάζει από τη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών, που σηµαίνει ότι αυτή η ηµερήσια αποζηµίωση –ο καθένας
το καταλαβαίνει- θα έχει άλλο φορολογικό συντελεστή, αφού δεν
θα είναι επίδοµα…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θα τα δώσουν στη ΡΑΕΜ!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Ναι, και δεν θα τους ακολουθήσει ούτε καν στα συντάξιµα, αφού θα έχουν απενταχθεί από
τα βαρέα και ανθυγιεινά. Κάνετε µία ρύθµιση. Ολοκληρώστε την.
Υπάρχουν ασάφειες –να µία άλλη περίπτωση, κύριε συνάδελφεως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις –ενώ έχουµε εδώ το
χαρτί- που θα τα οργανώνει το Υπουργείο Οικονοµικών και το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Γιατί, κύριοι, δεν το ολοκληρώνετε;
Το έχετε µπροστά σας.
Κάπως αντίστοιχη είναι η κατάσταση µε την περίπτωση των
ΟΥΚ, των Ειδικών Δυνάµεων, όπου γίνεται προσπάθεια βελτίωσης. Εµείς λέγαµε ότι το µνηµόνιο θα αποδυναµώσει αυτά τα Σώµατα. Αυτό έγινε. Από τη µια µπαίνουν πολύ λιγότεροι στις
σχολές. Από τις παραγωγικές σχολές αξιωµατικών και υπαξιωµατικών, λοιπόν, προέκυπταν οι εθελοντές στα ειδικά Σώµατα.
Με βάση και τα µισθολογικά, όπου υπέστησαν µείωση, έχουµε
σήµερα αδυναµία και κάνουµε µία τροπολογία, για να ενταχθούν
πενήντα άνθρωποι σε αυτό και να µπορούν να επανακατατάσσονται, για να βγάλουµε πενήντα ανθρώπους ακόµα. Αυτές ακριβώς τις συνέπειες της µνηµονιακής πολιτικής σε αυτήν την
υπόθεση προσπαθεί να βελτιώσει, τάχατες, η τροπολογία.
Όµως το θέµα των ηµερών για τα ΟΥΚ νοµίζω ότι θα ήταν να
ξαναµιλήσουµε για τη δηµοκρατική συγκρότηση αυτών των Σωµάτων. Θα είδατε όλοι, κύριοι συνάδελφοι, ότι χρησιµοποιήθηκε
ο στίβος της Μάντρας ή και της Ελευσίνας κατ’ άλλους, για εκπαίδευση των οµάδων της Χρυσής Αυγής. Αυτό δεν θα ήταν
θέµα για το Κοινοβούλιο; Να υπάρχουν –αυτό δεν είναι ύβρις για
το δηµοκρατικό κόσµο;- µέσα στο σύστηµα των Ενόπλων Δυνά-
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µεων αυτές οι αντιδραστικές δυνάµεις; Φτάνουµε στο σηµείο
πλέον, να σου λέει, πριν απ’ όλα, για να ξέρεις µε ποιον έχεις να
µιλάς, ότι «είµαι από αυτούς που πιστεύουν στο Σύνταγµα και
υπηρετώ τον ελληνικό λαό», εν είδει διαβατηρίου, για να ξέρεις
µε ποιον µιλάς µέσα σε αυτά τα Σώµατα. Αυτό θέλει µία πιο συνολική ρύθµιση. Όµως όταν είναι η τροπολογία της τροπολογίας,
δεν µπορεί να γίνει δουλειά. Χρειάζεται µία πιο συνολική ρύθµιση
και για τη δηµοκρατική συγκρότηση των Σωµάτων αυτών και για
την οικονοµική και θεσµική τους λειτουργία, έτσι ώστε να είναι
Σώµατα τα οποία στην πραγµατικότητα να βγάζουν πέρα τη δουλειά για την οποία συγκροτούνται.
Τελευταίο σηµείο: Δίνεται η κατά παρέκκλιση φορολογική και
ασφαλιστική ενηµερότητα στην ΕΛΒΟ. Άλλο ένα σηµείο που
αφορά τις συνέπειες µίας πολύχρονης κακοδιοίκησης σε αυτές
τις εταιρείες, µία εκ των οποίων είναι η ΕΛΒΟ. Υπάρχει όµως ένα
µήνυµα στην αιτιολογική έκθεση: 2,5 εκατοµµύρια είναι τα χρέη
του ελληνικού δηµοσίου και µε αυτά υποτίθεται ότι θα πληρωθούν µισθοί.
Δυόµισι εκατοµµύρια χρέη του ελληνικού δηµοσίου κι είναι
«κρεµασµένη» η ΕΛΒΟ για έλλειψη ρευστότητας και δεν µπορεί
να δουλέψει;
Μια επίσκεψη να κάνει ένας στην ΕΛΒΟ, θα καταλάβει ότι ορισµένα επενδυµένα δισεκατοµµύρια θα έπρεπε να αξιοποιούνται
αυτήν τη στιγµή. Στις στιγµές κρίσης αυτό θα σήµαινε. Να πάµε
εκεί που έχουµε επενδύσει κοινωνικό πλούτο και να τον κάνουµε
παραγωγικό.
Αντί γι’ αυτό, τι γίνεται; Τελευταία στιγµή µια ρύθµιση, για να
µπορούν να πληρωθούν οι απλήρωτοι εργαζόµενοι!
Όµως -προσέξτε- η ρύθµιση αυτή θα έπρεπε να είχε φτιαχτεί
όταν τα σχέδιά σας ήταν άλλα. Και λέει: Πέρα από τα µισθολογικά, αυτό θα βοηθήσει και την αναδιοργάνωση της εταιρείας.
Ποια είναι η απόφασή σας; Η απόφασή σας είναι για εν λειτουργία εκκαθάριση. Αυτή ήταν η απόφαση για την ΕΛΒΟ µε
βάση το άρθρο 14Α του νόµου για τις ΔΕΚΟ. Αυτή ήταν η απόφασή σας! Και αναδιοργάνωση των υπολοίπων. Πρέπει να την είχατε ετοιµάσει πιο πριν.
Σήµερα η λογική λέει ότι σε αυτά και σε ό,τι αφορά τη λεγόµενη διαπραγµάτευση µε την τρόικα, θα έπρεπε πολύ καθαρά
απέναντί τους να τεθεί το εξής: «Αυτά αποτελούν πλούτο του ελληνικού λαού!». Μην πιάσω το ποιος µιλάει. Η Ελλάδα δεν
υπήρξε ποτέ έµπορος όπλων. Η Γερµανία, η Γαλλία και οι διάφορες επιτροπές µιλούν για το τί ακριβώς γίνεται µε τις επιδοτήσεις, γιατί έχουν ένα πιο εξελιγµένο σύστηµα επιδοτήσεων των
δικών τους εταιρειών και δεν φαίνεται. Είναι πριν από όλα στις
δικές τους εταιρείες µέτοχος και πρώτος πελάτης το δικό τους
κράτος. Και τί θέλουν να κάνουµε εδώ δηλαδή; Να µην υπάρχει
τίποτα. Αυτό θέλουν να κάνουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι σε σωστή κατεύθυνση η τροπολογία; Είναι. Είναι όµως
ατελής και αυτή. Θα την υποστηρίξουµε, αλλά είναι ατελής, δηλαδή δεν εξασφαλίζει ότι τα λεφτά θα πάνε στους εργαζοµένους.
Μπορεί να βρεθούν απαιτητές και πιστωτές κ.λπ., οι οποίοι θα
πάρουν τα λεφτά. Θέλει θωράκιση αυτή η τροπολογία.
Σε κάθε περίπτωση λέω το εξής: Αυτός µπορώ να καταλάβω
ότι είναι ο κοινός παρονοµαστής και να σας δικαιολογήσω στο
«γιατί όλες αυτές τις τροπολογίες». Τροπολογίες για να διορθώσετε τις πολιτικές που κάνατε. Δεν διορθώνονται οι πολιτικές που
κάνετε! Δεν διορθώνονται!
Τελειώνω µε το εξής, κύριε Πρόεδρε:
Άκουσα τον κύριο Υφυπουργό Εργασίας. Προσπαθεί εδώ να
κάνει πενήντα χιλιάδες θέσεις, είκοσι χιλιάδες θέσεις, δέκα χιλιάδες θέσεις. Και αυτά τα λέµε ως απάντηση σε τι; Κι έρχεστε
και από µία παράταξη η οποία το κοινωνικό κράτος κάπως αλλιώς το είχε αντιµετωπίσει, κάπως αλλιώς το είχε σκεφτεί. Και
σήµερα λέτε: «Ποιος σας είπε ότι καταργείται το κοινωνικό κράτος;».
Εγώ λέω λοιπόν ότι φυσικά και καταργείται. Πρέπει να υπάρξει
αναπτυξιακή πνοή στην Ελλάδα! Έχουµε χίλιους ανέργους την
ηµέρα -αυτά λένε τα νούµερα- χίλιες καινούργιες απολύσεις. Τι
φραγµούς βάζετε σε αυτά; Όσες προσπάθειες και να θελήσετε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

να κάνετε, δεν µπορεί να ωραιοποιηθεί µε κανένα µέτρο αυτή η
πολιτική.
Είµαστε µαζί σας σε οποιοδήποτε τέτοιο µέτρο; Μα εδώ εµείς
ζητάµε συνολική αλλαγή του πράγµατος. Προφανώς και είµαστε
µαζί σας, αλλά µην το κουνάτε αυτό ως λύση στο πρόβληµα -το
λέω συνολικά- γιατί θα βγείτε µετά και θα πείτε, αυτό το ψηφίζετε
κι αυτό δεν το ψηφίζετε. Έτσι όµως, όπως είναι οι τροπολογίες,
δεν µπορούµε να τις ψηφίσουµε. Μόνο πολιτικά µπορούµε να τοποθετηθούµε σε αυτές.
Σε κάθε περίπτωση –ξαναλέω- θα µπορούσαµε να έχουµε και
το σχόλιο του Προεδρείου, το οποίο ανέλαβε στην παρούσα
Βουλή, λέγοντας ότι θα αλλάξει την κατάσταση και πως θα σταµατήσει αυτή η βιοµηχανία παραγωγής τροπολογιών σε άσχετα
νοµοσχέδια. Ήταν η µοναδική του δέσµευση. Και γι’ αυτό εκλέχθηκε και συναινετικά, αν θέλετε. Μία δέσµευση αναλάβατε και
δεν την κάνατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικολόπουλος.
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο κ. Νικολόπουλος δεν είναι
µέλος του Γ’ Τµήµατος, πλην, όµως, έχει καταθέσει τροπολογία
στο νοµοσχέδιο, το οποίο συζητείται, µε γενικό αριθµό 832 και
ειδικό 10 και σύµφωνα µε το άρθρο 58, παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής έχει δικαίωµα να πάρει τον λόγο και να
υποστηρίξει την τροπολογία του.
Γι’ αυτό και ο χρόνος σας, κύριε συνάδελφε, είναι πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν προσέξει κανείς τους τίτλους
όλων των τελευταίων νοµοσχεδίων της Κυβέρνησης, θα διαπιστώσει ότι έχει µία µοναδική όντως ικανότητα, που θα µπορούσε
να πάρει και βραβείο ευρεσιτεχνίας. Έχει µία ικανότητα το µεγαλύτερο κακό να το τιτλοφορεί µε ό,τι το ποθούµενο για το λαό
και να το ονοµατίζει, να το βαφτίζει ως το µεγαλύτερο καλό.
Κοιτάξτε το συζητούµενο νοµοσχέδιο. Μιλά για µεταρρυθµίσεις στις δηµόσιες υπεραστικές µεταφορές, µε σκοπό µάλιστα όπως λέει- τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους επιβάτες αλλά
και τη µείωση του κόστους µεταφοράς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άξιζαν όσα µόλις πριν λίγο ο κατελθών συνάδελφος Βουλευτής ανέφερε για τα πολλά που διαλαµβάνει αυτό εδώ το νοµοσχέδιο, για να γίνει κατανοητό πόσο
δίκιο έχω σε αυτήν την παρατήρηση, που δεν είναι δικιά µου,
αλλά των πολιτών, οι οποίοι µεταξύ των άλλων αναρωτιούνται:
Αλήθεια, έχουν ταξιδέψει ποτέ οι κύριοι Υπουργοί µε λεωφορεία
των ΚΤΕΛ; Έχουν πάει ποτέ ως επιβάτες στους σταθµούς των
ΚΤΕΛ;
Εγώ τολµώ σήµερα να σας µιλώ από αυτό εδώ το Βήµα, γιατί
επί είκοσι πέντε χρόνια που θητεύω σε αυτήν την Αίθουσα, τρεις
και τέσσερις φορές την εβδοµάδα, αρκετές φορές δηλαδή, πηγαινοέρχοµαι στην εκλογική µου περιφέρεια µε τα λεωφορεία
του ΚΤΕΛ. Και όσοι -όπως και εγώ- επιλέγουν να χρησιµοποιούν
τα λεωφορεία για τη µεταφορά τους, γνωρίζουν πόσο σηµαντικό
και σπουδαίο είναι το έργο που επιτελούν.
Η σηµασία λοιπόν και η αξία των δηµόσιων µεταφορών ειδικά
σε αυτούς τους δίσεκτους χρόνους που ζούµε, αυτής της εφιαλτικής οικονοµικής κρίσης, είναι µεγάλη. Παρατηρείται µεγάλη
στροφή του επιβατικού κοινού προς τις µαζικές συγκοινωνίες.
Γι’ αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα περίµενε κανείς από τη σηµερινή Κυβέρνηση τουλάχιστον να µη χαλάει ό,τι
λειτουργεί καλά. Από το 1912, που ξεκίνησαν οι συγκοινωνίες
στην πατρίδα µας, ο ρυθµιστικός ρόλος του κράτους είναι εµφανής και παραδόξως σε αυτό το κοµµάτι είναι και επιτυχής, ιδιαίτερα την ώρα της µεγάλης αυτής κρίσης και ιδιαίτερα σε
τέτοιους ίδιους καιρούς όπως το 1952, όταν πρωτοδηµιουργείται
αυτός ο θεσµός του κοινού ταµείου των ΚΤΕΛ σε κάθε νοµό.
Δεν ξέρω αν είναι η σφραγίδα του Κωνσταντίνου Καραµανλή
αυτή που ενοχλεί τη µεταλλαγµένη σήµερα κυβερνητική κοινοπραξία και γι’ αυτό θέλει να αχρηστεύσει στην κυριολεξία, έναν
επιτυχηµένο θεσµό, διότι το ότι πρόσφερε ανεκτίµητες υπηρεσίες στο φτωχό εργαζόµενο λαό…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, δεν υποστηρίζετε την τροπολογία σας και µετά δεν θα
έχετε χρόνο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει ένα σκεπτικό, κύριε Πρόεδρε.
Τα πενήντα εννέα λοιπόν ΚΤΕΛ έφτασαν να είναι στην κορυφή
της επιχειρηµατικότητας και έγιναν ο ηγέτης στο χώρο των συγκοινωνιών, µε ένα στόλο από τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα
έξι λεωφορεία.
Αυτό λοιπόν που δηµιούργησε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής και ο χρόνος το απέδειξε- είχε το σωστό µείγµα της επιχειρηµατικότητας και της καλής, της προσιτής υπηρεσίας στις λαϊκές
τάξεις. Και αυτός ο θεσµός των κοινών ταµείων των ΚΤΕΛ δυστυχώς σήµερα -όπως βλέπετε- έρχεται να παραδοθεί στα χέρια
ελαχίστων κερδοσκόπων, χωρίς καν τον έλεγχο του κράτους,
όπως άλλωστε ολοταχώς πάει να συµβεί µε το νερό, µε τα σκουπίδια, µε την υγεία.
Θα επαναλάβω, λοιπόν, ότι αν δεν µπορείτε να κάνετε κάτι
καλό, µην καταστρέφετε ό,τι υπάρχει. Μην οδηγείτε στην πλήρη
απελευθέρωση το σύστηµα των οδικών υπεραστικών επιβατικών
µεταφορών, γιατί είναι φανερός ο στόχος. Φαίνεται τι θα επισυµβεί όταν αυτό γίνει πια νόµος του κράτους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα τη δυνατότητα να δω και
να µιλήσω µε τον Υπουργό - και τον ευχαριστώ προς τούτο- για
συγκεκριµένα προβλήµατα που εµφανίζονται µέσα σε αυτή και
σε άλλες τροπολογίες. Η Κυβέρνηση σήµερα µπορεί να δώσει
λύση σε χρονίζοντα προβλήµατα.
Θα σας πω κάτι αστείο, κύριε Υπουργέ: Πριν από µερικά χρόνια έγιναν εγκαίνια στον καινούργιο σταθµό της Πάτρας από έναν
από τους προκατόχους σας, τον κ. Μιχάλη Λιάπη. Κόπηκαν και
εκεί κορδέλες. Και δεν έγινε η επένδυση από τους ιδιώτες, που
δεν ζητούσαν τίποτα από το κράτος -όπως άλλωστε δεν έχουν
ζητήσει µέχρι σήµερα- γιατί είναι λιγότερα µέτρα από την Εκκλησία! Το ίδιο µπορεί να συµβαίνει και αλλού.
Είναι αδιανόητο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκεί που µπορούµε να διευκολύνουµε τα πράγµατα, να µην το κάνουµε.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε -και ευχαριστώ για την ανοχή σαςθέλω να πω ότι είναι αδιανόητο να συστήνουµε µια ακόµα ρυθµιστική αρχή, όταν έχουµε όλοι πειστεί όχι µόνο για το υψηλό κόστος, αλλά κυρίως για την πολιτική ιδιοτέλεια που κρύβουν αυτές
οι ανεξάρτητες -δήθεν- αρχές και προπαντός για την υποβάθµιση
των κοινοβουλευτικών µας θεσµών.
Κύριε Υπουργέ, εάν πραγµατικά η Κυβέρνηση θέλει να χτυπήσει κάθε αντιδηµοκρατικό µόρφωµα, δεν έχει παρά να ενισχύσει
τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς, δεν έχει παρά να ακούσει,
πραγµατικά, τη φωνή των Βουλευτών, όπως αυτή µεταφέρεται
εδώ από τους πολίτες, και να πάρει τις ευθύνες που της αναλογούν, µη µετακινώντας αυτές προς δήθεν ανεξάρτητες αρχές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι νοµίζω προσήκον να πούµε δυο λόγια για τον τρόπο νοµοθέτησης. Είναι νοµίζω προσήκον να πούµε για πόσα άρθρα
αυτού του νοµοσχεδίου, που περνούν ως νόµος του κράτους,
αλλά και επί των τεσσάρων πολυσέλιδων τροπολογιών ή ντροπολογιών που έχουν κατατεθεί, δεν έγινε καµµία συζήτηση ούτε
στην επιτροπή ούτε στο Τµήµα της Βουλής.
Είναι ώρα να δώσουν εξηγήσεις εκείνοι οι οποίοι δρουν µε
τρόπο συστηµατικό και µε µία υποκριτική και επιλεκτική εφαρµογή του Κανονισµού µόνο σ’ ό,τι αφορά την τήρηση του χρόνου, η οποία είναι πάντα ανελαστική για τους αντιλέγοντες και
πάντα γενναιόδωρη για τους επικροτούντες και χειροκροτούντες. Είναι ώρα να εξηγήσουν.
Πρέπει να περνούν άρθρα χωρίς να λέγεται µία κουβέντα γι’
αυτά µέσα στο Κοινοβούλιο; Πρέπει έτσι να γίνεται η νοµοθέτηση; Πρέπει να περνούν σήµερα διατάξεις που αφορούν το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, αφορούν νέα ποινικά αδικήµατα, αφορούν τις ανεξάρτητες αρχές, αφορούν την εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», την εταιρεία κατασκευής δικαστικών κτηρίων,
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η οποία έχει πολύ µεγάλου ύψους -εκατοντάδων εκατοµµυρίων
ευρώ- αποθεµατικό, χωρίς να λέγεται µια κουβέντα από τον αρµόδιο Υπουργό; Και πρέπει να υποχρεωνόµαστε οι Βουλευτές να
παραµονεύουµε ή να καιροφυλαχτούµε, να αγρυπνούµε µην
τυχόν και εισαχθούν ρυθµίσεις χωρίς να τις πάρει κανείς είδηση;
Σήµερα που συζητούνται τα άρθρα και οι τροπολογίες και δεν
είναι εδώ ο κύριος Υπουργός, ο κ. Αθανασίου, συνεδριάζει η Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης,
όπου έπρεπε να είµαστε και όλοι οι Βουλευτές που συµµετέχουµε σ’ αυτήν την επιτροπή.
Εποµένως η επιδίωξη είναι να περνούν οι ρυθµίσεις χωρίς να
υφίστανται κανέναν έλεγχο. Και έτσι επιδιώχθηκε να περάσει, να
γίνει νόµος του κράτους η ντροπολογία -η ντροπολογία!- που περιελάµβανε την εξαίρεση των µετοχών συγκεκριµένων εταιρειών
-ναυτιλιακών και διαχειριζοµένων κεφάλαια εξωτερικού- από την
υποχρέωση «πόθεν έσχες», που λήγει για όλους όσοι έχουν
αυτήν την υποχρέωση τη Δευτέρα 30 του µηνός.
Περιµένουµε εξηγήσεις και από τον κύριο Υπουργό και από
την Κυβέρνηση. Ποιους θέλετε να εξυπηρετήσετε και ποιος σας
έφερε αυτήν τη ρύθµιση; Δεν έχετε δώσει εξηγήσεις. Και είναι
τουλάχιστον προκλητικό και προσβλητικό για τη νοηµοσύνη όλων
µας να αναπτύσσονται επιχειρήµατα νοµοθετικής αναδροµής σε
ρυθµίσεις των τελευταίων δεκαετιών.
Κάποιος δεν θέλετε να υποβάλει «πόθεν έσχες» που να περιλαµβάνει αυτά τα στοιχεία. Και πρέπει να µας πείτε ποιος ή ποιοι
είναι αυτοί. Πρέπει να µας πείτε αν είναι Υπουργοί, αν είναι Βουλευτές, αν είναι ιδιοκτήτες µέσων ενηµέρωσης, αν είναι ιδιοκτήτες ΠΑΕ, αν είναι υπόχρεοι µε άλλες διατάξεις, γιατί είναι
πάµπολλες οι διατάξεις και δεν αρκούν οι υπεκφυγές που ακούσαµε χθες.
Και έρχοµαι τώρα σε ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου.
Δεν αντιλαµβάνοµαι και δεν παρουσιάστηκε από τον Υπουργό
κ. Αθανασίου ποιο είναι το σκεπτικό µε το οποίο συγχωνεύεται η
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» µε την εταιρεία κατασκευής σχολικών κτηρίων. Εκτός κι αν υιοθετήσουµε την αντίληψη του Τζον
Χολτ για το σχολείο-φυλακή. Αυτοί οι ίδιοι θα είναι ειδικοί να
φτιάχνουν και σχολεία και φυλακές και νοσοκοµεία, όπως µας
λέτε. Και τι θα γίνει µε τα κεφάλαια;
Τι γίνεται µε τις µετοχές του Ταµείου Χρηµατοδότησης Δικαστικών Κτηρίων -δεν άκουσα τους Βουλευτές δικηγόρους να
λένε τίποτα από την Πλειοψηφία- το οποίο πληρώνουν οι δικηγόροι και οι πολίτες µε δυσθεώρητα χαρτόσηµα και άλλου είδους
εισφορές και του οποίου η περιουσία αυτήν τη στιγµή, «κουρεύεται» και απορροφάται, αν έχω καταλάβει καλά, τις µη παρουσιασθείσες ρυθµίσεις;
Δεν κατάλαβα, γιατί αλλάζετε τον τρόπο τοποθέτησης του
προέδρου και των µελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων; Δεν κατάλαβα, γιατί αφαιρείτε την αρµοδιότητα από τη Βουλή, δηλαδή από τη Διάσκεψη των
Προέδρων και τη µετακυλίετε στο Υπουργικό Συµβούλιο; Μήπως
αυτό σχετίζεται µε το γεγονός ότι ο κύριος Πρωθυπουργός καθ’
όλο το τελευταίο διάστηµα συναντάται µε εκπροσώπους τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, όπως φερ’ ειπείν µε τη «VODAFONE»,
την εταιρεία-οφειλέτη του ελληνικού δηµοσίου, που έχει πρόστιµο εκατοµµυρίων ευρώ για τις υποκλοπές και την κατασκοπεία σε βάρος της χώρας; Γιατί κάνετε αυτήν την αλλαγή; Γιατί
θέλετε να ελέγξετε αυτήν την αρχή;
Γιατί δηµιουργείτε υποκριτικά ανεξάρτητες αρχές, όταν τις
έχετε υποβαθµίσει παντελώς στη χώρας µας, οι οποίες δεν µπορούν να λειτουργήσουν, γιατί έχουν λήξει προ πολλού οι θητείες
των µελών τους και παράγουν άκυρες αποφάσεις;
Γιατί περιλαµβάνετε στο σχέδιο νόµου ρύθµιση για την οποία
η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής σας λέει ότι ενδεχοµένως,
συνιστά κρατική ενίσχυση που παραβιάζει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο;
Γιατί προβλέπετε απόσβεση των αξιώσεων ΕΥΔΑΠ-ελληνικού
δηµοσίου εν όψει αποκρατικοποίησης; Γιατί; Να θυµίσω ότι τον
ίδιο κύριο, τον κ. Σταυρίδη, ο οποίος ταξίδεψε µε το Learjet του
κ. Μελισσανίδη, τον οποίο τοποθετήσατε επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, τον είχατε τοποθετήσει και Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΔΑΠ; Τόσο πολύ θέλετε να ζηµιώσετε το ελληνικό
δηµόσιο και δεν ορρωδείτε πραγµατικά προ της εξόφθαλµης
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βλάβης που προκαλείτε;
Να πω και µία κουβέντα για ένα άρθρο που είδα ότι εισάγετε.
Είναι πραγµατικά λυπηρό να γίνεται µ’ αυτόν τον τρόπο η νοµοθέτηση. Είναι πραγµατικά λυπηρό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, δεν θα χρειαστώ πάνω από ένα λεπτό.
Έρχοµαι λοιπόν στο άρθρο 93 µε τίτλο: «Κλοπή ή δολιοφθορά
σιδηροδροµικού υλικού». Έχετε συνειδητοποιήσει ότι δηµιουργείτε ένα νέο κακούργηµα; Έχετε συµβουλευτεί κανέναν από
εκείνους που ασχολούνται µε το Ποινικό Δίκαιο για το πού θα τοποθετήσετε αυτό το κακούργηµα, που το τοποθετείτε -σε ένδειξη
πραγµατικής άγνοιας- στο άρθρο 291 του Ποινικού Κώδικα; Σας
τα λέει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής!
Έτσι δηµιουργούµε νοµοθετικές προβλέψεις και µιλάµε για κακούργηµα: «Όποιος αφαιρεί µε σκοπό παράνοµης ιδιοποίησης ή
µε πρόθεση καταστρέφει ολικά ή εν µέρει οποιοδήποτε υλικό ή
αντικείµενο προορισµένο από τη θέση του ή από την κατασκευή
του για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του σιδηροδρόµου ή
την ασφάλεια της σιδηροδροµικής συγκοινωνίας, τιµωρείται µε
κάθειρξη ανεξαρτήτως της ζηµίας που απειλήθηκε ή προξενήθηκε
ή της οικονοµικής αξίας του υλικού ή αντικειµένου». Μα σοβαρολογείτε; Έτσι θεσπίζουν ποινικούς νόµους που θα εφαρµόσουν τα
δικαστήρια; Χωρίς καµµία συζήτηση, χωρίς καµµία σκέψη, χωρίς
να λάβουµε υπ’ όψιν ότι υπάρχει Επιτροπή του Ποινικού Κώδικα
που έχει καταθέσει ολοκληρωµένο Ποινικό Κώδικα, που πρέπει να
συζητηθεί, δηµιουργούµε διάφορες διάσπαρτες ρυθµίσεις κατά
το δοκούν; Νοµίζω ότι είναι πραγµατικά εντελώς ανεύθυνος ο τρόπος, εντελώς αναντίστοιχη στις περιστάσεις και στη σοβαρότητα
η πρόταση της Κυβέρνησης.
Και επειδή πολλά ειπώθηκαν για τις συγκοινωνίες και µολονότι
το νοµοσχέδιο τιτλοφορείται ως έχον αντικείµενο τις υπεραστικές
συγκοινωνίες, εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να ξεχνάµε το παιδί αυτό
των δεκαοκτώ, δεκαεννέα ετών που έχασε τη ζωή του για εισιτήριο 1,40 ευρώ. Και σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα δεν µπορούµε να
συζητάµε για τα εισιτήρια και τις συγκοινωνίες, αγνοώντας ποια
είναι η κοινωνική πραγµατικότητα που δοκιµάζει σήµερα την ίδια
τη ζωή, την ποιότητα διαβίωσης και την επιβίωση των ανθρώπων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οδεύουµε προς το τέλος µιας
πολύωρης διαδικασίας εχθές και σήµερα για τη συζήτηση του
νοµοσχεδίου. Πέρα από το κεντρικό σώµα του νοµοσχεδίου,
υπήρξαν πράγµατι και πολλές τροπολογίες, εκ των οποίων τρεις
αφορούσαν καθαρά θέµατα του Υπουργείου σχετιζόµενα άµεσα
µε τα αντικείµενα αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών,
Υποδοµών και Δικτύων.
Για το άλλο ζήτηµα ο Υφυπουργός, ο κ. Κεγκέρογλου, τοποθετήθηκε πριν από λίγη ώρα εδώ, σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Θα ήθελα να απαντήσω σε µια σειρά από ζητήµατα, τα οποία
ετέθησαν από τους συναδέλφους, ξεκινώντας από το θέµα της
ρύθµισης που συνολικά έρχεται στη Βουλή για τις υπεραστικές
οδικές επιβατικές µεταφορές και να επαναλάβω ότι αυτήν τη
στιγµή στη χώρα, ασκείται όλη αυτή η δραστηριότητα από τις
εταιρείες των ΚΤΕΛ. Οι εταιρείες των ΚΤΕΛ έχουν επιχειρηµατικό
χαρακτήρα. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ιδιότυπο µονοπώλιο.
Επιχειρούµε, και υπό το φως της εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας, να εισαγάγουµε στη χώρα το κοινοτικό κεκτηµένο, που
-όπως σας είπα χθες- και υποχρεωµένοι είµαστε, αλλά και σωστό
είναι από την άλλη πλευρά, να προχωρήσουµε στην εφαρµογή
του.
Νοµίζω ότι µε όλη τη συζήτηση που έγινε, µε τις παρατηρήσεις
των συναδέλφων, µε τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις των φορέων, κατορθώσαµε να ισορροπήσουµε ανάµεσα σε πολύ χρήσιµες απόψεις οι οποίες κατατέθηκαν, έτσι ώστε το νοµοσχέδιο
να βγει, όσο το δυνατόν περισσότερο, άρτιο σε σχέση µε αυτό
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που είχε έρθει πριν αρχίσει ο διάλογος µέσα στο Κοινοβούλιο και
βέβαια και πριν στην επιτροπή.
Να τονίσω ότι ορισµένες διατάξεις που έχουν σχέση µε τις
ρυθµίσεις για τις δηµόσιες επιβατικές µεταφορές, είναι αυτές οι
οποίες θα καθορίζουν το µέλλον των επιβατικών µεταφορών
στην Ελλάδα και έχουν να κάνουν µε συγκεκριµένες διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες θα ακολουθήσουν µετά την εφαρµογή
του νόµου, έτσι ώστε πράγµατι να οδηγηθούµε σε µια ανταγωνιστική διαδικασία, η οποία θα οδηγήσει σε πτώση των τιµών.
Το επαναλαµβάνω, γιατί οποιοσδήποτε άλλος ισχυρισµός περί
αυξήσεως των τιµών είναι εντελώς αστήρικτος. Και όχι µόνο.
Είναι και εντελώς αδικαιολόγητος, µε την έννοια ότι σήµερα καθορίζονται οι τιµές µε ένα συγκεκριµένο τρόπο που, όπως είπα
χθες, υπάρχει έµµεση επιδότηση των επιβατών, που ταξιδεύουν
σε κερδοφόρες γραµµές, κάποιων άλλων γραµµών, που είναι
άγονες και ζηµιογόνες.
Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να συνεχιστεί. Δεν είναι κοινωνικά δίκαιο. Πρέπει να πάµε σε µια διαδικασία όπου η επιχειρηµατικότητα θα πρέπει να αποδείξει ότι λειτουργεί µέσα στο πλαίσιο του
ελεύθερου υγιούς ανταγωνισµού, µε βάση τους κανόνες της νοµοθεσίας. Αυτός είναι ο στόχος, και αυτή είναι η διαδικασία που
ακολουθείται σε όλες τις χώρες. Δεν µπορούµε να τα στρογγυλεύουµε όλα παντού. Το στρογγύλεµα οδηγεί ουσιαστικά σε µη
λύσεις.
Εγώ δεν συµφωνώ και δεν µπορώ να δεχθώ απόψεις που
ακούγονται εδώ µέσα, οι οποίες χαρακτηρίζονται και ενδοτικές,
ανθελληνικές και διάφοροι άλλοι τέτοιοι επιθετικοί προσδιορισµοί ακούστηκαν χθες από κάποιους συναδέλφους, οι οποίοι
όµως δεν λένε τι πρέπει να γίνει. Απλώς κάνουν χαρακτηρισµούς.
Αν νοµίζετε ότι αυτή είναι µία διαδικασία η οποία οδηγεί σε λύσεις για τη χώρα, προφανώς πλανάσθε.
Θέλω να αναφερθώ ειδικότερα στο ζήτηµα της απελευθέρωσης, το οποίο ρυθµίζεται απολύτως µέσα από το νόµο και θα
ρυθµιστεί περαιτέρω µε την ίδρυση της αρχής, για την οποία
τόσα πολλά ακούστηκαν εδώ µέσα, λες και δεν έχουµε εµπειρία
από άλλες αρχές. Άκουσα τον κ. Πετράκο να λέει για τη ΡΑΕ, αν
θυµάµαι καλά. Ενδεχοµένως. Δεν το γνωρίζω. Αλλά δεν µπορούµε να αφήσουµε στην άκρη αυτήν τη στιγµή και να µη λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι υπάρχουν πάνω από µια δεκάδα
ρυθµιστικών αρχών στη χώρα, οι οποίες λειτουργούν υποδειγµατικά: Και αυτές που έχουν σχέση µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα,
µε την προστασία της προσωπικότητας του ανθρώπου, και αυτές
που έχουν σχέση µε τον ανταγωνισµό και αυτές που έχουν σχέση
µε τις τηλεπικοινωνίες. Άρα, λοιπόν, δεν είναι καθόλου έτσι τα
πράγµατα. Και εν πάση περιπτώσει, έχω την πεποίθηση, επειδή
όλες οι αγορές ανοίγουν, ότι χρειάζονται κάποιον ρυθµιστή. Και
ο ρυθµιστής αυτός δεν µπορεί να έχει µια απόσταση απ’ όλους.
Το τρίτο ζήτηµα το οποίο θέλω να θίξω στο πλαίσιο της κουβέντας που κάνουµε σήµερα εδώ είναι το ζήτηµα των σιδηροδρόµων µε αφορµή τις διατάξεις, που ουσιαστικά αφ’ ενός, µεν
συµπληρώνουν το πλαίσιο για τη λειτουργία του σιδηροδρόµου
στην Ελλάδα και αφ’ ετέρου, βοηθούν στην ιδιωτικοποίηση.
Προσπαθώ και εγώ ως Υπουργός, να µελετήσω το θέµα των
σιδηροδρόµων. Θέλω να σας πω ότι είναι µια διαδικασία απογοητευτική και για το παρελθόν, αλλά δυστυχώς και για το µέλλον,
αν το αφήσουµε έτσι. Εδώ προσπαθούν ορισµένοι να τετραγωνίσουν τον κύκλο και να πουν ότι θα µπορούσε αυτός ο σιδηρόδροµος να είναι κερδοφόρος. Πώς, δηλαδή; Άκουσα τον κ.
Πετράκο που καλόπιστα το λέει. Και το πιστεύω ότι το λέει καλόπιστα. Και εγώ έχω την ίδια άποψη καλόπιστα. Και µάλιστα θα
µπορούσε κανείς πολύ ροµαντικά να πει, γιατί να µη φτιάξουµε
το σιδηρόδροµο τον τουριστικό στην Πελοπόννησο, ο οποίος
έγινε και πρόσφατα δώσαµε 80 εκατοµµύρια ευρώ; Αλλά µε ποιους επιβάτες; Με τι κίνηση;
Σας είπα και χθες ότι το θέµα δεν είναι αν θα είναι ιδιωτικός ή
κρατικός ο σιδηρόδροµος. Το ζήτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αν θα υπάρχουν εµπορεύµατα και επιβάτες πάνω
στο σιδηρόδροµο. Δυστυχώς αυτήν τη στιγµή το ένα δεν υπάρχει, δηλαδή τα εµπορεύµατα. Οι επιβάτες υπάρχουν στον κεντρικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Και µέχρι εκεί. Πρέπει να
γίνουµε πιο φιλόδοξοι. Και πρέπει να πάµε το σιδηρόδροµο έξω
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από την Ελλάδα. Να τον πάµε στην Ευρώπη. Δεν γίνεται όµως
τετραγωνίζοντας τον κύκλο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τι κόστος θα έχει, κύριε Υπουργέ;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Απολύτως τίποτα, κύριε συνάδελφε.
Όλα τα πράγµατα έχουν κόστος. Εσείς προσπαθείτε να δηµιουργήσετε µία αίσθηση ότι καθετί που γίνεται, έχει ένα κόστος,
άρα το αφαιρούµε από κάποιους. Και εγώ µπορώ να σας πω
άλλα εκατό κόστη που υπηρετείτε εσείς µε τις ιδέες σας. Τι πάει
να πει αυτό; Πρέπει να αποφασίσουµε ότι σε µία δηµοκρατική
χώρα και σε µία ελεύθερη οικονοµία υπάρχουν και κόστη, αλλά
πρέπει να δει κανείς το όφελος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όλοι είχαν
ανοχή και προφανώς και εσείς που δεν δευτερολογήσατε χθες.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Αυτό, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι επιχείρηµα.
Συµφωνούµε λοιπόν ότι θέλουµε έναν αξιόµαχο ΟΣΕ, µία µαζική σε εµπορεύµατα «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» αποδοτική; Πώς; Ποιος θα
κάνει τις επενδύσεις; Πού είναι τα χρήµατα για να γίνουν οι επενδύσεις; Από πού να τα βρούµε αυτά τα χρήµατα; Γιατί οι άλλες
χώρες –οι πλούσιες χώρες της Ευρώπης- έχουν σχήµατα ιδιωτικά στα τρένα τους; Τι είναι αυτοί; Καπιταλιστές;
Δεν νοµίζω ότι πείθετε κανέναν µε όλα αυτά που λέτε. Και δεν
πείθετε κανέναν, γιατί τους µόνους που πείθετε, ενδεχοµένως,
είναι κάποιοι οι οποίοι αντιλαµβάνονται αυτήν τη χώρα και αυτούς τους χώρους του δηµοσίου –τον ΟΣΕ δηλαδή και κάποιους
άλλους χώρους- ως εκτροφεία διαφθοράς, φαινόµενα τα οποία
δεν µπορούν να είναι σήµερα ανεκτά στην ελληνική κοινωνία και
στην ελληνική οικονοµία. Συνεπώς δεν υπάρχει άλλος δρόµος
παρά µόνο να προχωρήσουµε µπροστά.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι ρυθµίσεις της ΕΥΔΑΠ.
Το ελληνικό δηµόσιο από τη µέρα που µπήκε η ΕΥΔΑΠ στο Χρηµατιστήριο, το 1999, της χρωστάει χρήµατα. Είναι λογιστικοποιηµένα 115 εκατοµµύρια. Οι απαιτήσεις τις ΕΥΔΑΠ είναι 400
εκατοµµύρια και είπαµε να πληρωθούν τα λογιστικοποιηµένα
χρέη, τα οποία έχει κάνει η ΕΥΔΑΠ ως επενδύσεις. Κάποιοι δεν
συµφωνούν µε αυτό και ζητούν παραπάνω. Κάποιοι άλλοι εδώ
µέσα λένε: «Γιατί τα δίνουµε»; Μα, γιατί υπάρχουν οφειλές και –
επαναλαµβάνω- υπάρχουν λογιστικοποιηµένες οφειλές της τάξεως των 115 εκατοµµυρίων ευρώ και πρέπει να πληρωθούν.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν και ορισµένες άλλες παρεξηγήσεις που πρέπει να λύσουµε. Έχω φέρει µία
διάταξη, µε δική µου πρωτοβουλία, να αλλάξουµε το σύστηµα
ορισµού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών. Για ποιο λόγο;
Ξέρετε εσείς κάποιο Σύνταγµα που να λέει ότι ο πρόεδρος και ο
αντιπρόεδρος της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών ορίζονται από τα
4/5 της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής; Επισήµανε προηγουµένως η κ. Κωνσταντοπούλου ότι έχει λήξει η θητεία πολλών
αρχών και δεν διορίζονται και ότι όλες αυτές οι αποφάσεις είναι
σε κίνδυνο να είναι παράνοµες. Υπάρχει κάποιο Σύνταγµα που
απαιτεί τέτοιου είδους διαδικασίες; Για όνοµα του Θεού!
Πρέπει να γίνουµε αποτελεσµατικοί. Πρέπει επιτέλους, να
παίρνουµε αποφάσεις στη χώρα αυτή, διότι διαφορετικά θα οδηγηθούµε σε αδιέξοδο. Εκτός αν θέλουν ορισµένοι µέσα από
αυτήν τη δυστοκία να πάµε σε αδιέξοδο. Εγώ λοιπόν δεν µπορώ
να το δεχτώ αυτό. Γι’ αυτό φέρνω αυτήν τη διάταξη. Γιατί πρέπει
ο Πρόεδρος να ορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο µε συζήτηση και έγκριση της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας, έτσι
ώστε πολύ γρήγορα να οριστεί διοίκηση στην Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και σε άλλες αρχές που δεν είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να µιλήσω σχετικά µε
το θέµα της συγχώνευσης της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», της ΔΕΠΑΝΟΜ και του ΟΣΚ. Αυτά έπρεπε να τα είχαµε
κάνει χρόνια. Είναι τρεις εταιρείες που έχουν το ίδιο ακριβώς αντικείµενο και το κρατάµε τόσα χρόνια και δεν το κάνουµε, µε αποτέλεσµα να έχουµε πολλές δαπάνες, να έχουµε αναποτελεσµατικότητα, να έχουµε πολλά διοικητικά συµβούλια χωρίς λόγο. Το
έργο όλων αυτών είναι ένα: Να ελέγχουν –όχι να κατασκευάζουν-
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να σχεδιάζουν, να εποπτεύουν και να επιβλέπουν τα έργα της
αρµοδιότητάς τους και µε το know how που έχουν αποκτήσει να
γίνει ακόµα πιο αποτελεσµατικό το δηµόσιο στο χώρο των κατασκευών, στις φυλακές και στα δικαστικά κτήρια, στα ζητήµατα
των νοσοκοµείων και των προνοιακών ιδρυµάτων και στα ζητήµατα των σχολικών κτηρίων.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γίνεται και νοµίζω πως θα
συµφωνήσουµε όλοι ότι είναι αναγκαίο να γίνει. Κακώς κρατάµε
αυτήν την πολυδιάσπαση στη χώρα, η οποία δηµιουργεί προβλήµατα.
Τέλος έχει κατατεθεί από τον Υπουργό Οικονοµικών µία διάταξη η οποία τροποποιεί την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του
ν. 3371/2005 και αναφέρεται στο ζήτηµα της δυνατότητας εξόδου µιας εταιρείας από το ελληνικό Χρηµατιστήριο και µεταφοράς της σε ένα άλλο Χρηµατιστήριο. Η τροποποίηση αυτή, πιο
συγκεκριµένα, αφορά τη δυνατότητα της εταιρείας να πάει σε
ένα άλλο Χρηµατιστήριο, εφόσον υπάρχει µια αυξηµένη πλειοψηφία των µετόχων.
Εδώ έχουµε δύο θέµατα που πρέπει να προσέξουµε. Το ένα
ζήτηµα είναι να διευκολύνουµε τις χρηµατιστηριακές επιχειρήσεις στη χώρα να συγχωνεύονται µεταξύ τους, γιατί αυτό είναι
υγιές για την οικονοµία. Άρα παραµένει η πλειοψηφία του 67%
για όποιον θέλει να συγχωνεύεται ως ελληνική εταιρεία µε κάποια άλλη ελληνική εταιρεία και να παραµένει στο ελληνικό Χρηµατιστήριο. Όποιος όµως επιθυµεί να συγχωνευθεί, να εξαγοραστεί και να µεταφερθεί σε ένα ξένο Χρηµατιστήριο, απαιτείται
αυξηµένη πλειοψηφία του 90%.
Μάλιστα ο κ. Στουρνάρας και οι υπηρεσίες του µου έστειλαν
πριν από λίγο έναν πίνακα που δείχνει τι συµβαίνει και σε άλλες
χώρες. Στην Αυστρία είναι το 90%, στη Γαλλία το 95%, στη Γερµανία το 95%, στη Δανία το 90%, στην Πολωνία, στη Σουηδία,
στη Φινλανδία το 90%, επίσης. Μάλιστα σε ορισµένες χώρες, σε
ορισµένες περιπτώσεις, στα χρηµατιστήρια του Μονάχου και της
Φραγκφούρτης προβλέπεται ότι όποιος προτίθεται να προβεί σε
ενέργειες που θα οδηγήσουν σε διαγραφή µετοχών εισηγµένης
εταιρείας, θα πρέπει να ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό έξι
µήνες πριν, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος ο µέτοχος να εκποιήσει τη µετοχή του µέσα από τη χρηµατιστηριακή αγορά.
Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο ζήτηµα της κινητικότητας
των υπαλλήλων -ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτηµα- και να σας πω
ότι µε πολύ µεγάλη προσπάθεια, µε πολύ µεγάλη ευαισθησία, µε
συνεχή διάλογο και πολλή αγάπη στους εργαζοµένους, στους
εκπροσώπους τους, κάναµε µία διαρκή συζήτηση η οποία οδήγησε τελικώς στις πλέον ανώδυνες και τις πλέον ταχύτατες διαδικασίες, ώστε να οδηγηθούµε στις σηµερινές ρυθµίσεις, τις
οποίες -όπως είδατε- βελτιώσαµε, ούτως ώστε ο µεταβατικός
χρόνος από τη µία υπηρεσία στην άλλη να είναι ελάχιστος και
δεύτερον, σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση αυτών των υπαλλήλων,
των εργαζοµένων, να είναι σε αντίστοιχες θέσεις, έτσι ώστε οι
άνθρωποι να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους.
Κι εδώ έχουµε δύο θέµατα. Τα άκουσα από την κ. Ουζουνίδου
προηγουµένως και θέλω να τα απαντήσω.
Το πρώτο είναι το ζήτηµα των Τµηµάτων Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων, των ΤΑΣ δηλαδή. Πρέπει να σας πω ότι είµαι ιδιαίτερα εντυπωσιασµένος από τα τελευταία γεγονότα στην περιοχή
της Φθιώτιδας. Τα τµήµατα αυτά και οι άνθρωποί τους, οι υπάλληλοι, ανταποκρίθηκαν µε ζήλο, µε θέρµη, µε αυταπάρνηση και
έκαναν µία εξαιρετική δουλειά, από όλες τις γύρω περιοχές που
προέρχονται οι συγκεκριµένοι υπάλληλοι των ΤΑΣ, µε κεντρικό
οργανωτή και συντονιστή την ΥΑΣ, την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων του Υπουργείου.
Θέλω να σας πω λοιπόν τι γίνεται τώρα, για να είναι καθαρό.
Αυτό που γίνεται, είναι ότι παραµένει η κεντρική υπηρεσία µε
εβδοµήντα περίπου άτοµα, η οποία παίζει έναν επιτελικό συντονιστικό ρόλο και οι υπηρεσίες των ΤΑΣ µεταβιβάζονται στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις για λόγους αποτελεσµατικότητας,
γνώσης των τοπικών ιδιοµορφιών και προβληµάτων, έτσι ώστε
να µπορέσουν να γίνουν πιο χρήσιµες για τον τόπο -είναι πάρα
πολύ απλό- στις ίδιες θέσεις τις οποίες κατείχαν και πριν.
Αναφέρθηκε η περίπτωση της ΕΥΔΕ Κάρλας. Θα συνεχίσει να
κάνει τη δουλειά της, ενταγµένη πλέον στην Περιφέρεια Θεσσα-
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λίας, η οποία έχει ως υψηλή προτεραιότητα το έργο της επαναδηµιουργίας της ΕΥΔΕ Κάρλας. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα
θέµα.
Με τις τελευταίες µικρές βελτιώσεις που κάναµε, ουσιαστικά,
πέραν της αποδοχής των αιτηµάτων των εργαζοµένων, διευκολύνουµε ούτως ώστε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, να αποκατασταθεί η τάξη που υπήρχε στις υπηρεσίες αυτές.
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και ευχαριστώντας εσάς, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας θέλω να πω ότι..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, δεν ήταν
ανοχή. Χθες δεν δευτερολογήσατε. Ήταν εννέα λεπτά η δευτερολογία σας, συν οχτώ που είναι σήµερα ο χρόνος σας. Έχετε
στο σύνολο δεκαεπτά λεπτά. Για δύο λεπτά παραπάνω δεν χάλασε ο κόσµος.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να τονίσω ότι οι µεταφορές είναι δηµόσιο αγαθό, το
οποίο οφείλει η πολιτεία να παρέχει στους πολίτες –όπως είπα
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χθες- µε υψηλή ποιότητα, µε ασφάλεια και µε συνέπεια στο
χρόνο. Αυτό το στόχο έχει αυτό το νοµοσχέδιο. Θα τα καταφέρουµε; Είναι στο χέρι µας, εάν εφαρµόσουµε όλες εκείνες τις
διαδικασίες σε συνδυασµό και συνεργασία µε τους κοινωνικούς
φορείς και τους επιχειρηµατικούς φορείς που συµµετέχουν σε
αυτήν την υπόθεση, ούτως ώστε να γίνουµε καλύτεροι και να παρέχουµε αποτελεσµατικότερα και ποιοτικότερα το δηµόσιο
αγαθό των µεταφορών.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να καταθέσω κάποιες τελευταίες,
πολύ µικρές λεπτοµέρειες-αναδιατυπώσεις, σε σχέση µε τα
άρθρα τα οποία διόρθωσα προηγουµένως.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να διανεµηθεί
στους συναδέλφους.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑΕνωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Παπαδηµούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι διανύουµε µια περίοδο πυκνών πολιτικών εξελίξεων και
θα έπρεπε το Κοινοβούλιο να είναι κέντρο του πολιτικού διαλόγου και της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Δεν είναι υποβαθµισµένη µόνο η διαδικασία στο Κοινοβούλιο,
κύριε Υπουργέ, σε ό,τι αφορά την παραγωγή και τη συζήτηση
των νοµοσχεδίων όπου στο παρά ένα µας φέρνετε και άλλες αλλαγές –πότε θα προλάβουµε να τις αξιολογήσουµε;- αλλά αναβάλλονται επ’ αόριστον και οι συζητήσεις που είναι επιβεβληµένο
να γίνουν αυτήν την ώρα, ενώπιον του ελληνικού λαού και ενώπιον των συναδέλφων όλων των πτερύγων.
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, να αφιερώσω ένα µέρος του χρόνου
που µου διατίθεται, για να αναφερθώ σε µερικά θέµατα σηµαντικής πολιτικής επικαιρότητας: Τις τελευταίες ώρες γίνεται µεγάλος θόρυβος για µια ανακοίνωση ενός συνδέσµου εφέδρων
αξιωµατικών, οι οποίοι προβάλλουν ως πρωτότυπη, µια λύση κυβέρνησης που θυµίζει τη χούντα του Κόλλια, µε Πρωθυπουργό
τον Κόλλια. Είναι µια ανακοίνωση που λειτουργεί πολιτικά, ως
εφεδρεία και υποκατάστατό της –για µια ακόµα φορά- απούσας
Χρυσής Αυγής. Είναι όµως και µια κίνηση γραφική, χωρίς καµµία
απήχηση στην κοινωνία και -θέλω να πιστεύω- στην συντριπτικότατη πλειοψηφία των ανδρών και των γυναικών των Ενόπλων Δυνάµεων.
Ξαφνικά αυτό γίνεται έκτακτο θέµα. Γίνεται –λέει- έκτακτη βραδινή σύσκεψη στον Άρειο Πάγο για να αντιµετωπιστεί το θέµα
και διατάσσεται δικαστική έρευνα.
Με όλο το σεβασµό στον Άρειο Πάγο και στο θεσµό της δικαιοσύνης, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι τέτοιες ανακοινώσεις και
κινήσεις χρήζουν περισσότερο ιατρικής και όχι δικαστικής εξέτασης.
Με την ευκαιρία, θα ήθελα να στείλω εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ένα µήνυµα: Όσοι νοµίζουν –ενδεχοµένως
σε κάποια υπόγεια του Μαξίµου- ότι αξιοποιώντας κάποιους γραφικούς «θερµοκέφαλους», θα µπορέσουν να ξαναστήσουν ως
«ξαναζεσταµένη σούπα» το δίληµµα «Σαµαράς ή τανκς», είναι
απλώς φαιδροί και ο νοών νοείτω.
Δεύτερη παρατήρηση: Τις τελευταίες µέρες η Χρυσή Αυγή
είναι σχεδόν διαρκώς απούσα από τα έδρανα που τής έχει διαθέσει το Προεδρείο. Διαβάζω διαρροές ότι σκέφτεται –λέει- να
κάνει κάτι λεονταρισµούς του τύπου να παραιτηθούν οµαδικά οι
Βουλευτές της, για να προκληθούν επαναληπτικές εκλογές σε
δεκαπέντε εκλογικές περιφέρειες. Αν το κάνουν, είναι δικό τους
θέµα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα µετατρέψει αυτές τις εκλογές σ’ ένα διπλό
δηµοψήφισµα εναντίον του ναζισµού και ταυτόχρονα εναντίον
του µνηµονίου και σ’ ένα σκαλοπάτι, για να γίνουν επιτέλους και
εθνικές εκλογές και για να υπάρξει µία νέα κοινοβουλευτική και
κυβερνητική Πλειοψηφία. Σε µία δηµοκρατία οι κάλπες είναι
πάντα η καλύτερη διέξοδος και µία ευκαιρία, ώστε ο ελληνικός
λαός να δείξει ότι είναι στη συντριπτικότατη πλειοψηφία του
εναντίον του ναζισµού και των δολοφονικών ενεργειών της Χρυσής Αυγής και ότι στη µεγάλη του πλειοψηφία είναι εναντίον του
µνηµονίου, των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και της µονόπλευρης λιτότητας.
Τα λέω αυτά, γιατί δεν είναι απλώς επίκαιρα, αλλά γιατί πιστεύω και ελπίζω πως όλοι συνοµολογούµε ότι η αντιµετώπιση
των ναζί της Χρυσής Αυγής, όχι των ιδεών τους αλλά της εγκληµατικής τους δράσης, είναι κυρίως πολιτικό θέµα, εκτός από
θέµα της δικαιοσύνης και της Αστυνοµίας που έπρεπε να είναι
εδώ και χρόνια, αλλά υπήρχαν ανοχή, ατιµωρησία, καθυστερήσεις. Πρέπει να συζητήσουµε πολιτικά και για το πώς θα αποµονωθεί ασφυκτικά, ηθικά και πολιτικά αυτή η εγκληµατική
συµµορία στη ποινικά κολάσιµη δράση της και πώς θα διώκεται
αυστηρά.
Επειδή ορισµένοι ενοχλούνται όταν µιλάµε για φαινόµενα ανοχής από θύλακες του κράτους και µέσα στην Αστυνοµία και µέσα
στη δικαιοσύνη, θα ήθελα να θυµίσω ότι η έκθεση του Επιτρόπου
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για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα του Συµβουλίου της Ευρώπης, του
κ. Νιλς Μούιζνιεκς, όπως επίσης και του ελληνικού Συνηγόρου
του Πολίτη, που είναι θεσµός της Ελληνικής Δηµοκρατίας, είναι
καταπέλτης όχι µόνο για την εγκληµατική δράση, αλλά και για τα
φαινόµενα ανοχής, καθυστερήσεων και ατιµωρησίας.
Τρίτη παρατήρηση: Την ώρα που η συζήτηση σ’ όλα τα µέσα
ενηµέρωσης και όπου διατυπώνεται δηµόσιος λόγος, κυριαρχείται από τη «Χρυσαυγιάδα», την ώρα που οι πάντες και τα πάντα
ασχολούνται µ’ αυτό, η τρόικα είναι εδώ, προωθεί νέα µέτρα και,
παρά τις επίσηµες διαψεύσεις, µαζί µε την Κυβέρνηση ετοιµάζει
και το νέο µνηµόνιο. «Ψήνονται» νέες µειώσεις στις συντάξεις και
τα εφάπαξ και ο κ. Βρούτσης έχει αναλάβει να προλειαίνει το
έδαφος. Ο κ. Γεωργιάδης αθετεί παλαιότερες δηλώσεις του προκατόχου του κ. Λυκουρέντζου και σπεύδει να προαναγγείλει 25
ευρώ για τα δηµόσια νοσοκοµεία, για όποιον θέλει να νοσηλευτεί, έχει, δεν έχει. Προωθούνται νέες απολύσεις. Θα συζητήσουµε γι’ αυτά;
Νοµίζω ότι η Κυβέρνηση πρέπει να απαλλαγεί από τον πειρασµό και από την κουτοπόνηρη σκέψη ότι µπορεί η Χρυσή Αυγή
και η εγκληµατική της δράση να χρησιµοποιείται ως κουρτίνα για
να κρύβει το µνηµόνιο, τα αντιλαϊκά µέτρα και το νέο µνηµόνιο
που ετοιµάζει.
Έρχοµαι, στο χρόνο που µου αποµένει, σε ορισµένα θέµατα
που αφορούν στα άρθρα του νοµοσχεδίου λειτουργώντας συµπληρωµατικά σε όσα µε µεγάλη επάρκεια και σαφήνεια ανέπτυξε
και η εισηγήτριά µας κ. Ουζουνίδου και οι συνάδελφοι Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ που προηγήθηκαν.
Η Ρυθµιστική Αρχή Επιβατών, η ΡΑΕΜ, είναι η βασική ιδέα που
υπάρχει στο νοµοσχέδιο. Είναι απαραίτητη µια ακόµα ρυθµιστική
αρχή γι’ αυτήν την αγορά, γι’ αυτήν τη λειτουργία; Δεν έχουµε
πειστεί.
Επίσης, γιατί έχει τόσο µεγάλες αρµοδιότητες, τέτοιο συγκεντρωτισµό, τέτοια ισχύ; Ακόµα και τις αφετηρίες, το τέρµα και τις
στάσεις των δροµολογίων τα αποφασίζει η ρυθµιστική αρχή και
όχι η περιφέρεια. Γιατί τέτοια απόλυτη εξουσία του Υπουργού,
της Κυβέρνησης µε ένα βάπτισµα απλώς για τον πρόεδρο και τον
αντιπρόεδρο, µέσω της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας, το
να ορίζει τα πάντα, δηλαδή, τη σύνθεσή της και τα λοιπά; Γιατί
να µην αναζητηθούν πιο συναινετικές διαδικασίες στον ορισµό
µιας τόσο πανίσχυρης αρχής, όπως ισχύει για άλλες ανεξάρτητες αρχές, που είναι µε τα 4/5 της Διάσκεψης των Προέδρων; Τι
σόι ανεξάρτητη είναι, αν είναι τόσο εξαρτηµένη από τον εκάστοτε Υπουργό και την Κυβέρνηση;
Σας είπα και χθες ότι είναι θετική η απεξάρτηση από το µονοπώλιο των ΚΤΕΛ. Αλλά δεν υπάρχει το σχέδιο. Και µη µας λέτε
αυτά για τους σιδηροδρόµους, διότι σε όλη την Ευρώπη, κύριε
Υπουργέ, τα τρένα είναι δηµόσια, είτε του κράτους είτε της περιφερειακής διοίκησης. Δεν υπάρχουν ιδιωτικά τρένα. Και είναι
και σύγχρονα.
Εσείς µέχρι πριν ένα-δύο χρόνια, µε κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και
Νέας Δηµοκρατίας, δεν είχατε φροντίσει καν να συνδεθεί µε σιδηροδροµικό δίκτυο το λιµάνι του Πειραιά και µας κουνάτε το
δάχτυλο; Είχατε αφήσει µεγάλες περιοχές της Ελλάδας µε τα
τρένα στην εποχή του Τρικούπη. Δικές σας κυβερνήσεις αγόρασαν ηλεκτρικές αµαξοστοιχίες τέσσερα χρόνια πριν υπάρξει ηλεκτρικό δίκτυο. Δικές σας κυβερνήσεις, δικοί σας υπουργοί
–Λιάπης, Βερελής για να πω και ονόµατα- νοίκιαζαν από την
αµαρτωλή «SIEMENS» αµαξοστοιχίες σε τιµές που θα µπορούσαν να τις αγοράσουν δυο και τρεις φορές.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Δεν χωρούσαν µέσα στα τούνελ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Λέτε τώρα εσείς «Ξέρετε
κάτι; Αυτή η συµµορία που κλέβει το χαλκό να τιµωρείται αυστηρά». Μάλιστα. Δεν σας χτυπάει όµως λίγο άσχηµα ότι αυτοί
που κατέκλεψαν τον ΟΣΕ, που αγόρασαν τρένα χρόνια πριν και
σαπίζουν στις αποθήκες, που τα έπαιρναν από τη «SIEMENS» κυκλοφορούν ελεύθεροι και λέτε ότι τώρα επιβάλλετε δικαιοσύνη;
Άρθρο 119: απαλλαγή του εκκαθαριστή της Ολυµπιακής από
αστικές, ποινικές και διοικητικές ευθύνες. Μου ακούγεται σαν µια
γοµολάστιχα. Μας είχατε πει ότι πουλώντας την Ολυµπιακή θα
υπάρχει ανταγωνισµός ανάµεσα σε ιδιώτες, ότι σπάνε τα µονοπώλια. Παύει να πληρώνει ο φορολογούµενος. Φέρτε µας το λο-
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γαριασµό, πόσο έχει κοστίσει η Ολυµπιακή στον Έλληνα φορολογούµενο. Και τι λέτε τώρα που έχει διαµορφωθεί και περιµένει
απλώς την έγκριση της Κοµισιόν ένα νέο µονοπώλιο από την επιχειρούµενη συγχώνευση Aegean-Ολυµπιακής και τα εισιτήρια
έχουν πάει στα ύψη; Γιατί όλη αυτή η διαδικασία της εκκαθάρισης πρέπει να πάρει από εµάς εδώ ένα «Οκέι, δεν τρέχει τίποτα»;
Δεν πρέπει λίγο να µας πείσετε;
Άρθρο 123: ρυθµίσεις σχετικά µε τηλεπικοινωνίες και την αρχή
των τηλεπικοινωνιών. Εδώ κάνετε µια κουτοπονηριά. Επειδή δεν
είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένη η ανεξάρτητη αρχή, αντί να
διορίζεται η σύνθεσή της όπως το Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο,
µε πλειοψηφία 4/5 από τη Διάσκεψη των Προέδρων, προβλέπεται
ο διορισµός του προέδρου και του αντιπροέδρου από το Υπουργικό Συµβούλιο και τα υπόλοιπα µέλη κατευθείαν από τον
Υπουργό.
Αυτή είναι εξαρτηµένη αρχή, δεν είναι ανεξάρτητη αρχή. Είναι
απολύτως εξαρτηµένη από την Κυβέρνηση και από τον Υπουργό.
Και επειδή ειδικά στις τηλεπικοινωνίες τα λεφτά είναι πολλά και
τα συµφέροντα µεγάλα -το σηµείωσε χθες και ο κ. Βορίδης, γι’
άλλους λόγους σε σύγκριση µε την αγορά των υπεραστικών συγκοινωνιών- καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχουν θέµατα: Και µόνο
το γεγονός ότι έχουν επιβληθεί πρόστιµα σε µία από τις εταιρείες
κινητής τηλεφωνίας, τη «VODAFONE» και δεν έχουν εισπραχθεί
ποτέ, η υπόθεση υποκλοπών Τσαλικίδη, κ.λπ. και αυτά που ανέπτυξαν Υπουργοί της Νέας Δηµοκρατίας για κύκλωµα παρακολουθήσεων, που ανακάτευαν και πρεσβείες.
Ποιος θα τα ελέγχει αυτά; Θεωρείτε τους εαυτούς σας υπερεπαρκείς, οι υπόλοιποι δεν χρειάζονται; Ή νοµίζετε ότι εµείς
δεν έχουµε γνώστες, δεν έχουµε ειδικούς ή δεν υπάρχει ανάγκη
ο ελληνικός λαός να νιώθει ότι εκεί υπάρχει µία σύνθεση τεχνοκρατών που ακουµπάει σε ένα ευρύτερο φάσµα;
Όσον αφορά στη «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» και συγχωνεύσεις: Μας εξηγήσατε για τη συγχώνευση. Μπορείτε να µου εξηγήσετε γιατί ειδικά για τη «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» θέλετε µία
αναβολή έως το τέλος του 2015; Τι θέλετε να τακτοποιήσετε; Τι
θέλετε να κρύψετε και ζητάτε αυτήν τη «παράτα»;
Διαβάζω σε πρόσφατα δηµοσιεύµατα ότι η ίδια φυλακή µε τις
ίδιες προδιαγραφές, µε τα ίδια σχέδια, κόστισε η µία διπλάσια
από την άλλη επειδή είχαν πάρει τη δουλειά διαφορετικοί εργολάβοι, υπήρχαν διαφορετικά συστήµατα επίβλεψης, κ.λπ.. Μηχανικός είµαι, δεν δικαιολογείται. Εκεί υπάρχει σκάνδαλο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Τριάντα µε δεκαπέντε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ναι, δεκαέξι µε περίπου
τριάντα ένα.
Υπάρχουν, επίσης, παλιά σκάνδαλα για το πώς κατασκευάστηκαν τα µεγάλα δικαστικά µέγαρα εδώ µε υπερτιµολογήσεις, µε,
µε. Μέχρι και ο Τροµπούκης, ένας περίεργος τύπος που έκανε
χωµατουργικά και είχε ανακατευτεί µε κάτι άλλες συµµορίες,
βρέθηκε να παίρνει δουλειές, εικονικά τιµολόγια. Ποιος θα τα
ψάξει αυτά;
Και επειδή αυτά αφορούν τη «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» θα
έλεγα ότι εκεί πρέπει να τρέξει γρήγορα η δικαιοσύνη να καθαρίσει τα του οίκου της, εννοώ για την κατασκευή των δικών της
µεγάρων, κ.λπ., πολύ περισσότερο που πληρώνει ο πολίτης,
όπως σηµειώθηκε προηγουµένως, µε τα επιπλέον χαράτσια που
πληρώνει µέσω των υπηρεσιών που αγοράζει από δικηγόρους.
Από τις τροπολογίες -τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε,
και ευχαριστώ για την ανοχή- που έχουµε υποβάλει, ξεχωρίζω
µία για λόγους συντοµίας, κύριε Υπουργέ, την υπ’ αριθµόν 834.
Σας προτείνουµε ενιαίο όριο ηλικίας εξήντα πέντε ετών για τους
οδηγούς των ΚΤΕΛ για λόγους ασφαλείας, ξέροντας και το οδικό
δίκτυο στο οποίο οδηγούν. Γιατί δεν το δέχεστε; Αν περνάνε τα
εξήντα πέντε να κάνουν κάποια άλλη δουλειά, να µην είναι στο
τιµόνι. Έχουµε εµπειρία από ζηµιές που γίνονται µε νεκρούς, µε,
µε. Γιατί δεν το δέχεστε;
Τέλος, για την τροπολογία της τροπολογίας από το Υπουργείο
Οικονοµικών που αφορά τη δυνατότητα µιας εταιρείας να φύγει,
να πάει σε άλλο χρηµατιστήριο, κ.λπ., το 95% που γίνεται 90%,
καταλαβαίνουµε τη λογική της, δεν αντιλέγουµε. Είναι λογικό να
υπάρχει διαφορετική πλειοψηφία προκειµένου δύο εταιρείες να
αποφασίσουν να συγχωνευτούν και πιο µεγάλη πλειοψηφία αν
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θέλει µια εταιρεία να τα µαζέψει από εδώ και να πάει σε ένα άλλο
χρηµατιστήριο. Ο πίνακας που βγαίνει µε το Υπουργείο Οικονοµικών και στον οποίον αναφερθήκατε είναι ακριβής. Βέβαια, έχει
τις εταιρείες που έχουν τα υψηλότερα ποσοστά, υπάρχουν και
παρακάτω. Δεν αντιλέγουµε στη ρύθµιση.
Αυτό, όµως, που πρέπει να µας προβληµατίσει είναι ότι η εν
λόγω εταιρεία, για την οποία υπήρξε η ρύθµιση, η «ΒΙΟΧΑΛΚΟ»,
θέλει να µετακινηθεί στο Βέλγιο, σε µια χώρα µε ψηλότερο εργατικό κόστος, µε ψηλότερη φορολογία. Εποµένως αυτή η κίνηση θέτει επί τάπητος, µαζί και µε άλλες εταιρείες που
µετακινήθηκαν µε κυβέρνηση δική σας και όχι ΣΥΡΙΖΑ, που την
προβάλατε ως µπαµπούλα, ότι υπάρχουν τα θέµατα της τραπεζικής ρευστότητας, της ακριβής ενέργειας, δίκαιων ρυθµίσεων
στα θέµατα των αποσβέσεων που να µην αλλάζουν κάθε τρεις
και λίγο.
Να κάνουµε µία τέτοια συζήτηση εδώ σοβαρή, γιατί επιτέλους
πρέπει να αντικατασταθεί το αποτυχηµένο µνηµόνιο µε ένα
εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Για λόγους προγραµµατισµού της τοποθέτησης του κάθε οµιλητή, σας υπενθυµίζω –για να µην το επαναλαµβάνω στον καθέναν- ότι ως συµπεφωνηµένη λειτουργία λαµβάνεται υπ’ όψιν και
ο χθεσινός χρόνος µη δευτερολογίας.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαυρουδής Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άρα πόσο χρόνο έχω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε –οκτώ
συν έξι- δεκατέσσερα λεπτά, µε µια ανοχή ενός-δύο λεπτών,
όπως είχαν και οι υπόλοιποι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω µε µία σειρά από
πολιτικά ζητήµατα, τα οποία έθεσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Κατ’ αρχάς, εγώ δεν θα ησχολούµην ιδιαιτέρως µε ανακοινώσεις σωµατείων, εφέδρων, µη εφέδρων ή οτιδήποτε άλλο και µε
διάφορες προκλήσεις. Νοµίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο το Κοινοβούλιο να χαραµίζει χρόνο για πράγµατα τα οποία στερούνται
οποιασδήποτε σοβαρότητας. Προσωπικά δεν θα ασχοληθώ µε
αυτά και είµαι απολύτως πεπεισµένος ότι ο Άρειος Πάγος ουδέποτε ησχολήθη µε αυτά τα πράγµατα. Είµαι απολύτως πεπεισµένος. Μπορεί να διενεργηθεί, µία εξέταση προκειµένου να
διαπιστωθεί εάν υπάρχει παράβαση ποινικού αδικήµατος, αλλά
όχι τώρα ότι ο Άρειος Πάγος ασχολείται σοβαρά µε αυτά τα ζητήµατα, πλην του ποινικού τους µέρους.
Το δεύτερο, στο οποίο θα αναφερθώ και για το οποίο αναρωτιέµαι πώς σας ήρθε, είναι το «Σαµαράς ή τανκς», δηλαδή αν πιστεύει κανένας ότι στην οποιαδήποτε µεγέθυνση υπάρχει από τα
µέσα ενηµέρωσης, που µε τον δικό τους τρόπο αξιολογούν τις
ειδήσεις, είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση δεν έχει τον τρόπο να
παρέµβει, δεν παρεµβαίνει και δεν πρέπει να παρεµβαίνει. Το τι
έχουµε εµείς από εκεί και πέρα να κάνουµε µε αυτό, ειλικρινά νοµίζω ότι είναι σενάριο επιστηµονικής φαντασίας και είναι στην
ίδια κατηγορία µε το πρώτο.
Αυτό όµως που κρατώ και το θεωρώ προβληµατικό ως τοποθέτηση, είναι το εξής: Τις τελευταίες ηµέρες συµβαίνει κάτι πάρα
πολύ σηµαντικό και σοβαρό. Ποιο είναι το σηµαντικό και σοβαρό
που συµβαίνει; Διεξάγεται µία προκαταρκτική εξέταση από την
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, µε εντολή της εισαγγελέως από
έναν αντιεισαγγελέα, προκειµένου να διαπιστωθεί στην πραγµατικότητα εάν πίσω από συγκεκριµένες εγκληµατικές ενέργειες,
για τις οποίες ήδη εκκρεµούν διώξεις, υπάρχει µία εγκληµατική
οργάνωση, η οποία µάλιστα έχει περιβληθεί τον τύπο πολιτικού
κόµµατος. Αυτό είναι πράγµατι εξαιρετικά σοβαρό. Είναι εξαιρετικά σοβαρό γιατί δεν έχει ξανασυµβεί στην ελληνική πολιτική
ιστορία. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι από τη στιγµή που θα
διαπιστωθεί –εάν τυχόν διαπιστωθεί- ότι συµβαίνει αυτό, προφανώς εγείρει µία σειρά από πολιτικά ζητήµατα.
Άκουσα και εγώ τη φηµολογία περί παραιτήσεων των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής µε πρόθεση να προξενήσουν εκλογές
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συµπληρωµατικές για τις κενούµενες έδρες.
Εδώ δύο πράγµατα θα πω και θα τελειώσω. Η Χρυσή Αυγή βρίσκεται ενώπιον των ευθυνών της αυτήν τη στιγµή, ενώπιον των
ευθυνών –θα το τονίσω µία ακόµη φορά σε αυτήν την Αίθουσαόχι της πολιτικής τους ιδεολογίας όποια είναι αυτή, όσο απεχθής
και αν είναι αυτή, όσο αποµονωµένη πρέπει να είναι αυτή. Όµως
δεν συζητάµε γι’ αυτό, συζητάµε για τις εγκληµατικές ενέργειες
και τις εγκληµατικές πράξεις. Απέναντι σε αυτό βρίσκονται ενώπιον των ευθυνών τους.
Η στάση τους αξιολογείται –το τονίζω και το υπογραµµίζω- όχι
πια ατοµικώς, υπό την έννοια ότι ο δολοφόνος είναι στη φυλακή
και ο ηθικός αυτουργός διώκεται και έχει ασκηθεί ποινική δίωξη,
αλλά υπό την έννοια των συντονισµένων πράξεών τους που θα
καταδείξουν ή όχι, ανάλογα µε την απόφανση των δικαστικών
αρχών, τον εγκληµατικό χαρακτήρα της οργανώσεως.
Βεβαίως, βλέπουµε και τη σηµαντική διαφορά στη στάση τους.
Βλέπουµε πως ξαφνικά δεν υπάρχουν πια ύβρεις. Βλέπουµε πως
ξαφνικά σαν να µαζεύτηκαν. Βλέπουµε πως όταν αντιµετωπίζονται πια µε την ποινική δικαιοσύνη, ξαφνικά σαν να αισθάνονται
το βάρος των όσων έχουν πράξει. Μπορεί να το αισθάνονται,
µπορεί απλώς και να κρύφτηκαν. Θα δούµε. Το µέλλον θα δείξει.
Αντιλαµβάνονται όµως και κάτι άλλο, ότι αν τυχόν υπάρχει µια
τέτοια δίωξη, είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξει εν συνεχεία
µια πολιτική απάντηση -ξαναλέω- όχι γι’ αυτά που λένε, γιατί
αυτά τα απεχθή που λένε τα ακούµε ενάµιση χρόνο τώρα. Τις
ύβρεις και τις απειλές τους τις έχουµε δεχθεί σ’ αυτήν την Αίθουσα ενάµιση χρόνο τώρα και δεν υπήρξε πολιτική δίωξη. Καµµία. Δεν υπήρξε πολιτικό µέτρο εναντίον τους. Κανένα!
Τι υπάρχει; Υπάρχει ενεργοποίηση της ποινικής δικαιοσύνης,
αλλά αν υπάρξει δίωξη, είναι προφανές ότι θα εγερθούν ζητήµατα. Το ξέρουν. Κι επειδή το ξέρουν, µεθοδεύουν µια συνταγµατική εκτροπή. Νοµίζουν ότι µεθοδεύουν µια συνταγµατική
εκτροπή για να αναιρέσουν στην πραγµατικότητα -νοµίζουν ότι
θα αναιρέσουν!- αυτό που ήταν η απόφανση και η ετυµηγορία
του ελληνικού λαού στις εκλογές.
Δεν θέλω, λοιπόν, να ακούω ότι θα αξιοποιηθεί πολιτικά µια
συνταγµατική εκτροπή από κανέναν. Δεν θέλω να το ακούω
αυτό. Διότι αυτό, το να λέµε ότι θα µετατρέψουµε σε δηµοψήφισµα την πράξη αυτών που οργανώνουν και µεθοδεύουν µια συνταγµατική εκτροπή, επειδή πιέζονται αυτήν τη στιγµή από τις
συνέπειες των πράξεών τους –γιατί µε τις συνέπειες των πράξεών τους αναµετρώνται, µε τίποτα άλλο- αυτό πρέπει, αντίθετα,
να µας οδηγήσει σε µια τελείως διαφορετική στάση.
Αν είναι να διεξαχθούν εκλογές, θα διεξαχθούν. Οι πολιτικές
αποφάσεις που θα ληφθούν ενώπιον των εκλογών, θα ληφθούν.
Πρέπει, όµως, να ξεκαθαρίσουµε ότι η στάση µας απέναντι σε
αυτή τη συµπεριφορά είναι µια στάση που τη στιγµατίζει ως τέτοια.
Προσωπικά, µακάρι να αποφασίσουν κάτι τέτοιο, διότι απλώς
θα χάσουν στις εκλογές και θα µας αδειάσουν και τη γωνιά. Μακάρι! Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι δική τους απόφαση.
Όλοι όµως οι υπόλοιποι δεν πρέπει να αντιµετωπίζουµε τέτοιου
τύπου συµπεριφορές ως ευκαιρίες για το οτιδήποτε. Θα συµβούν αυτά που είναι –ας το πω- προβλεπόµενα από το Σύνταγµα
να συµβούν, αλλά ως εκεί.
Τέλος, θα αρνηθώ για µια ακόµη φορά ότι υπάρχει οποιαδήποτε ατιµωρησία οποιουδήποτε σε οποιοδήποτε επίπεδο.
Θα πω και κάτι ακόµα. Τιµωρούµε πράξεις. Ελέγχουµε πράξεις. Τις τιµωρεί η ποινική δικαιοσύνη όταν θίγουν τον Ποινικό
Κώδικα, τις τιµωρεί το Διοικητικό και Πειθαρχικό Δίκαιο, όταν
είναι διοικητικά παραπτώµατα. Αυτό το λέω για την κριτική που
ακούγεται απέναντι στην Αστυνοµία.
Δεν τιµωρούµε σκέψεις. Δεν τιµωρούµε λόγους. Δεν τιµωρούµε φρονήµατα του οποιουδήποτε, όσο κι αν διαφωνούν µε
αυτά, αυτοί που κυβερνούν. Δεν διανοούµαι ότι η οποιαδήποτε
κυβέρνηση θα τιµωρήσει σκέψεις, λόγους, πεποιθήσεις του οποιουδήποτε, αν δεν συνδέονται µε πράξεις και παραλείψεις κατά
την ενάσκηση των καθηκόντων του. Αν συνδέονται, τότε εξετάζουµε τις πράξεις και τις παραλείψεις. Αυτό είναι που ελέγχεται
και πειθαρχικά. Το τονίζω αυτό, γιατί πρέπει να τραβήξουµε µια
καθαρή διαχωριστική γραµµή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Τις εθνικοσοσιαλιστικές απόψεις της Χρυσής Αυγής τις αντιπαλεύουµε µε ιδεολογικό αγώνα, µε ιδεολογική αντιπαράθεση,
µε πολιτική πάλη, τις αντιπαλεύουµε σκληρά, αλλά τις αντιπαλεύουµε σ’ αυτό το πεδίο. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα των παραλείψεων ή των πράξεων οργάνων των διοικήσεων είτε
επηρεάζονται από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις είτε όχι, τα
ελέγχουµε ως τέτοια, όπως και ως τέτοια ελέγχουµε τα ποινικά
αδικήµατα. Κανένα πολιτικό άλλοθι σε οποιονδήποτε! Δεν συζητάµε για πολιτικές διώξεις. Δεν συζητάµε για κάτι τέτοιο και αυτό
πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Αυτή είναι η στάση της Κυβέρνησης.
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Θα επιµείνω στο ότι αυτά που ανέπτυξε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ δεν δικαιολογούν τη συνολική
απόρριψη. Αποτελούν θεµιτές ενστάσεις -για να το ξεκαθαρίσωαλλά δεν δικαιολογούν την απόρριψη επί της αρχής. Δικαιολογούν την υπερψήφιση υπέρ της αρχής και την καταψήφιση άρθρων.
Αν κάποιος, παραδείγµατος χάριν, διαφωνεί µε τη ρυθµιστική
αρχή, δεν καταψηφίζει συνολικά τη διαδικασία της απελευθέρωσης. Αν καταψηφίζει όλη τη διαδικασία της απελευθέρωσης, τότε
στην πραγµατικότητα πρέπει να µας πει τι είναι αυτό που θέλει.
Και προσεκτικά άκουσα ότι υπάρχει µια σηµαντική απόσταση
από αυτό που είναι η θέση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για το ζήτηµα των µεταφορών –και το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας λέει ξεκάθαρα ότι µιλάει για κρατικές µεταφορές- από
αυτό που ανέπτυξε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ που µίλησε για δηµόσιο δίκτυο µεταφορών, προφανώς αναφερόµενη στην υποδοµή αλλά όχι στην εκτέλεση των δροµολογίων. Εκτός και αν και
ο ΣΥΡΙΖΑ συντάσσεται µε αυτήν την άποψη. Αυτό, όµως καλό θα
ήταν για ιστορικούς λόγους –δεν έχει µεγάλη σηµασία, θα νοµοθετήσουµε τώρα- για την πολιτική σας τοποθέτηση να αποσαφηνιστεί. Μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ συντεταγµένος µε την άποψη του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος στην πραγµατικότητα ότι τα λεωφορεία θα είναι κρατικά, θα υπάρχει ένας κρατικός φορέας που θα
κάνει τις κρατικές µεταφορές –αυτό περίπου, αν κατάλαβα καλά,
ανέπτυξε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας- ή µιλά για δηµόσιο
δίκτυο, που άκουσα ότι είπε η εισηγήτρια και µε το οποίο υποθέτω ότι αναφέρεται στην υποδοµή και όχι σε αυτόν που θα εκτελεί την µεταφορά; Αυτό µένει να το διευκρινίσετε.
Θεωρώ, επίσης, ότι δεν είναι επαρκής λόγος για τη συνολική
καταψήφιση του νοµοσχεδίου, παραδείγµατος χάριν, η διαφωνία
για την κατανοµή των αρµοδιοτήτων, για το αν θα έχουν ρόλο οι
περιφέρειες ή πόσο ρόλο θα έχουν, για τη µετακύλιση του κόστους για τις άγονες γραµµές. Γιατί εκεί ξαναλέω ότι εν όψει τού
ότι υπάρχει κόστος για τις άγονες γραµµές, τρεις λύσεις υπάρχουν: Ή αυτό µετακυλίεται στους φορολογούµενους, που σηµαίνει ότι το αναλαµβάνει ο προϋπολογισµός ή µετακυλίεται στους
ιδιώτες, που σηµαίνει ότι µετακυλίεται στο εισιτήριο και άρα το
κόστος των άγονων γραµµών το πληρώνουν οι χρήστες της µεταφορικής υπηρεσίας και επιµερίζεται στην κάθε χρήση ανεξαρτήτως του αν πηγαίνει στο άγονο µέρος ή όχι ή το τρίτο είναι ένα
µεικτό σύστηµα, εν µέρει στον προϋπολογισµό και εν µέρει στον
πάροχο των υπηρεσιών. Αυτές οι τρεις δυνατότητες υπάρχουν
για τη µεταφορά.
Εδώ γίνεται µια επιλογή και ξαναείπα ότι δικαιολογείται από
το µέγεθος της αγοράς. Γι’ αυτό γίνεται αυτή η επιλογή. Γιατί
όταν έχεις µια αγορά 500 εκατοµµυρίων µε κόστος 200 ή 150 –
δεν ξέρω, αυτό είναι αντικείµενο µελέτης αλλά ας πούµε ότι είναι
εκεί κάπου το κόστος των άγονων γραµµών- αν το µεταφέρεις
αυτό στα 500 εκατοµµύρια, δηλαδή να το πληρώσουν οι χρήστες
των υπηρεσιών, φτιάχνεις ένα πολύ ακριβό εισιτήριο. Αυτή είναι
η πραγµατικότητα. Η αν δεν επιτρέψεις να φτιαχτεί πολύ ακριβό
εισιτήριο, καθιστάς µη ενδιαφέρουσα τη δουλειά. Δεν έχει κερδοφορία, δεν έχει ενδιαφέρον, δεν ασχολείται κανένας, δεν
υπάρχει παροχή υπηρεσίας. Εποµένως αυτό είναι το περιβάλλον
στο οποίο κινούµαστε και εκεί καλό θα ήταν να υπάρχει µια συγκεκριµένη θέση.
Ωστόσο, και αυτό κατά τη γνώµη µου δεν είναι επαρκής κριτική
για να πας σε µια κατ’ αρχήν απόρριψη. Κατ’ αρχήν απόρριψη
θα δικαιολογούσαν δύο θέσεις: Η µια είναι η θέση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος «εµείς δεν θέλουµε τίποτε από όλα αυτά, θέλουµε κρατικό φορέα». Η άλλη θέση είναι «είναι πολύ ωραία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΒ’ - 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ρυθµισµένα ως έχουν, αφήστε τα ως έχουν». Αυτή είναι η κατ’
αρχήν απόρριψη. Η τρίτη θέση που είναι «πάµε σε απελευθέρωση» είναι «κατ’ αρχήν ψηφίζω «ΝΑΙ», αλλά διαφωνώ µε την
άλφα, βήτα, γάµµα θέση, καταψηφίζω τα άρθρα». Αυτή, όµως,
είναι η δική µου κριτική για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ σ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Θα αναφερθώ τώρα σε ορισµένα επιµέρους ζητήµατα, αν µου
επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ. Θεωρώ, πρώτον, ότι είναι θετικό ότι
γίνεται εδώ µε την τελευταία σας νοµοτεχνική βελτίωση αποδεκτή µια ενδικοφανής προσφυγή και είναι σωστό αυτό. Νοµίζω ότι
από εκεί και πέρα οι ατοµικές διοικητικές πράξεις της ρυθµιστικής αρχής µπορούν να ελεγχθούν από τον Υπουργό. Θα ήθελα
εδώ, αν είναι δυνατόν, µια διευκρίνιση, για να µη δηµιουργείται
µια παρανόηση. Εγώ γνωρίζω ότι όλες οι ατοµικές διοικητικές
πράξεις της διοικήσεως ούτως ή άλλως προσβάλλονται στη δικαιοσύνη. Υπ’ αυτήν την έννοια, µπορεί να µη χρειάζεται να το
πούµε αυτό παραπάνω.
Επειδή, όµως, στην παράγραφο 2 υπάρχει µία πρόνοια –αυτή
που αντικαθιστάτε και η οποία λέει ότι υπάρχει προσφυγή κατά
των αποφάσεων της ΡΑΕΜ στη δικαιοσύνη- τώρα την αντικαθιστούµε, βάζουµε την ενδικοφανή προσφυγή. Δεν λέω ότι απαραίτητα χρειάζεται προσθήκη. Κατά τη γνώµη µου, η προσθήκη
είναι περιττή, γιατί ξαναλέω ότι ούτως ή άλλως οι πράξεις των
Υπουργών, οι πράξεις της διοικήσεως εν γένει, οι ατοµικές διοικητικές πράξεις, προσβάλλονται στα διοικητικά δικαστήρια ό,τι
κι να γίνει, υπάρχει δηλαδή προσφυγή των πολιτών.
Με αυτήν την έννοια δεν καταργούµε –ας το πω έτσι- τη δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη –καλό θα ήταν να το πούµε
διευκρινιστικώς- και ότι απλώς µεσολαβεί, προ της προσφυγής
στη δικαιοσύνη, µία προσφυγή που ορθώς ονοµάζεται ενδικοφανής, η οποία λέει ότι προτού πάω στη δικαιοσύνη, θέλω και ο
Υπουργός να ελέγξει την ατοµική διοικητική πράξη προηγουµένως. Εποµένως ως προς αυτό νοµίζω δεν υπάρχει κανένα ζήτηµα.
Γίνεται µια αλλαγή στο άρθρο 42 παράγραφος 3 και ζητάτε…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εναντίον του Υπουργού που διόρισε τη ΡΑΕΜ. Εναντίον της ΡΑΕΜ στον Υπουργό που την διόρισε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
κύριε Καπερνάρο, έρχεται η σειρά σας και θα έχετε άνεση να τα
πείτε.
Συνεχίστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να απαντήσω σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Βορίδη,
παρακαλώ ολοκληρώστε γιατί τελειώνει ο χρόνος σας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τότε για να τελειώσω και για να µη
χάσω χρόνο απαντώντας σε αυτό που είπε ο κ. Καπερνάρος, θα
πω µόνο το εξής: Μένει ένα ακόµα ζήτηµα να ρυθµιστεί και το
οποίο –για να το πω ευθέως και να µην τα πηγαίνουµε γύρωγύρω- στην πραγµατικότητα αφορά το σταθµό στην Αχαΐα.
Ο σταθµός, λοιπόν, στην Αχαΐα έχει το εξής θέµα. Υπάρχει ένα
θέµα µετακινήσεώς του. Πρέπει να µετακινηθεί. Γιατί πρέπει να
µετακινηθεί ο σταθµός στην Αχαΐα; Πρέπει να µετακινηθεί για να
φτιαχτεί ένας καινούργιος, καλύτερος σταθµός. Θα υπάρξει µια
επένδυση της τάξεως των 2-2,5 εκατοµµυρίων ευρώ για να γίνει
η µετακίνησή του.
Υπάρχει µια συζήτηση για το πού πρέπει να γίνει αυτή η µετακίνηση. Υπάρχει µια διάταξη. Τώρα εγώ θα πω γενικά πως δεν τις
καταλαβαίνω αυτές τις γεωγραφικές αποστάσεις –του τύπου
γιατί να είναι πενήντα ή εκατό µέτρα- και τι εξυπηρετούν. Αυτές
τις γεωγραφικές ρυθµίσεις δεν τις καταλαβαίνω γενικώς. Άµα
είναι ένας σταθµός κοντά σε µία εκκλησία, τι θα πάθει η εκκλησία
από την ύπαρξη ενός σταθµού ΚΤΕΛ κοντά της ; Και όταν λέµε
κοντά της, εννοούµε στα εκατό µέτρα ή στα πενήντα µέτρα –γιατί
αυτή είναι η συζήτηση που κάνουµε. Στην πραγµατικότητα αυτές
οι ρυθµίσεις τώρα διακανονίζουν άλλα ζητήµατα και υποκρύπτουν άλλα θέµατα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ποιά;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το ότι δεν θέλουν να φύγει, θέλουν
να έρθει, φωνάζει η γειτονιά. Αυτά είναι τα «ποια». Σιγά τα «ποια»!
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Συγκεκριµένα τοπικά προβλήµατα.
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ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εδώ έχουµε να θέσουµε πολύ σηµαντικότερα ζητήµατα από τη γειτονιά που φωνάζει για την εκκλησιά. Αυτό είναι το θέµα τώρα;
Λέω, λοιπόν, πως κατά τη γνώµη µου πρέπει να δοθεί η εξής
δυνατότητα: Υπάρχει µία άποψη –την ξέρουν οι Βουλευτές της
Αχαΐας- ότι κάποιοι, παραδείγµατος χάριν, έχουν ένα χωράφι και
να πάνε επτά χιλιόµετρα µακριά. Όµως, τα επτά χιλιόµετρα µακριά είναι πολύ µακριά για να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό.
Εγώ θεωρώ ότι θα µπορούσαµε –και το λέω ευθέως και καθαρά- να τους δώσουµε τη δυνατότητα, µειώνοντας τα εκατό
µέτρα σε πενήντα, να πάνε να φτιάξουν τον καινούργιο σταθµό.
Είναι κοντά στο λιµάνι, είναι κοντά σε ένα µεγάλο ξενοδοχείο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι πολύ πιο µακριά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είναι λίγο πιο µακριά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι πολύ πιο µακριά!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μπορεί να µην έχω καλή ενηµέρωση
αλλά αυτή είναι η ενηµέρωση που έχω. Θα τα πείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα πάρετε τον
λόγο στη συνέχεια, κύριε Καραθανασόπουλε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Υπάρχει ο χωροταξικός και ο πολεοδοµικός σχεδιασµός που πρέπει να λαµβάνεται
υπ’ όψιν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
µη διακόπτετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ας µην κάνουµε τα εύκολα δύσκολα.
Ένας σταθµός να εξυπηρετηθεί ο κόσµος είναι, να πάει παρακάτω! Μη το κάνουµε µεγάλο θέµα. Δεν είναι τόσο τροµερό.
Από εκεί και πέρα, τελειώνω µε το ζήτηµα του ποσοστού το
οποίο συζητάµε. Υπήρξε συζήτηση για το πόσο πρέπει να είναι
το ποσοστό και εξήγησε ο Υπουργός. Θα τη στηρίξουµε τη ρύθµιση, εγώ το θέτω ως µόνο προβληµατισµό. Η µεγάλη συζήτηση
σε αυτήν την υπόθεση ήταν ότι πρέπει να προστατευθούν –και
γι’ αυτό γίνεται- οι µέτοχοι από µία απόφαση της δικής τους εταιρείας, να βγάλουν δηλαδή την εταιρεία από το χρηµατιστήριο.
Ο σκοπός είναι να προστατεύσουµε τους µετόχους. Γιατί; Βεβαίως µια τέτοια απόφαση µε βάση τον ν. 2190 δεν παίρνεται µε
απλή πλειοψηφία, κάθε φορά έχουµε τα 2/3 εδώ. Το ερώτηµα
είναι κατά πόσο πρέπει να έχεις µια πρόσθετη πλειοψηφία. Λέµε
ότι πρέπει να έχεις µια πρόσθετη, διότι ο µέτοχος από µια τέτοια
απόφαση υφίσταται µια πολύ µεγάλη ζηµιά.
Υπάρχει ένα αντεπιχείρηµα εδώ. Το αντεπιχείρηµα είναι ποιο;
Ναι, ισχύει όταν βγαίνει η εταιρεία από το χρηµατιστήριο, αλλά
όταν βγαίνει από το χρηµατιστήριο και πηγαίνει σε ένα άλλο χρηµατιστήριο, τότε στην πραγµατικότητα ο µέτοχος παίρνει µετοχές ισόποσες ενός άλλου χρηµατιστηρίου.
Άρα, λέει, µία σκέψη ότι δεν υφίσταται αυτή τη ζηµία. Έχει ανταλλαγή µετοχών, χάνει τις µετοχές του ελληνικού χρηµατιστηρίου, παίρνει όµως τις µετοχές του βέλγικου χρηµατιστηρίου.
Εδώ στην πραγµατικότητα γίνεται µία ενδιάµεση επιλογή από
το 67% και το 95%, που είναι η πρακτική, στο 90%. Στην πραγµατικότητα, τι λέει αυτή η ενδιάµεση επιλογή; Λέει ότι ανεβάζουµε από το 67%, που είναι η ενισχυµένη, για την έξοδο όταν
γίνεται µε συγχώνευση ή απορρόφηση, δεν την πηγαίνουµε και
στο µεγάλο ποσοστό που είναι το 95%, ακριβώς γιατί υπάρχει
αυτή η διαδικασία, και θεωρούµε ότι µε αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουµε την καλύτερη δυνατή στάθµιση –ας το πω- των διαφόρων συµφερόντων, των µετόχων αλλά και της εταιρείας που
πρέπει να έχει την ευελιξία να κάνει τις επιλογές που θέλει, κυρίως για να εξασφαλίσει ενδεχοµένως καλύτερους όρους.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Ντόλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, έχω τη γνώµη ότι ο
πολιτικός κόσµος της χώρας –αυτό που ονοµάζουµε πολιτικό σύστηµα- έχει χάσει τη µάχη της αξιοπιστίας του.
Αυτό δεν συνέβη τώρα. Αυτό συνέβη και πριν από τις εκλογές
του 2009. Ίσως το µείζον πολιτικό ζήτηµα είναι αυτό ακριβώς, να
επανακτήσει την αξιοπιστία του, για να µπορέσει να λειτουργήσει
εύρυθµα η κοινοβουλευτική δηµοκρατία.
Για να γίνει αυτό χρειάζεται πρώτα απ’ όλα προσήλωση, συνέπεια σε λόγια και πράξεις. Χρειάζεται, κατά το ρητό που αφορά
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τη γυναίκα του Καίσαρα, όχι απλώς να είναι ειλικρινή τα πολιτικά
πρόσωπα αλλά να φαίνονται και ειλικρινή. Έχω τη γνώµη ότι εάν
σήµερα πρέπει να κερδίσουµε όλοι µαζί ένα πολιτικό στοίχηµα,
είναι το να µην αφήσουµε, να µην επιτρέψουµε να περάσει η
άποψη ότι η δικαιοσύνη καθοδηγείται, ότι η δικαιοσύνη εντέλλεται, ότι η δικαιοσύνη επηρεάζεται ακόµη και από το κλίµα.
Εγώ, λοιπόν, θεωρώ ότι δεν είναι τόσο σηµαντικό ζήτηµα αυτή
η ανακοίνωση των εφέδρων που βγήκε στο διαδίκτυο. Δεν θα
έλεγα, όµως, ότι είναι µια µεγάλη υπερβολή η έκτακτη σύσκεψη
που έγινε στον Άρειο Πάγο για να εξεταστεί το ζήτηµα.
Θα επαναλάβω ότι αυτήν τη στιγµή µετά την καταβαράθρωση
της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήµατος θα πρέπει να προστατεύσουµε όλοι µαζί το κύρος της δικαιοσύνης. Εξάλλου νοµίζω
πως θα πρέπει να πούµε και να τονίσουµε ότι ο πιθανός χαρακτηρισµός της Χρυσής Αυγής ως εγκληµατικής οργάνωσης δεν
είναι υπόθεση δική µας. Δεν είναι υπόθεση ούτε των πολιτικών
προσώπων ούτε και των κοµµάτων. Είναι υπόθεση της δικαιοσύνης και θα πρέπει να αναµένουµε το πόρισµά της και µε βάση
αυτό το πόρισµα εµείς στη συνέχεια θα τοποθετηθούµε πολιτικά.
Υπάρχει µία σπουδή να αξιοποιήσουν ή να εκµεταλλευτούν κάποια κόµµατα, κάποια πολιτικά πρόσωπα τα τελευταία γεγονότα
µε τη Χρυσή Αυγή. Αυτή η σπουδή νοµίζω ότι ξεπερνάει τα όρια
πλέον. Δεν βρίσκεται στα όρια της καθηµερινής µικροπολιτικής
τοποθέτησης. Φτάνει στα όρια του κυνισµού. Δηλαδή, να αποσταθεροποιήσουµε τη χώρα µε δική µας πρωτοβουλία, αρκεί
αυτό να είναι προς το κοµµατικό µας συµφέρον, να οδηγήσουµε
τη χώρα, παραδείγµατος χάριν, σε έκτακτες εκλογές µε αφορµή
µια πιθανή παραίτηση της Χρυσής Αυγής, να αναδείξουµε έγκαιρα, κύριε Παπαδηµούλη, τα πιθανά διλήµµατα που θα τεθούν
σε εκλογές, οι οποίες θα προκληθούν από µία πιθανή ενέργεια
και η οποία πιθανή ενέργεια θα αξιοποιηθεί δεόντως από τη µία
ή την άλλη πλευρά.
Έλεγα για την αποκατάσταση του κύρους, για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κοινοβουλευτικού µας συστήµατος,
του πολιτικού συστήµατος, της πολιτικής και των πολιτικών.
Αυτήν την περίοδο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Νοµίζω ότι
θα πρέπει να αναδεικνύουµε τη συνέπεια, τη σύνεση και την πολιτική ευθύνη. Δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να προβάλουµε τις κοµµατικές µας θέσεις. Δεν θα πρέπει να υποστείλουµε τις σηµαίες
των κοµµατικών µας επιδιώξεων, αλλά θα πρέπει να προτάσσουµε το συµφέρον της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το συµφέρον
της χώρας. Πρωτίστως το συµφέρον της χώρας µάς καλεί αυτήν
τη στιγµή να προστατεύσουµε το κύρος υψηλών θεσµών, πρώτα
απ’ όλα να αναβαθµίσουµε το κύρος του πολιτικού κόσµου της
χώρας και βεβαίως του Κοινοβουλίου και να προστατεύσουµε το
κύρος της δικαιοσύνης.
Όσον αφορά το σχέδιο νόµου, θα έλεγα τα εξής: Κατ’ αρχάς
είναι έγκαιρη και δεν είναι βιαστική η προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας σε µια κοινοτική οδηγία. Αυτό είναι από τα θετικά γεγονότα. Πάρα πολλές φορές έχουµε διαπιστώσει ότι προσπαθούµε να προσαρµοστούµε εκπρόθεσµα ή θα έλεγα µε την
«ψυχή στο στόµα», όταν εκπνέουν οι προθεσµίες. Είναι, λοιπόν,
θετικό γεγονός το ότι έγκαιρα γίνεται αυτή η προσαρµογή.
Τι κάνει, τι επιχειρεί η Κυβέρνηση µε αυτήν την προσαρµογή;
Εκλογικεύει θα έλεγα το νοµικό πλαίσιο εντός του οποίου είναι
υποχρεωτικό να εκτελούνται οι συγκοινωνίες στη χώρα µας. Καθιερώνει και κατοχυρώνει, όσο το επιτρέπει η αγορά, κύριε
Υπουργέ, τον υγιή ανταγωνισµό. Γιατί λέω «όσο το επιτρέπει η
αγορά»; Διότι στην πραγµατικότητα µε τον τρόπο που γίνονται
οι διαγωνιστικές διαδικασίες, η προσωπική µου εκτίµηση –ή η βεβαιότητα αν θέλετε- είναι ότι δεν θα υπάρξουν σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων άλλες δοµές οι οποίες θα διεκδικήσουν µε
σοβαρούς όρους τη µεταφορά, τις υπεραστικές συγκοινωνίες.
Οι µόνες υπαρκτές δοµές σήµερα είναι τα ΚΤΕΛ και δεν βλέπω
ότι υπάρχει πιθανότητα, όποιες συµπτύξεις και να γίνουν, να
έχουν την επάρκεια για να προσφέρουν στον ίδιο βαθµό τις ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΚΤΕΛ.
Εδώ θέλω να ξανατονίσω πως δεν µε τροµάζει ιδιαίτερα το ότι
και µε το σχέδιο νόµου φαίνεται να στηρίζονται τα ΚΤΕΛ. Και δεν
µε τροµάζει για τον εξής λόγο: Διότι προσφέρουν επαρκείς υπηρεσίες, ποιοτικά αναβαθµισµένες και είναι στην ουσία εταιρείες
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λαϊκής βάσης. Είπα και χθες ότι πρόκειται για εταιρείες πολυµετοχικές: δεκάδες µέτοχοι σε κάθε ΚΤΕΛ, σε κάθε νοµό της
χώρας, εκατοντάδες εργαζόµενοι από τις οικογένειες των δεκάδων µετόχων. Δεν νοµίζω ότι είναι πολιτικό έγκληµα το να αναγνωρίσουµε την προσφορά τους, αλλά να αναγνωρίζουµε και το
ποιους πραγµατικά στηρίζουµε.
Ουσιαστικά, µε το σχέδιο νόµου διατηρείται στην πράξη η αποκλειστικότητα ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου στα ΚΤΕΛ
της χώρας µέχρι το τέλος του 2019.
Σχετικά µε τη ΡΑΕΜ, εκτός από τον ανταγωνισµό που επιχειρεί
το σχέδιο νόµου να φέρει στο θέµα των συγκοινωνιών, θέλει να
φέρει και πραγµατικές διαγωνιστικές διαδικασίες, στις οποίες να
υπάρχει διαφάνεια και να υπάρχει η πραγµατική έννοια του διαγωνισµού. Γι’ αυτόν το λόγο θα πρέπει να καθιερώσει ενιαίους
κανόνες, ενιαία λογική στη διαγωνιστική διαδικασία σε όλες τις
περιφερειακές ενότητες της χώρας.
Δεν γινόταν αυτό µέχρι τώρα; Δεν γινόταν. Έχουµε πολλά παραδείγµατα µε πιο χαρακτηριστικό τη µεταφορά των µαθητών
όπου έχουµε απίστευτα πράγµατα. Από ΚΤΕΛ σε ΚΤΕΛ το κόστος
της µεταφοράς ανά µαθητή, ανά χιλιόµετρο, είναι πολύ διαφορετικό. Υπάρχουν ΚΤΕΛ που έχουν κόστος τετραπλάσιο, πενταπλάσιο από άλλα ΚΤΕΛ. Εποµένως χρειάζεται µια αρχή η οποία
να ρυθµίζει αυτού του είδους τα ζητήµατα.
Ήταν αναγκαίο να γίνει αυτή η ΡΑΕΜ; Θεωρώ ότι ίσως θα µπορούσε να το κάνει και µια γενική διεύθυνση.
Εν πάση περιπτώσει, όµως, δεν είναι µείζον ζήτηµα το ότι καθιερώνεται µία τέτοια ρυθµιστική αρχή, της οποίας τη δουλειά
θα παρακολουθήσουµε και θα κριθεί για το εάν εν τέλει επιτυγχάνονται οι στόχοι της.
Είναι αφαίρεση αρµοδιοτήτων από την περιφέρεια; Κατ’
αρχάς, θα πρέπει να πούµε, και ιδιαίτερα οι δυνάµεις εκείνες που
δεν στήριξαν την πραγµατική αποκέντρωση που υπήρξε µε τον
«Καλλικράτη», ότι οι αιρετές περιφέρειες πήραν άριστα σε δύσκολα ζητήµατα, στη διαχείριση, δηλαδή, του συνόλου των δηµόσιων επενδύσεων, στη διαχείριση του συνόλου των
περιφερειακών προγραµµάτων. Για πρώτη φορά, µετά τον «Καλλικράτη», αυτήν τη διαχείριση την ανέλαβαν οι φυσικοί θεσµοί
της ελληνικής περιφέρειας και όχι το κεντρικό κράτος. Εκεί τα
πήγαν άριστα.
Όσοι, λοιπόν, εδώ µέσα αναφέρονται µε καηµό, θα έλεγα,
στην αφαίρεση αρµοδιοτήτων από την ελληνική περιφέρεια, θα
πρέπει να αναγνωρίσουν προηγουµένως τη µεγάλη επιτυχία που
είχε η αιρετή περιφέρεια σε άλλου είδους µείζονα ζητήµατα. Να
τονίσω ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόµενο µε τη µεγάλη πολιτική
αξία την οποία έχουν τα περιφερειακά συµβούλια να µπορέσει η
οποιαδήποτε αρχή -στην προκειµένη περίπτωση η ΡΑΕΜ- να αυτονοµηθεί όσον αφορά τις λειτουργίες της. Δεν θα της το επιτρέψουν τα κατά τόπους περιφερειακά συµβούλια.
Θέλω να κάνω µια µικρή αναφορά στις άγονες γραµµές. Θέλω
να πω ότι είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο. Επίσης, θέλω να
πω ότι αφορά τις φτωχότερες κοινωνικές οµάδες, κυρίως τα
χωριά µας, να πω ότι αφορά ηλικίες που δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν το αυτοκίνητο, να ξαναπώ ότι αυτό το κενό καλυπτόταν µέχρι τώρα από τα µαθητικά λεωφορεία που πήγαιναν στο
χωριό και µε τους περιορισµούς των πιστώσεων που υπάρχουν
στις µεταφορές των µαθητών θα έχουµε πρόβληµα. Δεν νοµίζω
ότι µπορεί να σκεφθεί κανείς σ’ αυτήν την Αίθουσα πως είναι δυνατόν να αφήσουµε τα χωριά µας χωρίς συγκοινωνίες, γιατί δεν
θα µπορούν να µετακινηθούν κυριολεκτικά ανήµποροι άνθρωποι,
φτωχοί, συνταξιούχοι, οι οποίοι συνήθως διαµένουν σ’ αυτές τις
περιοχές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Θέλω να πω κάτι για την ΥΑΣΒΕ, για τις υπηρεσίες της αντισεισµικής προστασίας. Μεταφέρονται, όπως λέει το σχέδιο
νόµου, στις αποκεντρωµένες διοικήσεις. Από κράτος µεταφέρονται στο κράτος.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, θέλω να εκφράσω έναν ενδοιασµό. Φαίνεται, κατά πάσα πιθανότητα, επειδή θα υπάρξει προκήρυξη των
θέσεων που θα είναι στις αποκεντρωµένες διοικήσεις, ότι αυτές
τις θέσεις θα τις καταλάβουν λόγω εµπειρίας οι µηχανικοί, οι επι-
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στήµονες που δουλεύουν στην ΥΑΣΒΕ και σ’ αυτές τις υπηρεσίες
της αντισεισµικής προστασίας. Δεν είναι, όµως, 100% βέβαιο,
όπως δεν είναι τόσο βέβαιο αν οι διοικητικοί υπάλληλοι και άλλες
ειδικότητες, όπως οδηγοί κ.λπ., -εάν υπάρχουν, διότι λίγοι είναι,
ελάχιστοι- θα καταφέρουν διά της προκήρυξης και των κριτηρίων, που το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης έχει καθιερώσει, να καταλάβουν αυτές τις θέσεις.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µια αναφορά στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». Ήταν ένα καινοτόµο πρόγραµµα, µία καινοτόµος
ιδέα. Εφαρµόστηκε µε άψογο τρόπο. Καταξιώθηκε στη συνείδηση όλου του ελληνικού λαού και όχι µόνο των ωφελούµενων
από το πρόγραµµα. Πέρασε από διάφορες περιπέτειες, τόσο
όσον αφορά τις θέσεις εργασίας αλλά και όσον αφορά τις δυνατότητες χρηµατοδότησης κ.λπ.. Σήµερα ήρθε εκτάκτως µε τροπολογία το Υπουργείο Εργασίας και όχι το Υπουργείο
Εσωτερικών –θέλω να το τονίσω αυτό- να παρατείνει τη διάρκειά
του και να το εµπλουτίσει ακόµη περισσότερο µε το πρόγραµµα
«Κατ’ οίκον Φροντίδα για τους Συνταξιούχους» και µε το πρόγραµµα «Κατ’ οίκον Νοσηλεία».
Το στοίχηµα που έβαλε ο Υφυπουργός κ. Κεγκέρογλου είναι
πολύ µεγάλο. Ήταν το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» ένα καταξιωµένο πρόγραµµα. Εάν πραγµατικά το Υπουργείο Εργασίας
καταφέρει να το διευρύνει σε όλους αυτούς τους τοµείς, να το
χρηµατοδοτήσει και να έχει και µια δυνατότητα να διατηρεί αυτούς τους εργαζόµενους εν εργασία, χωρίς κενά, χωρίς προβλήµατα, τότε πραγµατικά θα είναι ένας άθλος και ο κ. Βασίλης
Κεγκέρογλου θα µπορεί να δικαιολογήσει την παρουσία του στην
Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εκ µέρους των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Καπερνάρος
έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε προηγουµένως σε κάποιους
συναδέλφους, οι οποίοι συζήτησαν ή αναφέρθηκαν µε επιθετικούς προσδιορισµούς σε κάποια θέµατα, αλλά δεν λένε τι πρέπει
να γίνει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Κύριε Υπουργέ, µε εµπνεύσατε να αναφερθώ σε ορισµένα θέµατα για τα οποία δεν είχα στο µυαλό µου να αναφερθώ σήµερα,
πλην όµως µε εµπνεύσατε –επαναλαµβάνω- και µου δώσατε
λαβή να ασχοληθώ µε αυτά. Σας έχουµε ξαναπεί ότι µε εµάς
τους Ανεξάρτητους Έλληνες πρέπει να προσέχετε τι θα λέτε και
να µη µας φέρνετε σε τέτοιο σηµείο που θα είµαστε υποχρεωµένοι να σας αναφέρουµε θέµατα τα οποία σας εκθέτουν.
Δεν εκθέτουν εσάς προσωπικά. Εάν νοµίζετε όµως εσείς ότι
εκτίθεστε και προσωπικά, επειδή συµµετείχατε σε κάποια κυβέρνηση η οποία είχε κάνει όργια κατά το παρελθόν όσον αφορά τις
ελληνικές συγκοινωνίες -και ίσως από εκεί να βγήκε το ρητό
«Πριν αγανακτήσετε για τις ελληνικές συγκοινωνίες, σκεφτείτε τι
κάνατε εσείς πριν γι’ αυτές»- τότε συνδέστε τον εαυτό σας, εάν
νοµίζετε -επαναλαµβάνω- ότι σας αφορά σε προσωπικό επίπεδο.
Εκείνο που θέλω να σας πω όµως και σας διαβάζω είναι τη δέσµευση ότι «θα συνεχίσουµε τις διαρθρωτικές αλλαγές και ότι
θα νοµοθετήσουµε δηµοσιονοµικούς κανόνες (όπως θέλουµε
εµείς, όχι απαραίτητα στο Σύνταγµα)». Στις 12 Μαρτίου 2011,
στις 4.32 π.µ., από το προσωπικό e-mail του κ. Παπακωνσταντίνου αποστέλλεται ένα ηλεκτρονικό µήνυµα. Αποδέκτες του µηνύµατος είναι τα στελέχη του Υπουργείου Οικονοµικών, όπως οι
Φίλιππος Σαχινίδης, Δηµήτριος Κουσελάς, Ηλίας Πλασκοβίτης,
Τάσος Μπάνος κ.λπ.. Στο e-mail ο κ. Παπακωνσταντίνου εξηγεί
στους συνεργάτες του τα αποτελέσµατα της συνεδρίασης του
Συµβουλίου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 11 Μαρτίου, που εξέτασε το θέµα της επιµήκυνσης στην αποπληρωµή
του ελληνικού χρέους. Ο πρώην Υπουργός διαχωρίζει τι πήραµε
και τι δώσαµε. Αυτά ήταν µέσα σ’ αυτά που δώσαµε, να νοµοθετείτε δηλαδή εκτός Συντάγµατος.
Συνεπώς µην αναφέρεστε σε εµάς λέγοντας ότι δεν λέµε τι
πρέπει να γίνει, διότι αν το πάρουµε και πιο βαθιά, τότε ήσασταν
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κι εσείς συµµέτοχος σε εκείνη την κυβέρνηση, ή στις κυβερνήσεις, αν θέλετε όπου πολλά µέλη της συνωστίζονται και σε λίγο
καιρό θα είναι τεράστια η ουρά. Αν αναφερθώ σε ονοµατεπώνυµα, θα καλύψω όλον το χρόνο µου. Αυτά, όσον αφορά αυτούς
τους συναδέλφους σας, που έκαναν άλλα «όργια» και είναι ενώπιον του Κορυδαλλού.
Γι’ αυτό, λοιπόν, όταν συζητάµε, θα προσέχουµε τι λέµε και σε
ποιους απευθυνόµαστε. Και να ξέρετε ότι εµείς -για να το ξεκαθαρίσουµε- από τα δεκαοκτώ άτοµα εδώ µέσα, µόνον οι πέντε
έχουν στο παρελθόν θητεία σε αυτήν την Αίθουσα. Οι δεκατρείς
είµαστε εδώ για πρώτη φορά. Και όσον αφορά τον οµιλούντα,
σας λέω ότι εγώ είµαι λαός και παραµένω λαός. Απλώς κατήλθα
στην πολιτική -σας το είπα και την άλλη φορά- µόνο και µόνο για
να αποτρέψω το να συνεχίσουν κάποιοι να κοροϊδεύουν αυτόν
το λαό, τον ελληνικό λαό. Μέσα σε αυτόν πρωτίστως είµαι εγώ
και η οικογένειά µου και ο στενότερος κύκλος µου.
Άρα πρέπει να προσέχουµε. Σας είπα ότι κρατάω µία φράση
από αυτές που είπε ο κ. Βορίδης για τη Χρυσή Αυγή. Δεν θα αναφερθώ στη Χρυσή Αυγή. Εγώ αυτό το παιχνίδι δεν το παίζω. Με
τον τρόπο που παίζεται τις τελευταίες µέρες εγώ δεν το παίζω.
Η Χρυσή Αυγή είναι ενώπιον του ποινικού νόµου. Θα αποφανθεί
η δικαιοσύνη. Αν εκείνη παραιτηθεί ή όχι, είναι δικαίωµά της. Ας
δούµε το πρώτο βήµα για να το σχολιάσουµε.
Εκείνοι που είναι ενώπιον των ευθυνών, όπως είπε ο κ. Βορίδης, είστε εσείς. Είστε ενώπιον ευθυνών, διότι εµένα µε είχατε
φέρει σε σηµείο να συνειδητοποιήσω ότι κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό ως κυβερνήσεις του παρελθόντος µε τους νόµους τους
οποίους ψηφίζετε. Είναι νόµοι αυτοί;
Εγώ ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος σας λέω -γιατί έχουµε
το δικαίωµα εµείς στο κίνηµά µας να έχουµε και διχογνωµία όσον
αφορά την ψήφιση διατάξεων- ότι δεν θα ψηφίσω τα άρθρα που
αφορούν τις τροπολογίες που µας φέρατε σήµερα, διότι δεν είχα
το χρόνο να διασταυρώσω σε τι αντιστοιχεί το καθετί και τι τροποποιείται.
Τροποποιείτε τροπολογίες που µας δώσατε πριν από δύο
λεπτά. Αυτά τα καταψηφίζουµε a priori. Γιατί; Γιατί καταψηφίζουµε τον τρόπο µε τον οποίο ψηφίζετε. Και είναι τρόπος αυτός
να λέτε ότι υπάρχει δηµοκρατική διαδικασία ψηφίσεως νοµοθετηµάτων µε αυτόν τον τρόπο, όταν αυτός ο τρόπος έκανε τον
κόσµο να σιχαθεί τα κόµµατά σας, να σιχαθεί τις κυβερνήσεις
σας και να έχουµε φτάσει γενικά και συλλήβδην µε µεγάλη επιτάχυνση σε αυτό το τέλµα της κατακόρυφης παρακµής, της ανήκεστης παρακµής; Είναι δυνατόν να νοµοθετείτε µε τον ίδιο
τρόπο που νοµοθετούσατε µέχρι σήµερα;
Αυτό, λοιπόν, µας βρίσκει απέναντι και γι’ αυτόν το λόγο επιχειρηµατολογούντες θα συντρίψουµε µε επιχειρήµατα αυτά τα
οποία είπατε και για τα οποία εσείς δεν επιχειρηµατολογήσατε.
Δεν αναφερθήκατε και δεν τεκµηριώσατε αυτά που θέλετε να
ψηφίσουµε. Γιατί; Γιατί δεν µπορείτε.
Κατ’ αρχάς, δεν σας επιρρίπτω καµµία προσωπική ευθύνη γι’
αυτό το νοµοθέτηµα. Την επιρρίπτω στον πρώην Υπουργό Χατζηδάκη. Ο οµιλών έχει καταθέσει µηνυτήρια αναφορά εναντίον
του κ. Χατζηδάκη, διότι άφησε και πέρασε άπρακτη η προθεσµία
και δεν πήρε το ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να αποζηµιωθούν οι πυρόπληκτοι µαστιχοπαραγωγοί της Χίου. Αυτό είναι ένα έγκληµα -πιστεύει ο οµιλών- κακουργηµατικής υφής διά παραλείψεως. Δεν
πήρε τα λεφτά, δεν αποζηµίωσε. Στο µόνο κράτος που έγινε αυτό
είναι η Ελλάδα, επί συγκεκριµένης υπουργίας του κ. Χατζηδάκη.
Συνεπώς αντιλαµβάνοµαι τη θέση σας. Είστε σε δύσκολη
θέση. Όµως, για να βγείτε από τη δύσκολη θέση, διορθώστε ορισµένα πράγµατα, όπου εγώ θα αποδείξω τι κρύβεται πίσω από
αυτό το νοµοθέτηµα. Κρύβεται µία απάτη. Και το λέω αυτό γιατί;
Διότι είπατε προηγουµένως και το σηµείωσα -πάντα προσέχω και
σηµειώνω το τι λέτε- ότι είναι ιδιότυπο µονοπώλιο τα ΚΤΕΛ και
δεν είναι ιδιότυπο µονοπώλιο η ΡΑΕΜ που φτιάχνετε. Εγώ σας
προκαλώ, όµως, και σας χτυπώ ευθέως στο πολιτικό και κυβερνητικό σας ήθος.
Πείτε µου, µιας και επικαλεστήκατε την πλούσια Ευρώπη και
τα πλούσια κράτη της Ευρώπης και την Ευρώπη, ποια άλλη χώρα
στην Ευρωζώνη έχει ΡΑΕΜ. Πείτε µου µία! Σας προκαλώ να πείτε
ότι «κύριε, έχετε άδικο σε αυτά που λέτε, ΡΑΕΜ έχει µία χώρα
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της Ευρωζώνης». Και ξέρετε γιατί το λέω; Διότι έχω τον κανονισµό 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Ξέρετε τι λέει; Λέει: «Με την επιφύλαξη των σχετικών
διατάξεων του εθνικού δικαίου, κάθε τοπική αρχή ή ελλείψει
αυτής κάθε εθνική αρχή» -τοπική αρχή ξέρουµε τι σηµαίνει στην
Ελλάδα, εθνική αρχή ξέρουµε τι σηµαίνει στην Ελλάδα- «µπορεί
να επιλέγει να παρέχει η ίδια δηµόσιες υπηρεσίες επιβατικών µεταφορών στην περιοχή της δικαιοδοσίας της ή να τις αναθέτει
χωρίς διαγωνισµό σε εγχώριο φορέα. Ωστόσο, για να εξασφαλίζονται οι ισότιµοι όροι ανταγωνισµού, αυτή η δυνατότητα αυτοτελούς παροχής χρειάζεται να ελέγχεται αυστηρά».
Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάει για καµµία ρυθµιστική
ανεξάρτητη αρχή που φτιάχνετε εσείς και µάλιστα θα στοιχίζει
πάνω από 2 εκατοµµύρια ετησίως στον ελληνικό λαό; Όχι. Τι
λέει; Εθνικού δικαίου κάθε τοπική αρχή. Τοπική αρχή είναι η περιφέρεια, ο δήµος ή κάθε εθνική αρχή. Εθνική αρχή, αν θέλετε,
είναι το Υπουργείο Μεταφορών. Το έχει ο Υπουργός Μεταφορών
και το στέλνει στη ΡΑΕΜ. Τι κάνει η ΡΑΕΜ; Ό,τι θέλει. Ό,τι γουστάρει. Ό,τι της γουστάρει κάνει! Και ας πάµε να κάνουµε µετά
αυτό που λέει ο κ. Βορίδης, ενδικοφανείς προσφυγές.
Εάν δεν κοροϊδεύετε τον εαυτό σας πρώτα και µετά και τον
ελληνικό λαό, τότε να µας πείτε ποιον από τους δύο κοροϊδεύετε
ή εάν κοροϊδεύετε και τους δύο. Γιατί, δεν είναι δυνατόν να µιλάµε για ενδικοφανείς προσφυγές. Όσοι ασχολούµαστε περί τα
νοµικά γνωρίζουµε τι σηµαίνει ενδικοφανής προσφυγή κατά της
αποφάσεως της ΡΑΕΜ που την έχει διορίσει ο Υπουργός.
Παρεµπιπτόντως, εντός παρενθέσεως, να πούµε τώρα γιατί
πληρώνουµε χρήµατα να φτιάξουν εξωθεσµικοί παράγοντες
αυτό το νοµοσχέδιο, διότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν έγινε από ανθρώπους του Υπουργείου. Έγινε από εξωτερικούς συνεργάτες.
Εάν δεν µε απατά η µνήµη µου, είναι κάποιος κ. Λύτρας -διαψεύστε µε- ο νοµοπαρασκευαστής.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν έχει σηµασία. Μπορεί να µην
είναι κατάλληλοι, να µη θεωρείτε κατάλληλους τους ανώτερους
υπαλλήλους του Υπουργείου σας και το αναθέτετε σε τρίτους.
Εγώ έχω, όµως, να πω το εξής: Μπορείτε να µου πείτε τι σηµαίνει ΡΑΕΜ σε σχέση µε την κάθε τοπική αρχή ή εθνική αρχή
που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση; Το ένα είναι αυτό.
Το δεύτερο είναι η τροπολογία. Το κρίσιµο, για να αποδείξω
τώρα τι κρύβεται και τι υποκρύπτεται πίσω από αυτήν τη ΡΑΕΜ χθες σας είπα τι είναι η ΡΑΕΜ και πώς θεωρούµε εµείς την κάθε
ΡΑΕΜ- είναι η αναφορά στο άρθρο 42, µιας και είπατε για το αντικειµενικόν, το αµερόληπτον και το κανονικόν. Δεν µιλάµε για το
νόµιµον.
Όσον αφορά, λοιπόν, τη ρυθµιστική αρχή στο άρθρο 42 παράγραφος 3: Προσέξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι υποκρύπτεται πίσω από αυτή την περίπτωση της ΡΑΕΜ. Αν η
ρυθµιστική αρχή αποφασίσει τη δηµιουργία νέας υπεραστικής
γραµµής ελεύθερης επιλογής –ελεύθερης επιλογής!- προβαίνει
στη δηµοσιοποίηση της προτεινόµενης γραµµής και στη δηµόσια
πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Φεύγει ο ανταγωνισµός, φεύγει ο διαγωνισµός. Πάµε στην πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Σήµερα το τροποποιείτε και έρχεστε να
µας πείτε ότι στην παράγραφο 3 του άρθρου 42 -στο ύποπτο
αυτό άρθρο- η πρόσκληση καθορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την υπό εξέταση γραµµή. Δεν
λέει «η ΡΑΕΜ καθορίζει τα κριτήρια», αλλά η πρόσκληση. Για να
δείτε µε τι κολπάκια πάτε να µας περάσετε τέτοιες λεπτές γραµµές, για να µας πείτε -και καλά- ότι αυτό το νοµοθέτηµα είναι
στοιχειωδώς δίκαιο, δεν υποκρύπτεται κοµπίνα, δεν υποκρύπτεται ρεµούλα και δεν υποκρύπτεται διαφθορά. Διότι έχετε ελεύθερη ανεξάρτητη γραµµή και δεν τη βάζετε στο διαγωνισµό.
Ξέρετε τι υποκρύπτεται; Θα έρθουν κάποιοι πουλµανατζήδες
-δεν ξέρουµε από ποιο µέρος της Ευρώπης, δεν ξέρουµε από
πού- θα επιλέξουν κάποια δροµολόγια, θα έρθουν να κάνουν
πρόταση και βάσει αυτού του νόµου θα τους τα αναθέσετε. Και
µετά θα τρέχουν στα δικαστήρια ή στα Υπουργεία, στον
Υπουργό, µε ενδικοφανείς προσφυγές.
Εδώ είναι η εστία της ρεµούλας, αν δεν το αλλάξετε αυτό! Εδώ
είναι η εστία της κοµπίνας, αν δεν το αλλάξετε αυτό! Έτσι ξεκινάει
η διαφθορά! Έτσι είπαµε ότι θα µάθουµε να ψηφίζουµε νόµους
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σωστούς και σαφείς και δεν θα κοροϊδεύουµε τον ελληνικό λαό!
Θα ήθελα να αναφέρω κι ένα άλλο που σας αφορά και προσωπικά, κύριε Υπουργέ. Χθες χαρακτηρίσατε ειρωνικά τους ανθρώπους του ΚΤΕΛ «ιεραπόστολους» και ότι και καλά δεν είναι
ιεραπόστολοι αλλά του εµπορίου. Εγώ ξέρω προσωπικά ανθρώπους που κάποτε ήταν οδηγοί και σήµερα είναι ιδιοκτήτες λεωφορείων. Πήραν δάνεια, πούλησαν τις περιουσίες τους, υποθήκευσαν περιουσίες και αγόρασαν λεωφορείο. Αυτοί θα ανταγωνιστούν ποιον; Τους µεγαλοκαρχαρίες που πιθανόν να έρθουν από
το εξωτερικό ή από τη Γερµανία ή από οπουδήποτε αλλού να πάρουν τις γραµµές αυτές που εσείς νοµοθετείτε µε αυτόν τον
ύπουλο και ύποπτο τρόπο;
Άκουσα προηγουµένως ότι άλλα εισιτήρια είναι ακριβά και
άλλα είναι φθηνά. Εγώ επικαλούµαι το ν. 2963/2001, που εσείς
τον ψηφίσατε, ο οποίος αναφέρει ότι το κόµιστρο των ΚΤΕΛ καθορίζεται ή αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Ποιος καθορίζει
τις τιµές; Εσείς τις καθορίζετε. Γιατί, δηλαδή, ακούµε αυτές τις
ψευδολογίες, τις αιχµές και υπονοούµενα ότι τις τιµές των εισιτηρίων τις καθορίζουν οι λεωφορειούχοι ή το ΚΤΕΛ; Ψέµα!
Πάρτε το πίσω λοιπόν.
Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο. Κύριε Υπουργέ, επαναλαµβάνω ότι εσείς δεν έχετε άµεση ευθύνη. Εσείς έχετε απλή
συνεργία. Άµεση ευθύνη αυτουργίας σ’ αυτό το έγκληµα έχει ο
κ. Χατζηδάκης και καθόλου -αν θέλετε- ο κ. Παπαδόπουλος, διότι
εσείς είστε ο Υπουργός που το φέρατε σήµερα και ακούτε αυτά
που ακούτε.
Θα ήθελα να αναφερθώ, κύριε Υπουργέ, τώρα στο Νοµό Ηµαθίας. Στο Νοµό Ηµαθίας η Κυβέρνησή σας ή οι κυβερνήσεις σας,
τώρα που ενωθήκατε και συνεταιριστήκατε µε τη Νέα Δηµοκρατία -αναφέροµαι στον πληθυντικό, γιατί είστε έκτοτε µεταπολίτευση και δώθε- έχει ετήσια οφειλή ύψους 220.780 ευρώ. Από το
2007 χρωστάτε στους ανθρώπους αυτούς 1.324.000 ευρώ.
Έχετε εκτεθεί ανεπανόρθωτα και ίσως η ΡΑΕΜ κ.λπ., να είναι
ο τρόπος να τους αποφύγετε, γιατί ντρέπεστε να τους κοιτάξετε
στα µάτια ή θα ντρέπεστε να τους κοιτάξετε στα µάτια ακόµη περισσότερο στο µέλλον. Γιατί; Διότι τους χρωστάτε και είστε εκτεθειµένοι. Και τους ειρωνεύεστε και από πάνω, λέγοντας ότι δεν
είναι ιεραπόστολοι.
Αυτό, λοιπόν, το ποσό των 220.780 ευρώ είναι από το 2007.
Κάντε τον πολλαπλασιασµό. Εγώ που τον έκανα, βγήκαν αυτά.
Είναι περισσότερα. Έκανα τον υπολογισµό χωρίς να βάλω µέσα
τις εκατοντάδες.
Ξέρετε γιατί είστε εκτεθειµένοι; Είστε εκτεθειµένοι διότι παραβιάζετε και το νόµο. Ο ν. 3534/23-2-2007, ΦΕΚ 40, λέει ότι πρέπει
να πληρώνετε προκαταβολικά. «Στον προϋπολογισµό κάθε αρµόδιου Υπουργείου εγγράφονται πιστώσεις για την καταβολή της
δαπάνης που προκαλείται στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες από τη δωρεάν µεταφορά ή µε µειωµένο εισιτήριο των
αναπήρων πολέµου και των συνοδών τους, των πολυτέκνων, των
µαθητών, των φοιτητών και σπουδαστών.». Αυτά τους τα χρωστάτε. Και δεν σας έκαναν και αγωγές, για να µη σας εκθέσουν.
Και έρχεστε εσείς και όχι µόνο τους εκθέτετε αλλά τους ειρωνεύεστε κιόλας. Και θέλετε αυτοί οι άνθρωποι να σέβονται την
Κυβέρνηση σας. Θέλετε αυτοί οι άνθρωποι να σέβονται τις δηµοκρατικές διαδικασίες. Θέλετε αυτοί οι άνθρωποι να αισθάνονται ότι είναι σε ένα κράτος το οποίο διακυβερνά ευνόµως τη
µοίρα των παιδιών της.
Και σας ρωτάω: γιατί παραβιάζετε το νόµο; Γιατί δεν τους καλείτε να κάνετε πράξεις συµβιβασµού; Ούτε αυτό κάνατε.
Το πιο σπουδαίο είναι το εξής: Τους χρωστάτε 44 εκατοµµύρια
ευρώ περίπου, ήτοι απώλειες εσόδων από την αιτία αυτή οι
οποίες ανέρχονται στα 308 εκατοµµύρια ευρώ µέχρι σήµερα γι’
αυτές τις ευπαθείς οµάδες. Και είναι και γύρω στα 100 εκατοµµύρια ευρώ -έχει γίνει θέµα σε αυτήν τη Βουλή- για τα χρήµατα
που τους οφείλετε από τη µεταφορά των µαθητών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα λίγο χρόνο ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε ένα
λεπτό.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Τα είχαµε συζητήσει αυτά και είχατε πει, «θα τα δώσουµε, θα
κάνουµε, θα ράνουµε». Τίποτα δεν κάνατε.
Καταθέτω για τα Πρακτικά και το νόµο, τον οποίον βεβαίως
είστε υποχρεωµένος να γνωρίζετε, αλλά και το έγγραφο που σας
ανέφερα προηγουµένως. Καταθέτω και το νόµο σχετικά µε το
θέµα της Ηµαθίας, που αφορά τον κύριο Υπουργό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Καπερνάρος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, έχουµε και κάτι τελευταίο, για το οποίο αγωνίζεται η κ. Γιαταγάνα και θέλω να της κάνω το χατίρι να το αναφέρω. Πρόκειται για την ΥΑΣΒΕ και την τροπολογία υπ’ αριθµ.
830. Για ποιο λόγο θέλετε να καταργηθεί η ΥΑΣΒΕ; Απασχολούνται εκεί είκοσι έξι άτοµα, τα οποία έχουν εξειδικευµένες γνώσεις.
Τα στέλνετε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ήταν
για τη βόρειο Ελλάδα. Γιατί δεν λαµβάνετε µέριµνα γι’ αυτούς
τους ανθρώπους και τους στερείτε όχι µόνον τη ζωή αλλά και τη
δυνατότητα -επειδή έχουν απόλυτα εξειδικευµένες γνώσεις- να
βοηθούν τους συνανθρώπους τους, τους «συγκοινωνούς» τους
σε αυτήν την κοινωνία, η οποία όσο περνάνε τα χρόνια θα γίνεται
χειρότερη µε αυτού του είδους τα νοµοθετήµατα;
Καταψηφίζουµε, για τον λόγο που σας αποδείξαµε, αυτό το
νοµοθέτηµα το οποίο φέρατε, διότι δεν είναι µόνο έκνοµο, δεν
παραβιάζει µόνο την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά είναι ύποπτο,
διότι έχει κατασκευαστεί µε την έννοια που κατασκευάστηκε και
το άρθρο 86 του Συντάγµατος, το οποίο αυτό και αν εξευτελίζει
ευθέως την προσωπικότητα του Έλληνα πολίτη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώνετε παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δηλαδή, επειδή σκεφτόµαστε εµείς οι Υπουργοί και Υφυπουργοί να κάνουµε κοµπίνες και εγκλήµατα οικονοµικού ενδιαφέροντος σε βαθµό κακουργήµατος, φτιάχνουµε το άρθρο 86 του
Συντάγµατος, έτσι ώστε να παραγράφονται σε τρία χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, ευχαριστούµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Έτσι είναι και αυτός ο νόµος. Και
σας το καταγγέλλω. Προηγουµένως, δε, έχω να σας πω το
εξής:…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, τελειώνετε
σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τι µισό λεπτό;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Αυτό επιδέχεται µηνυτήριες αναφορές. Θα το γνωστοποιήσουµε αυτό.
Κύριε Πρόεδρε, να πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι σηµαντικό.
Εάν αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους εκθέτετε και προσβάλλετε,
οι οποίοι λένε ότι είναι ιδιόκτητοι οι σταθµοί στα ΚΤΕΛ, ανήκουν
στα ΚΤΕΛ, και δεν σας επιτρέψουν να κάνει η ΡΑΕΜ χρήση των
ιδιοκτησιών τους, έχετε σκεφτεί τι θα γίνει; Θα σηκώσετε τα
χέρια ψηλά για άλλη µια φορά!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Μα το λέει ο νόµος. Διαβάστε το νόµο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εδώ, δεν υπάρχει µαντίλι για να
κλάψετε, θα φτιάξετε σταθµούς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αν έχετε την καλοσύνη, κύριοι συνάδελφοι, να γίνουν έξω οι υπόλοιπες συζητήσεις.
Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρία Γιαννακάκη.
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ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναφορικά µε την πολιτική επικαιρότητα, νοµίζω ότι είναι
λάθος να λέγεται ότι η δηµοκρατία στην Ελλάδα κινδυνεύει. Η
δηµοκρατία στην Ελλάδα δεν κινδυνεύει, γιατί είναι βαθιά ριζωµένη και την ασπάζεται, την αγκαλιάζει η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Και αυτό το απέδειξαν περίτρανα χθες
οι αντιφασιστικές διαδηλώσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις
στην Ελλάδα και µε το µέγεθος τους αλλά και µε τον παλµό τους.
Η µόνη απάντηση που µπορεί να δοθεί σε τέτοια ναζιστικά και
φασιστικά µορφώµατα, όπως είναι η Χρυσή Αυγή, είναι περισσότερη δηµοκρατία, ενίσχυση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήµατος και περιχαράκωση των θεσµών.
Η απάντηση στη Χρυσή Αυγή µπορεί να είναι µόνο πολιτική και
όχι διοικητική. Πρέπει να συγκροτηθεί ένα πολιτικό µέτωπο αντιµετώπισης αυτού του φαινοµένου. Διοικητικές κυρώσεις δεν
µπορεί να υπάρχουν, όχι µόνο γιατί το Σύνταγµα και ο συνταγµατικός νοµοθέτης προνόησε να δηµιουργήσει το άρθρο 29 του
Συντάγµατος που αντικατοπτρίζει το όλο πνεύµα της Μεταπολίτευσης, αλλά γιατί έχουµε δει ότι αυτό σε όσες χώρες της Ευρώπης –στην Ισπανία, στη Μεγάλη Βρετανία- έχει προσπαθήσει
να γίνει, ουσιαστικά δεν έχει φέρει αποτελέσµατα. Μια αλλαγή
ονόµατος και µια αλλαγή καταστατικού, που θα µιλάει για την
παγκόσµια ειρήνη, µπορεί να τους ξαναφέρει πάλι στο να καταγραφούν στον Άρειο Πάγο.
Όσον αφορά τις ποινικά κολάσιµες πράξεις, η δικαιοσύνη
αυτήν τη στιγµή είναι σε εξέλιξη. Πρέπει να περιµένουµε τα αποτελέσµατα του έργου τους.
Όσον αφορά τη φήµη που κυκλοφορεί για παραίτηση των
Βουλευτών τους και των αναπληρωτών τους, προκειµένου να διεξαχθούν εκ νέου εκλογές σε δεκαπέντε εκλογικές περιφέρειες
της χώρας, αυτό από τη µια µεριά θα δείξει για µια ακόµη φορά
τη στάση τους απέναντι στο Σύνταγµα και τους δηµοκρατικούς
θεσµούς, αλλά από την άλλη ίσως να είναι και µια χρυσή ευκαιρία
προκειµένου ο ελληνικός λαός, αυτός που παρασύρθηκε και
τους εµπιστεύθηκε -και που, όπως έχω ξαναπεί σ’ αυτήν την Αίθουσα, δεν έχει πια καµµία δικαιολογία- να τους στείλει εκεί που
πραγµατικά τους αξίζει, δηλαδή, στο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας.
Όσον αφορά τη συνάντηση που έγινε χθες το βράδυ στον
Άρειο Πάγο µε αφορµή ένα κείµενο που είδε το φως της δηµοσιότητας, νοµίζω ότι έγινε για να διερευνηθούν πιθανές ποινικές
ευθύνες που προκύπτουν από αυτό και ποινικά κολάσιµες πράξεις κι όχι για το πολιτικό του µέρος. Διότι αν κάποιος µπει στον
κόπο να το διαβάσει, βλέπει ότι δεν πρόκειται για ένα κείµενο
εφέδρων, αλλά κυρίως για ένα κείµενο φαιδρών! Ούτε ιδεολογικό στίγµα είχε -επιχειρήµατα που το ένα αντέκρουε το άλλοούτε και προτάσεις.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, πραγµατικά πρόκειται για µια προσπάθεια εναρµόνισης της χώρας και
του θεσµικού πλαισίου που ισχύει σήµερα µε τον κανονισµό
1370/2007.
Πρέπει, όµως, όπως σηµειώσαµε και χθες κι όπως σηµείωσε
και η εισηγήτρια µας, η κ. Ξηροτύρη, να συνοµολογήσουµε κάποια πράγµατα.
Πρώτον, υπάρχουν πολύ συγκεκριµένα άρθρα της ιδρυτικής
συνθήκης, όπως το άρθρο 295 που µιλάει για την αρχή της ουδετερότητας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, το άρθρο 16 που προνοεί την ελευθερία των κρατών να ορίζουν τις υπηρεσίες γενικού
συµφέροντος και το άρθρο 5 που ορίζει και επεξηγεί την αρχή
της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, το οποίο, όπως
εξηγήσαµε κι εχθές αναλυτικά, θεωρούµε ότι σε πολύ συγκεκριµένα άρθρα του παρόντος νοµοσχεδίου παραβιάζεται.
Θα σταθώ σε πολύ συγκεκριµένα σηµεία, όπως για παράδειγµα στο θέµα του ορισµού. Δεν µας δόθηκαν εχέγγυα ούτε
επεξηγήσεις για το τι σηµαίνει «ελάχιστες απαιτήσεις». Κι αυτό
από την πλευρά της Δηµοκρατικής Αριστεράς δεν είναι µια νορµαλιστική εµµονή, γιατί αυτό το πρόβληµα το αναδεικνύει και η
Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής. Πρέπει να οριστεί το πλαίσιο της αναφοράς. Οι προσφορές θα πρέπει εκτός από συµφέρουσες οικονοµικά να είναι και συµφέρουσες κοινωνικά.
Πρέπει να περιγράψουµε µε πολύ µεγάλη ακρίβεια το πλαίσιο
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πάνω στο οποίο θα κατατίθενται οι προσφορές.
Έγινε πάρα πολύς λόγος για τις ρυθµιστικές αρχές και πρέπει
να ξαναπούµε ορισµένα πράγµατα. Ένα επιχείρηµα, το επιχείρηµα δηλαδή αυτών που λένε ότι δεν χρειάζονται οι ρυθµιστικές
αρχές και δεν πρέπει να υπάρχουν ρυθµιστικές αρχές, είναι ότι
δεν έχουν λαϊκή νοµιµοποίηση. Αυτό δεν ισχύει. Το Σύνταγµα
προνοεί για τη δηµιουργία ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και
το γνωρίζουµε όλοι σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι το Σύνταγµα είναι
η υπέρτατη εκδήλωση της βούλησης του λαού.
Από κει και πέρα, λοιπόν, σαφώς οι ρυθµιστικές αρχές δεν είναι
ακριβώς ό,τι είναι, για παράδειγµα, ο Συνήγορος του Πολίτη,
αλλά µε διασταλτική ερµηνεία προνοούνται από το Σύνταγµα.
Αλλά µη βάζετε τις ρυθµιστικές αρχές να κάνουν πράγµατα τα
οποία δεν είναι δουλειά τους. Για παράδειγµα, ο καθ’ ύλην αρµόδιος να ασχοληθεί µε αυτά τα θέµατα, όπως ορίζει το άρθρο 102
για την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή όταν τα θέµατα είναι τοπικά,
είναι η αυτοδιοίκηση. Όπως, όµως, και οι ρυθµίσεις του «Καλλικράτη», δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο και το πλαίσιο αλλά και
τον έλεγχο θα τον κάνει η ρυθµιστική αρχή. Αυτά πρέπει να µείνουν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ειδική επιστηµονική
γνώση και τη διοικητική εµπειρία και οι οποίοι κυρίως ελέγχονται
και αυτοί είναι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και οι υπηρεσίες του
Υπουργείου.
Επίσης, για τις ευπαθείς οµάδες, βέβαια, έγινε µία τροποποίηση η οποία µας ικανοποιεί.
Για τις τροπολογίες τώρα. Θα επαναλάβω ότι πραγµατικά ο
τρόπος που νοµοθετούµε είναι απαράδεκτος. Υποτίθεται ότι είχαµε συνοµολογήσει όλοι πριν από δεκαπέντε µήνες ότι αυτό το
πράγµα δεν µπορεί να γίνεται. Όταν σε νοµοθετήµατα τα οποία
ήδη είναι µεγάλα σε έκταση, έρχονται και προστίθενται πάρα
πολλές τροπολογίες, οι οποίες και άσχετες µε το περιεχόµενο
είναι, αλλά και πάρα πολύ µεγάλες σε έκταση, που πολλές από
αυτές θα µπορούσαν να αποτελέσουν ένα ξεχωριστό νοµοσχέδιο, αν πραγµατικά θέλαµε να κάνουµε µια ουσιαστική δουλειά
µε µελέτη, προτάσεις και ανταλλαγή απόψεων, ερχόµαστε, λοιπόν, τώρα να τις δούµε και να νοµοθετήσουµε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει κάποια στιγµή να σταµατήσει και το Προεδρείο
πρέπει εδώ να πάρει µια θέση.
Στέκοµαι σε δύο τροπολογίες, στην τροπολογία που αφορά
στη συγχώνευση των εταιρειών «ΘΕΜΙΣ», ΔΕΠΑΝΟΜ και ΟΣΚ
στην καινούργια δοµή υπό την ονοµασία «ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και πραγµατικά εµείς αδυνατούµε να καταλάβουµε και
δεν δόθηκαν και από τον αρµόδιο Υπουργό απαντήσεις. Ίσως
χθες θα έπρεπε να ρωτήσουµε τον κ. Αθανασίου -αλλά εξαντλήθηκε η συζήτηση στο άρθρο 6 της τροπολογίας που τελικά αποσύρθηκε, όσον αφορά στις µετοχές των ναυτιλιακών εταιρειώνγια ποιο λόγο η εταιρεία «ΘΕΜΙΣ» παραµένει µέχρι το 2015. Τι
έχει να ελέγξει και –επιτρέψτε µου- τι έχει να καλύψει; Γιατί η
«ΘΕΜΙΣ» είναι µια εταιρεία που, για να το πω κοµψά, έχει κάποιους σκελετούς στην ντουλάπα της και οι Βουλευτές της Δηµοκρατικής Αριστεράς έχουν επανειληµµένα καταθέσει ερωτήσεις.
Για ποιο λόγο µπορεί να γίνει αυτό; Δηλαδή, να υπήρχε µια παράταση για τη ΔΕΠΑΝΟΜ που ασχολείται µε τα συγκεκριµένα
θέµατα που ασχολείται, να µπορέσουµε να το καταλάβουµε. Εδώ
δεν δόθηκε καµµία εξήγηση.
Και, τέλος, όσον αφορά στην τροπολογία για τη µεταφορά
υπηρεσιών που αφορούν στη σεισµική προστασία, νοµίζουµε ότι
εδώ πρέπει να υπάρχει ένα πολύ συγκεκριµένο σχέδιο, ένα σχέδιο από την αρχή ως το τέλος που όχι µόνο να καλύπτει τις εργασίες που µέχρι τώρα έκαναν οι υπηρεσίες, οι οποίες
µεταφέρονται, αλλά και µάλιστα να τις επεκτείνει, γιατί µιλάµε
για την Ελλάδα, για µια χώρα η οποία είναι κατ’ εξοχήν σεισµογενής. Πρέπει να εξασφαλιστεί µε τον πιο αυστηρό και ακέραιο
τρόπο η µεταφορά όλου του εξειδικευµένου προσωπικού και η
µοριοδότησή του.
Τέλος, πρέπει να διατηρηθεί η Γενική Διεύθυνση Σεισµικού
Σχεδιασµού, έτσι ώστε να µην υπάρξει καµµία αποξήλωση, παρά
αντίθετα να υπάρξει ενδυνάµωση της υπηρεσίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία συνάδελφε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής κ. Κασιδιάρης.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Οφείλω να κάνω µία παραίνεση και να
δώσω µία απάντηση στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας
Δηµοκρατίας, ο οποίος οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός όταν
κάνει δηµόσιες δηλώσεις, όπως αυτή που είχε κάνει τη Δευτέρα
16 Σεπτεµβρίου στον τηλεοπτικό σταθµό «MEGA», µία ηµέρα
πριν συµβεί το τραγικό, όσο και σκοτεινό, έγκληµα στο Κερατσίνι.
Είχε πει –το διαβάζω- επί λέξει: «Μήπως συλλέγοντας σειρά περιστατικών, δηλαδή εγκληµατικών ενεργειών, έχουµε µπροστά
µας τη συστηµατική δράση µιας εγκληµατικής οργανώσεως;»
Μία ηµέρα µετά συµβαίνει το τραγικό έγκληµα στο Κερατσίνι και
την Τετάρτη, µέσω του δηµοσιογράφου Κουβαρά, ο κ. Βορίδης
λέει στο «STAR» ότι «ακολουθούµε πέντε βήµατα για να θέσουµε
εκτός πολιτικού παιχνιδιού τη Χρυσή Αυγή». Την προαναγγελθείσα από αυτόν δικαστική έρευνα, η οποία θα καταλήξει -είχε
πει- σε οµαδικές προφυλακίσεις Βουλευτών.
Εδώ µιλάµε ξεκάθαρα, όχι µόνο για προσβολή του θεσµού της
δικαιοσύνης, αλλά και για βάναυση παρέµβαση της εκτελεστικής
εξουσίας στη δικαιοσύνη. Και αυτό, όπως γνωρίζουν όλοι και κυρίως το γνωρίζει ο ελληνικός λαός, είναι και παράνοµο, είναι και
αντισυνταγµατικό.
Μιλούσε προηγουµένως δέκα λεπτά για εκλογές, χωρίς εµείς
να έχουµε πει καν τη λέξη «εκλογές». Γιατί το έκανε αυτό; Γιατί
φοβάται. Γιατί όποια στιγµή και αν γίνουν εκλογές, η συγκυβέρνησή σας θα καταρρεύσει.
Δεν θα αδειάσουµε εµείς τη γωνιά, κύριε Βορίδη, τα κόµµατα
της συγκυβέρνησης, που έχουν ξεπουλήσει τη χώρα, θα µας
αδειάσουν τη γωνιά µία και καλή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Σε µια περίοδο που κλιµακώνεται η αντιλαϊκή επίθεση από µεριάς της συγκυβέρνησης
απέναντι στο βιοτικό επίπεδο του λαού µε στόχο τη διασφάλιση
των συµφερόντων των επιχειρηµατικών οµίλων, αποκαλύπτεται
ο εγκληµατικός χαρακτήρας της ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής µε τη δολοφονία, η οποία δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, αλλά ήταν συνέχεια µιας σειράς άλλων πράξεων απέναντι
στους µετανάστες, απέναντι στους εργαζόµενους, της επίθεσης
µια εβδοµάδα πριν τη δολοφονική επίθεση απέναντι σε µέλη και
στελέχη του Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Όλα αυτά αναδεικνύουν ακριβώς ότι αποτελεί το πλέον συστηµικό κόµµα, ότι είναι κόµµα το οποίο εξυπηρετεί τα συµφέροντα
αποκλειστικά και µόνο του κεφαλαίου και χρηµατοδοτείται από
τµήµα του κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, βεβαίως, ως παιδί του συστήµατος είχε αποθρασυνθεί από την ανοχή που έδειχνε και η
Κυβέρνηση –όχι µόνο η σηµερινή, αλλά και οι προηγούµενεςαπέναντι στις εγκληµατικές ενέργειες, τις οποίες έκαναν. Αυτό
ακριβώς τους είχε αποθρασύνει. Μάλιστα, επιβεβαιώνεται και παραπέρα ότι είναι παιδί του συστήµατος από την τεράστια διασύνδεση η οποία υπάρχει µε συγκεκριµένα τµήµατα του κρατικού
µηχανισµού, όπως τα Σώµατα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάµεις.
Από αυτήν την άποψη, εµείς το λέµε καθαρά: Υπάρχει ένα ποινικό πλαίσιο, το οποίο θα µπορούσε να αντιµετωπίσει τις εγκληµατικές δραστηριότητες, τα εγκλήµατα. Όµως, ταυτόχρονα, η
απάντηση στο ναζισµό και στο φασισµό µπορεί να έλθει µόνο µε
όρους λαϊκού κινήµατος και µάλιστα µε τέτοιους όρους που να
αµφισβητούν την ίδια την αιτία του προβλήµατος, που δεν είναι
τίποτε άλλο παρά το καπιταλιστικό σύστηµα, µε όρους γενικότερων ρήξεων και ανατροπών. Τέτοιες ρήξεις και ανατροπές, βεβαίως, θα γίνουν σε µία τέτοια πορεία, η οποία θα απαντά και
στη συνεχώς κλιµακούµενη αντιλαϊκή επίθεση από µεριάς της
Κυβέρνησης.
Άλλωστε, προετοιµάζεται για το επόµενο διάστηµα η κλιµάκωση αυτής της επίθεσης µε νέα µέτρα -το σχέδιο κρατικού προϋπολογισµού για το 2014 προετοιµάζεται- µε την επιδροµή, για
παράδειγµα, στα ακίνητα, τη φοροεπιδροµή και, µάλιστα, στα
αγροτεµάχια, διευκολύνοντας ακόµα περισσότερο µέσα από τη
φοροµπηχτική αυτήν πολιτική τη συγκέντρωσης της αγροτικής
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γης σε λίγα χέρια, τις συνολικότερες ανατροπές µέσα από απολύσεις, διαθεσιµότητα, κινητικότητα συνολικά στο δηµόσιο
τοµέα.
Όλα αυτά έχουν βεβαίως συνοχή, έχουν στόχο, έχουν προσανατολισµό: Από τη µια µεριά, την καπιταλιστική κρίση να την πληρώσουν τα λαϊκά στρώµατα και από την άλλη να διασφαλιστεί
και να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των
επιχειρηµατικών οµίλων.
Σε αυτό, βεβαίως, το πλαίσιο έγινε και η συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης. Δεν είναι αποσπασµατική
ούτε πρόχειρη. Εντάσσεται στη συνολικότερη πολιτική της απελευθέρωσης των µεταφορών. Είναι µια ευρωπαϊκή πολιτική, της
οποίας ήδη τα αποτελέσµατα τα έχουµε βιώσει και στη χώρα µας
σε µια σειρά από τοµείς που απελευθερώνονται συγκεκριµένα.
Βεβαίως, δεν έχει σχέση µε τις συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης, αλλά αντίθετα έχει σχέση ακριβώς µε το πώς θα µπορέσουν
τα συσσωρευµένα κεφάλαια, τα οποία υπάρχουν, να επεκταθούν
και σε νέους τοµείς.
Το αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής απελευθέρωσης και της
θωράκισης της ανταγωνιστικότητας, κύριε Υπουργέ, δεν πρόκειται να είναι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Δεν πρόκειται να
υπάρξουν φθηνά εισιτήρια, όπως ισχυριστήκατε, κύριε Υπουργέ.
Ίσα-ίσα θα ακριβύνουν τα εισιτήρια. Άλλωστε, δεν υπάρχει κανένας τοµέας της οικονοµίας στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προωθεί την πολιτική της απελευθέρωσης,
που οδήγησε σε φθηνότερες παροχές υπηρεσιών. Ακρίβαιναν
πάντοτε, ακριβώς γιατί πρέπει να διαµορφωθεί ένα τέτοιο πεδίο,
ούτως ώστε τα ιδιωτικά κεφάλαια να έχουν συµφέρον να επενδύσουν, για να έχουν κέρδη.
Άρα και στον τοµέα της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας και στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών υπήρξαν σηµαντικές
αυξήσεις, αλλά και στον ίδιο τον τοµέα των µεταφορών. Η απελευθέρωση στις ακτοπλοϊκές γραµµές πού οδήγησε; Σε φθηνότερα εισιτήρια; Οδήγησε σε πολύ πιο ακριβά εισιτήρια, σε
λιγότερα δροµολόγια και µάλιστα και σε τεράστιες επιδοτήσεις
στο όνοµα και στη λογική της επιδότησης των άγονων γραµµών.
Μέσα από όλη αυτήν τη διαδικασία, λοιπόν, θέλετε να µπουν
και άλλοι παίχτες στο παιχνίδι των οδικών µεταφορών, να µη συνεχίσει απλώς και µόνο να υπάρχει το µονοπώλιο των ιδιωτικών
ΚΤΕΛ, βεβαίως έχοντας αυτά πάντοτε την κυρίαρχη θέση.
Όµως, όλη αυτή η κατάσταση, η εξέλιξη θα αναδειχθεί σε
βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών για φθηνές και
ασφαλείς µεταφορές, σε βάρος της ικανοποίησης του συνόλου
αυτών των αναγκών, σε βάρος των εργαζόµενων στις οδικές µεταφορές. Ήδη µε διατάξεις του νοµοσχεδίου, για παράδειγµα,
αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης στα εξήντα εννιά χρόνια
για τους οδηγούς των ΚΤΕΛ, των λεωφορείων συνολικά.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣEΝΕΤΑΚΗΣ: Δεν είναι για τους οδηγούς των λεωφορείων, για τα ταξί είναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Και για τους οδηγούς
των λεωφορείων, των επιβατικών µεταφορών συνολικότερα είναι,
χωρίς να γίνεται διαχωρισµός. Όµως και πάλι, ακόµα και αν είναι
για τα ταξί, επαγγελµατίες οδηγοί είναι. Είτε είναι για τα ταξί είτε
είναι για ΚΤΕΛ, για λεωφορεία, για υπεραστικά δροµολόγια, µπορεί κανείς να φθάσει µέχρι τα εξήντα εννιά χρόνια; Ούτε µέχρι
τα εξήντα πέντε.
Εµείς επιµένουµε ότι το επάγγελµα του οδηγού είναι βαρύ και
ανθυγιεινό και πρέπει να υπάρχουν ειδικές ρυθµίσεις και να συνταξιοδοτούνται στα πενήντα πέντε µε πλήρη ασφαλιστικά και
συνταξιοδοτικά δικαιώµατα και όχι στα εξήντα πέντε ή στα
εξήντα εννιά. Πενήντα πέντε χρονών όσοι ασκούν βαρύ και ανθυγιεινό επάγγελµα πρέπει να βγαίνουν στη σύνταξη.
Η λογική αυτή θα αποδειχθεί σε βάρος των αυταπασχολούµενων και µικρών ιδιοκτητών, οι οποίοι λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στον κλάδο των οδικών µεταφορών.
Έτσι, λοιπόν, εµείς είµαστε καθαροί. Στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς δεν µπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή αντιµετώπιση των συγκοινωνιακών και µεταφορικών αναγκών των
λαϊκών στρωµάτων.
Απέναντι στα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν και στην
όξυνση της θέσης που θα υπάρξει, µία είναι η διέξοδος και εµείς
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είµαστε σαφείς. Δεν υπάρχουν µεσοβέζικα πράγµατα. Και αυτή
η διέξοδος είναι ενιαίος κρατικός φορέας συγκοινωνιών, ο
οποίος θα αναπτύξει το σύνολο των µορφών των συγκοινωνιών
και των αεροπορικών και των ακτοπλοϊκών και των χερσαίων, είτε
αυτές είναι οδικές είτε είναι σιδηροδροµικές και µάλιστα µε µία
λογική συµπληρωµατικότητας και όχι ανταγωνιστικότητας. Θα
πρέπει να λειτουργούν συµπληρωµατικά.
Και η λογική της συµπληρωµατικότητας δεν µπορεί να αναπτυχθεί στο καπιταλιστικό σύστηµα όπου ζούµε σήµερα, γιατί
ακριβώς ο ανταγωνισµός, η απελευθέρωση και η αναρχία είναι
χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα.
Άρα, λοιπόν, υπάρχει ταυτόχρονα και µία τεράστια σπατάλη
πόρων στο πλαίσιο των πολλαπλών µορφών που ανταγωνίζονται
για το συγκοινωνιακό έργο, µια σπατάλη πόρων η οποία δεν αποβαίνει, όµως, προς όφελος της λαϊκής οικογένειας και των εργαζόµενων.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, εµείς λέµε καθαρά ότι η πρόταση του ΚΚΕ και εξοικονόµηση πόρων θα φέρει και ταυτόχρονα
θα αναβαθµίσει πάρα πολύ το επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών
αναγκών στο µέγιστο βαθµό, µε φθηνό και για ορισµένες κατηγορίες δωρεάν εισιτήριο. Γι’ αυτό άλλωστε υποβάλαµε και τη
συγκεκριµένη τροπολογία. Θα αναβαθµιστεί η θέση των εργαζοµένων. Είναι η µόνη πρόταση η οποία µπορεί να απαλλάξει τους
µικροϊδιοκτήτες από τα άγχη και τα τεράστια χρέη που έχουν
συσσωρεύσει λόγω του υπερδανεισµού.
Αυτή η πρόταση, βεβαίως, δεν µπορεί να σταθεί σε συνθήκες
ανταγωνισµού, απελευθέρωσης της αγοράς, σε συνθήκες κυριαρχίας των µονοπωλιακών οµίλων. Άρα πρέπει να παντρευτεί
µε έναν αγώνα συνολικότερο, για την κοινωνικοποίηση των µονοπωλίων, για κεντρικό σχεδιασµό της οικονοµίας και ταυτόχρονα για αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η
πρόταση, λοιπόν, είναι πρόταση εξουσίας και διεξόδου από την
καπιταλιστική κρίση, η οποία είναι προς όφελος του λαού. Διαφορετικά, στο πλαίσιο αυτού του συστήµατος, στο πλαίσιο της
κυριαρχίας των µονοπωλίων, της συµµετοχής της χώρας µας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει άλλος δρόµος φιλολαϊκός.
Από αυτήν την άποψη, θα ήθελα να θέσω ορισµένα επιµέρους
ζητήµατα, τα οποία δεν είναι αποσυνδεδεµένα µεταξύ τους.
Κύριε Υπουργέ, θα επανέλθω στο άρθρο 53, για το οποίο είδα
ότι είχε ιδιαίτερη «έξαψη» ο κ. Βορίδης. Εάν ήταν µία γενική ρύθµιση, θα µπορούσαµε και να συζητήσουµε το «πόσα µέτρα».
Αλλά εδώ πρόκειται για µία φωτογραφική ρύθµιση που αφορά
το σχέδιο µεταφοράς ενός µόνο σταθµού, του σταθµού των
ΚΤΕΛ της Πάτρας, από το σηµείο που είναι σήµερα σε ένα άλλο
σηµείο διπλανό.
Τι πρόβληµα υπάρχει µε το συγκεκριµένο ζήτηµα;
Πρώτον, είναι αντίθετο µε το π.δ. 79/2004 που καθορίζει τις
προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση ενός σταθµού υπεραστικών
λεωφορείων. Μάλιστα, το ίδιο το Υπουργείο µε προγενέστερη διοίκηση ζήτησε να ανακληθεί η άδεια που έδωσε η Νοµαρχία
Αχαΐας στο ΚΤΕΛ, γιατί ακριβώς δεν τηρούσε τις προϋποθέσεις
του προεδρικού διατάγµατος. Σε ερωτήσεις που είχαµε κάνει, ο
τότε Υπουργός κ. Ρέππας είχε πει: «καµµία παρέκκλιση από το
π.δ. 79/2004».
Δεύτερο ζήτηµα, το ίδιο δηµοτικό συµβούλιο είχε πάρει απόφαση που απέρριπτε τη συγκεκριµένη χωροθέτηση, γιατί ερχόταν σε αντίθεση µε το σχέδιο πόλης. Και µε το καινούργιο σχέδιο
πόλης που είναι σε εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2011, ακόµη
περισσότερο. Δεν υπάρχει καµµία απολύτως δυνατότητα να γίνει
στο συγκεκριµένο σηµείο σταθµός ΚΤΕΛ. Απαγορεύεται ρητά.
Μάλιστα το ΚΤΕΛ είχε κάνει και µπαγαποντιά. Είχε ζητήσει
άδεια για σταθµό µέχρι εξακόσιες χιλιάδες, γιατί είναι µικρότερης κατηγορίας, ενώ η κίνηση των επιβατών που έχει σε ετήσια
βάση είναι υπερδιπλάσια από τις εξακόσιες χιλιάδες. Μάλιστα η
αρχική αίτηση για άδεια –την οποία απέσυρε- ήταν για πρώτη κατηγορία και µετά πήγε στην ενδιάµεση, που δεν θα την έπαιρνε
από χέρι.
Για όλα αυτά τώρα τι έρχεστε να κάνετε; Με µία διάταξη φωτογραφική να τα αναιρέσετε και να δώσετε τη συγκεκριµένη
άδεια, όταν και άλλος χώρος υπάρχει, ο οποίος είναι και πολύ
πιο λειτουργικός, κοντά στο νέο λιµάνι και όχι τώρα που είναι σε
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τεράστια απόσταση από το νέο λιµάνι. Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν,
την επιµονή σας στη συγκεκριµένη διάταξη και το ποια συµφέροντα εξυπηρετείτε. Ή µάλλον καταλαβαίνω ότι εξυπηρετείτε
συγκεκριµένα συµφέροντα, τα συµφέροντα των µεγαλοµετόχων
του ΚΤΕΛ, που επιµένουν σε µία τέτοια παράνοµη ενέργεια.
Το δεύτερο επιµέρους ζήτηµα που θέτουµε είναι η συγκεκριµένη τροπολογία, µε την οποία προχωράτε συνολικά στην αναδιάρθρωση και στην επί της ουσίας υποβάθµιση της Υπηρεσίας
Αντισεισµικής Θωράκισης.
Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι µέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία θα
γίνει πιο αποτελεσµατική η υπηρεσία. Πώς θα γίνει αυτό; Με την
κατάτµησή της θα γίνει πιο αποτελεσµατική, µε τη λειτουργία
µόνο της κεντρικής υπηρεσίας και µε την υπαγωγή των υπόλοιπων τοπικών υπηρεσιών στις αποκεντρωµένες διοικήσεις;
Έτσι θα γίνει πιο αποτελεσµατική; Ίσα-ίσα έτσι θα υποβαθµιστεί, θα περιχαρακωθεί ακόµη περισσότερο ο ρόλος της, ένας
ρόλος που και τώρα είναι υποβαθµισµένος. Εµείς το λέµε καθαρά. Κι είναι υποβαθµισµένος ο ρόλος ακριβώς γιατί ασχολείται
απλά και µόνο µε την καταγραφή –γιατί δεν είναι σηµαντικός;
πολύ σηµαντικός είναι- των ζηµιών και µε τον έλεγχο της πορείας
αποκατάστασης, ενώ θα µπορούσε να παίξει έναν τεράστιο, έναν
πολύ διαφορετικό ρόλο, όταν µιλάµε για µία σεισµογενή περιοχή,
όπως είναι η Ελλάδα. Να είχε να κάνει, δηλαδή, µε τη θωράκιση
των δηµόσιων και των ιδιωτικών κτηρίων, όχι µόνο µε την καταγραφή των ζηµιών και την αποκατάσταση, αλλά και να συµµετέχει και η ίδια ενεργά στην αποκατάσταση των ζηµιών και όχι
διάφοροι µηχανικοί και µεγαλοεργολάβοι. Αυτό σηµαίνει τεράστια αναβάθµιση του ίδιου του προσωπικού και της διάρθρωσης
της υπηρεσίας.
Κι όµως, σήµερα τι θα κάνετε; Θα έχετε απλά ένα εποπτικό όργανο και η καταγραφή, η αποκατάσταση και ο έλεγχος θα περάσει στους ίδιους τους επιχειρηµατικούς κατασκευαστικούς
οµίλους, που δραστηριοποιούνται στα διάφορα προγράµµατα
αποκατάστασης ζηµιών από σεισµούς.
Και από αυτήν την άποψη, εµείς λέµε ότι είναι µία απαράδεκτη
ρύθµιση, η οποία βεβαίως θα συνοδευτεί ταυτόχρονα µε απολύσεις ή και µε επιδείνωση της θέσης των ήδη υπηρετούντων στη
συγκεκριµένη υπηρεσία και στα τοπικά γραφεία. Η λογική της κινητικότητας και της διαθεσιµότητας οδηγεί σε απολύσεις ένα σηµαντικό κοµµάτι. Δεν διασφαλίζεται τίποτα. Μάλιστα και όσοι θα
παραµείνουν µεταφερόµενοι στις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις
κάτω από χειρότερους εργασιακούς όρους και προϋποθέσεις θα
µπορέσουν να λειτουργήσουν.
Από αυτήν την άποψη, εµείς ζητάµε να αποσύρετε τη συγκεκριµένη τροπολογία, κύριε Υπουργέ. Δεν παίρνει µικροµερεµέτια
ούτε µπορεί να υπάρξει διασφάλιση των εργαζόµενων. Πρέπει
να αποσυρθεί η συγκεκριµένη τροπολογία, όπως επίσης πρέπει
να αποσύρετε και το άρθρο 53.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Βορίδη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχει ζητήσει
τον λόγο ο κ. Βορίδης και εν συνεχεία εσείς.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή από την πλευρά του αγορητή της Χρυσής Αυγής
υπήρξε µία παραίνεση, κύριε Πρόεδρε, να είµαι προσεκτικός, θα
ήθελα απλώς να διευκρινίσω ότι το ζήτηµα δεν είναι να είµαι εγώ
προσεκτικός. Στο ζήτηµα αυτό, νοµίζω, η Κυβέρνηση αλλά και
όλοι µας, κύριε Πρόεδρε, είµαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Να πω
τι είναι αυτό που προσέξαµε ιδιαιτέρως. Νοµίζω ότι δεν θα µπορούσε να υπάρξει οποιαδήποτε διαφορετική αντιµετώπιση, από
την πλευρά της πολιτείας, από το δρόµο που είχε ακολουθηθεί.
Προσέξαµε, λοιπόν, ιδιαιτέρως ότι πράγµατι υπάρχουν τριάντα
δύο ποινικές δικογραφίες, στις οποίες εµπλέκονται µέλη και Βουλευτές της Χρυσής Αυγής, που φέρονται ότι τέλεσαν διάφορες
αξιόποινες πράξεις. Το προσέξαµε αυτό. Επίσης, προσέξαµε ότι
η αρµόδια αστυνοµική αρχή ενηµέρωσε τον Υπουργό για την
ύπαρξη αυτών των δικογραφιών.
Διερωτώµαι, κύριε Πρόεδρε, ο Υπουργός τι όφειλε να πράξει;
Να το αγνοήσει; Να µην ενεργήσει; Να κάνει τα στραβά µάτια;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Αυτό ήταν που απαιτείται;
Ο Υπουργός έκανε το αυτονόητο. Διαβίβασε το σύνολο αυτών
των δικογραφιών προς ποινική αξιολόγηση στην εισαγγελία του
Αρείου Πάγου. Και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου όρισε αρµόδιο αντιεισαγγελέα, προκειµένου να διεξαγάγει προκαταρκτική εξέταση, η οποία και διεξάγεται.
Είναι προφανές το αντικείµενο της ερεύνης της προκαταρκτικής εξέτασης. Ερευνάται κατά πόσον εξ αυτών των δικογραφιών
προκύπτει συντονισµένη δράση και προκύπτει ότι ενδεχοµένως
η Χρυσή Αυγή είναι εγκληµατική οργάνωση. Αυτό είναι το ερευνητέο.
Η Κυβέρνηση αλλά και η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας
Δηµοκρατίας ουδέν έτερον έχει πράξει. Αναµένει µε πάρα πολλή
προσοχή την κρίση των δικαστικών αρχών.
Αλλά, κύριε Πρόεδρε, δεν έχω κρύψει ότι, σε περίπτωση που
υπάρξει απόφαση των δικαστικών αρχών, τότε είναι προφανές
ότι υπάρχει ανάγκη το πολιτικό σύστηµα να τοποθετηθεί και να
ευθυγραµµιστεί απέναντι σε αυτήν την απόφαση. Το τι θα γίνει
και πώς θα αποφασίσει η Κυβέρνηση από κει και πέρα να χειριστεί το θέµα είναι κάτι το οποίο θα το δούµε.
Περαιτέρω, επειδή επιχειρήθηκε ένας συσχετισµός γεγονότων, ελπίζω ότι δεν ξεχνά κανείς ποιανού µέλους ήταν ο δράστης
της συγκεκριµένης ανθρωποκτονίας. Ούτε και ξεχνά κανείς αυτά
τα οποία ακούγονται από τον Τύπο. Αυτήν την ενηµέρωση έχω
και όχι άλλη, για το µε ποιον επικοινωνούσε ο συγκεκριµένος δολοφόνος. Αυτά φαντάζοµαι ότι δεν θα επιτρέψουµε- κανείς,
ακόµα και οι ίδιοι οι ενδιαφερόµενοι- να εκτραπούν σε ένα χυδαίο
περιθώριο συνωµοσιολογίας, σε ένα χυδαίο πεδίο, στο οποίο
προσπαθούν δήθεν να αποστούν κάποιοι και κυρίως οι πράξαντες και οι ηθικοί αυτουργοί της πράξεως από τις δικές τους ευθύνες για µια δολοφονία.
Τέλος, ξεκαθαρίζω για µια ακόµη φορά ότι η θέση της Νέας
Δηµοκρατίας και η δική µου προσωπικά κατ’ επανάληψη έχει εκφραστεί σε σειρά ερωτηµάτων που έθεταν το πολιτικό ζήτηµα
του αν πρέπει για λόγους ιδεολογικοπολιτικούς να τεθεί η Χρυσή
Αυγή εκτός νόµου. Έχω απαντήσει κατ’ επανάληψη αρνητικά στο
ερώτηµα αυτό, κύριε Πρόεδρε, και αυτή είναι και η θέση της
Νέας Δηµοκρατίας. Όχι για ιδεολογικοπολιτικούς λόγους.
Είναι άλλο και τελείως διάφορο το ζήτηµα των εγκληµατικών
ενεργειών και πράξεων. Αυτό είναι το ερευνητέο και βεβαίως από
εκεί θα γεννηθούν περαιτέρω πολιτικά ζητήµατα, που η έννοµη
τάξη µας, το Κοινοβούλιο και η εκτελεστική εξουσία, θα πρέπει
να αντιµετωπίσει. Να σχολιάσω δηµοσιογραφικές πληροφορίες
δεν το έχω κάνει ποτέ, ακόµα και όταν µε αφορούν προσωπικά,
ακόµα και όταν µε προσβάλλουν προσωπικά, δεν θα το κάνω
τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Κασιδιάρη, έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Λυπάµαι που πρέπει να κάνω άλλη µια
παραίνεση στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας. Θα έπρεπε να µελετά τους φακέλους, προτού προσέλθει σε αυτήν την Αίθουσα για να οµιλήσει. Διότι, αυτός ο
περίφηµος φάκελος του κ. Δένδια µε τις τριάντα δύο υποθέσεις
δεν αφορά τη Χρυσή Αυγή. Περιέχονται ακόµα και περιπτώσεις
επιθέσεων µελών του ΠΑΜΕ στην Αστυνοµία, ακόµα και µια περίπτωση µέλους µας που ξυλοκοπήθηκε και έκανε µήνυση!
Μελετήστε καλύτερα, λοιπόν, αγαπητέ, και θα ήθελα να µου
απαντήσετε αυτό που ζήτησα εξαρχής, σχετικά µε τη δική σας
εξωθεσµική παρέµβαση στη δικαιοσύνη. Διότι, δεν είχαµε απλά
προαναγγελία ερεύνης, προτού τελεστεί το έγκληµα. Είχαµε
προαναγγελία δίωξης και εν συνεχεία µιλήσατε για το αποτέλεσµα, δηλαδή για µαζικές προφυλακίσεις Βουλευτών. Μήπως επιθυµείτε και να µας τουφεκίσετε;
Η Χρυσή Αυγή είναι εδώ. Η έρευνα θα αποδείξει πως η Χρυσή
Αυγή είναι καθαρή σαν διαµάντι. Θα αποδείξει πως µας φοβάστε,
διότι είµαστε η µοναδική δύναµη ανατροπής και της κλεπτοκρατίας και του µνηµονίου.
Παρεµπιπτόντως, µ’ αυτά και µ’ αυτά, ξεχάστηκε εντελώς το
µνηµόνιο. Με τις τηλε-δίκες στα δελτία των οκτώ πετύχατε τον
αποπροσανατολισµό της κοινής γνώµης.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πριν εισέλθουµε στο στάδιο των δευτερολογιών, έχει ζητήσει τον λόγο για
ένα λεπτό ο κ. Καπερνάρος.
Ορίστε, κύριε Καπερνάρο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σε σχέση µε την αφοριστική αποστροφή του αξιότιµου κυρίου
Υπουργού, ο οποίος λέει ότι οι συνάδελφοι δεν λένε τι πρέπει να
γίνει.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Πότε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Προηγουµένως!
Σας λέµε, λοιπόν, τι πρέπει να γίνει ενδεικτικώς αλλά απαραιτήτως, όσον αφορά το ουσιώδες, το οποίο θεωρούµε ότι πρέπει
εσείς να προτάξετε, γιατί έτσι µπορείτε να καταργήσετε a priori
αυτήν την αιτία, η οποία θα δηµιουργήσει όχι υπόνοια, αλλά είναι
πράξη διαφθοράς και ρεµούλας.
Να αντικαταστήσετε στο άρθρο 42 παράγραφος 3 το εξής: «η
ρυθµιστική αρχή αποφασίζει τη δηµιουργία νέας υπεραστικής
γραµµής ελεύθερης επιλογής, προβαίνει στη δηµοσιοποίηση της
προτεινόµενης γραµµής και στη δηµόσια πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος», λέει το νοµοθέτηµα.
Βγάλτε τη φράση «στη δηµοσιοποίηση» -εδώ είναι το ύποπτοκαι βάλτε τη φράση «στη διαγωνιστική διαδικασία», µε διαγωνισµό και όχι απευθείας πρόσκληση και ανάθεση.
Καταθέτω την υπόδειξη αυτή, το έγγραφο αυτό, για τα Πρακτικά και να τη δώσουµε και στον κύριο Υπουργό.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Καπερνάρος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στις δευτερολογίες. Επειδή από όλους τους
οµιλητές κατά τη διάρκεια της συζήτησης των πρωτολογιών επί
των άρθρων έγινε σηµαντική υπέρβαση, παρακαλώ να περιοριζόµαστε ακριβώς στο χρόνο που προβλέπεται από τον Κανονισµό και είναι για όλους τέσσερα λεπτά.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχω υποχρέωση να αναφερθώ για λίγο σε αυτά στα οποία
όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι αναφέρθηκαν, στα συνολικότερα πολιτικά ζητήµατα που τρέχουν αυτές τις ηµέρες, µε
αφορµή τη δήλωση των εφέδρων στο διαδίκτυο καλώντας τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και τους Έλληνες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι όλων των
εφέδρων, κύριε Υπουργέ, αλλά των Ειδικών Δυνάµεων.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Αυτό θέλω να πω. Δεν πιστεύω ότι είναι όλοι οι
έφεδροι όλων των Ειδικών Δυνάµεων, αλλά θα έλεγα ότι είναι κάποιοι φαιδροί, οι οποίοι επιχειρούν κάθε τόσο να δηµιουργούν
προβλήµατα. Νοµίζω ότι το µόνο που κάνουν είναι να εκτίθενται,
εκτός και αν δεν έχουν κίνδυνο να εκτεθούν οι συγκεκριµένοι.
Ωστόσο θα συµφωνήσω ότι θα πρέπει κάθε φορά που δηµιουργούνται τέτοια προβλήµατα, έστω και αν έχουν το χαρακτήρα
της φαιδρότητας, η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, γιατί ορισµένοι θρασύδειλοι πιστεύουν ότι είναι σε θέση να παίζουν µε τη
δηµοκρατική λειτουργία αυτής της χώρας.
Το δεύτερο ζήτηµα το οποίο θέλω να θέσω έχει να κάνει µε
τους µόλις αποχωρήσαντες από την Αίθουσα. Θέλω να σας πω
ότι προσωπικά τούς ξέρω, πολύ καλά µάλιστα. Τους γνώρισα σε
περιόδους ανύποπτες, όταν δεν µιλούσε κανείς γι’ αυτούς.
Θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο έχω συµπεράνει είναι ότι
έχουν µια ροπή στη βία, η οποία βία, µάλιστα, δεν είναι η βία που
µπορεί κανείς όταν την αντιµετωπίζει να αντιδρά βίαια και ο ίδιος
µε έναν τρόπο ευθύ, αλλά δυστυχώς είναι βία µε δειλία. Ο µαχαιροβγάλτης είναι δειλός, δηλαδή δεν παλεύει. Και η βία φέρνει
βία.
Δεν απευθύνοµαι στη Χρυσή Αυγή αυτήν τη στιγµή, αλλά
απευθύνοµαι σε όλους εκείνους τους συµπολίτες µας που νόµισαν ότι µπορούν να ασκούν βία έτσι απλά, χωρίς να υπάρχει
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απάντηση. Όπως ξέρετε η βία έχει απάντηση. Και παρασύρθηκαν
πάρα πολλοί συµπολίτες µας, στο όνοµα του θυµού, της αγανάκτησης, της άρνησης µιας πραγµατικότητας.
Υπάρχει και µία άλλη υπόθεση, που είναι απολύτως πολιτική,
πέρα από τη δικαστική έρευνα και έξω από αυτήν την υπόθεση,
που δεν είναι δικιά µας υπόθεση -συµφωνώ µαζί σας, κύριε Βορίδη- την οποία όφειλαν οι συνάδελφοι που έφυγαν από την Αίθουσα πριν από λίγο -λέγοντάς µας ότι η Χρυσή Αυγή είναι τόσο
πολύ δυνατή και απαντώντας στον κ. Βορίδη γιατί τα βάζουν µε
το σύστηµα- να την καταδικάσουν εδώ µέσα. Αν δεν την καταδικάσουν, τότε όχι µόνο θα είναι εκτεθειµένοι απέναντι στο λαό,
θα είναι εκτεθειµένοι απέναντι σε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς
που έχει αυτή η χώρα θύµατα του ναζισµού, και δεν θα µπορούν
να υπάρχουν µέσα σε αυτήν τη χώρα.
Πρέπει, λοιπόν, να καταδικάσουν πρώτα απ’ όλα ρητά και κατηγορηµατικά τη βία. Είναι πολύ απλό να το κάνουν. Πρέπει να
καταδικάσουν τους µαχαιροβγάλτες και όλη αυτήν τη στρατιωτική δοµή την οποία φτιάχνουν, να την καταδικάσουν και να την
καταργήσουν τώρα. Πρέπει να καταδικάσουν το ναζισµό και το
φασισµό µε ρητό και κατηγορηµατικό τρόπο. Και να πάνε να επισκεφτούν τα Καλάβρυτα και µια σειρά, εκατοντάδες χωριά της
χώρας…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Το Δοξάτο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Το Δίστοµο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): ...που έχουν καεί από τους Γερµανούς και έχουν
χαθεί χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, αν διαψεύδουν αυτά τα οποία
τούς αποδίδουν.
Επίσης, επειδή σύντοµα θα έχουµε και άλλα θύµατα, σύντοµα
θα χυθεί κι άλλο αίµα, τους καθιστούµε υπεύθυνους για ό, τι ακολουθήσει.
Επίσης, επειδή ο δειλός δεν µπορεί να προβεί σε ενέργειες
γενναίες…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ένα λεπτό. Τι εννοείτε; Ξέρετε
κάτι; Τι εννοείτε όταν λέτε ότι σύντοµα θα έχουµε και άλλα θύµατα;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Εννοώ ότι, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και συνεχίσουν να προκαλούν διαρκώς, κάποια στιγµή θα έχουµε πάλι
ένα παρόµοιο περιστατικό. Θα χυθεί πάλι ανθρώπινο αίµα, αν δεν
σταµατήσουν αυτά τα επεισόδια. Αυτό εννοώ πάρα πολύ απλά,
κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι έννοια έχει το «πολύ σύντοµα»
που µας είπατε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Συνεχίστε την οµιλία σας, κύριε
Υπουργέ!
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Εννοώ πολύ απλά ότι, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δηλαδή να εµφανίζονται όλοι µαζί, ένοπλοι µαχαιροβγάλτες, σε διάφορες συγκεντρώσεις και να οργανώνουν γιουρούσια,
θα έχουµε κι άλλα θύµατα. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που λέω.
Θα πρέπει να αντιδράσουµε όλοι µαζί, για να τα αποτρέψουµε.
Γι’ αυτό τούς καλώ να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Μη βλέπετε πάλι θεωρίες συνωµοσίας εδώ και παραµύθια. Σας
παρακαλώ πάρα πολύ! Μιλάω πάρα πολύ λογικά.
Τέλος, επαναλαµβάνω και πάλι ότι, αν δεν καταδικάσουν τη
βία, τότε σηµαίνει ότι έχουν αποφασίσει να δηµιουργήσουν µεγάλα προβλήµατα στη χώρα. Ελπίζω τελικώς η δικαιοσύνη να
προχωρήσει στο καθήκον της, για να αποδείξει, µε βάση τα στοιχεία, αυτά που µπορεί να αποδείξει.
Έρχοµαι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σχέδιο
νόµου. Και πάλι εδώ στις τοποθετήσεις που άκουσα προηγουµένως έχουµε αντιφάσεις. Από τη µια µεριά κατηγορούµε την Κυβέρνηση ότι θέλει να τα κάνει όλα δικά της, ότι διορίζει τη ΡΑΕΜ
και ότι θέλει µέσα από τη ΡΑΕΜ να περνάει αποφάσεις, αλλά από
την άλλη µεριά δεν θέλουµε τη ΡΑΕΜ, διότι είναι ανεξάρτητη.
Επίσης, άκουσα συνάδελφο να λέει ότι όλο αυτό το πράγµα είναι
κοµπίνα, ρεµούλα κλπ. και όλους αυτούς τους επιθετικούς προσδιορισµούς. Τότε, γιατί να µην τα κρατήσει ο Υπουργός, αφού
θέλουν να είναι ρεµούλα και κοµπίνα και τα δίνει σε κάποιον
άλλον ενδεχοµένως;
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Γι’ αυτόν τον λόγο! Γιατί…
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κοιτάξτε, οι θεωρίες της συνωµοσίας είναι µια
ζηµιά για τον τόπο. Σας το λέω εκ πείρας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ακούστε µε, κύριε συνάδελφε…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Έτσι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, αν έχετε την καλοσύνη, σας παρακαλώ, αφήστε τον κύριο
Υπουργό να συνεχίσει. Υπάρχει ένας Κανονισµός…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Πείτε µου ένα παράδειγµα. Εδώ
µιλάµε µε επιχειρήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Καπερνάρο, εξελίσσεστε σε µόνιµο διακοψία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε επιτέλους!
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Επαναλαµβάνω ότι οι θεωρίες συνωµοσίας έχουν
κάνει µεγάλη ζηµιά στον τόπο.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι επιχειρείτε πάλι διά της
στρεβλώσεως να αποδώσετε χαρακτηρισµούς και να πείτε πράγµατα στους φίλους σας ή υποτιθέµενους φίλους σας ή ακροατές
σας, διάφορες απόψεις οι οποίες δεν υπάρχουν.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, αυτό που είπα και χθες. Οι άνθρωποι
των ΚΤΕΛ είναι επιχειρηµατίες και κατόρθωσαν µέσα από αυτό
το καθεστώς που υπάρχει να φτιάξουν µια κατάσταση. Όµως,
όσον αφορά το ποιος καθορίζει τις τιµές, βεβαίως το κράτος καθορίζει τις τιµές. Ωστόσο, αυτές οι τιµές είναι υψηλές αυτήν τη
στιγµή, γιατί δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά. Αυτό, όµως, δεν
σηµαίνει ότι δεν πρέπει να αλλάξουµε αυτό το καθεστώς και να
έχουµε ανταγωνισµό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: …το νόµο που καθορίζεται από
το κράτος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Καπερνάρο, σας παρακαλώ, µη διακόπτετε. Αφήστε τον οµιλούντα να
συνεχίσει. Είναι περασµένη η ώρα και είµαστε όλοι κουρασµένοι.
Αφήστε τον κύριο Υπουργό να συνεχίσει.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Θα ήθελα να διευκρινίσω στην κ. Ουζουνίδου –νοµίζω το έθεσε και ο κ. Παπαδηµούλης- ότι το εξηκοστό ένατο
έτος δεν αφορά τους οδηγούς λεωφορείων, αλλά τους οδηγούς
ταξί. Οι οδηγοί λεωφορείων θα βγαίνουν στη σύνταξη στο εξηκοστό πέµπτο έτος. Διευκρινίζω, λοιπόν, ότι αυτή η διάταξη
αφορά τους οδηγούς ταξί.
Τέλος, σε ό,τι αφορά -και αναφέροµαι στον κ. Παπαδηµούλητο ζήτηµα της ΕΕΤΤ και το ζήτηµα συγχώνευσης της «ΘΕΜΙΔΟΣ», της ΔΕΠΑΝΟΜ και του ΟΣΚ. Κατ’ αρχάς, επαναλαµβάνω
και πάλι ότι δεν υπάρχει κανένα Σύνταγµα στην Ελλάδα που να
ορίζει αυτά τα οποία έγιναν.
Γιατί έγιναν; Ενδεχοµένως κάποια στιγµή έγιναν κάποιες ρυθµίσεις, οι οποίες αποδείχθηκαν αναποτελεσµατικές.
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού έχει ενάµιση χρόνο χωρίς νόµιµη
διοίκηση. Το ΕΣΡ έχει δύο χρόνια, αν θυµάµαι καλά. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει δυο χρόνια χωρίς διοίκηση. Αυτή είναι η επιδίωξη του Συντάγµατος; Να µην υπάρχουν διοικήσεις στις αρχές,
γιατί δεν µπορούν να επιτευχθούν τα 4/5; Μπορούµε έτσι να υπηρετήσουµε τις ανάγκες της χώρας και της κοινωνίας; Ποιος τους
επιβάλλει; Ποιο Σύνταγµα είναι αυτό το οποίο επιβάλλει να έχει
4/5, τη γνώµη έστω των προέδρων, η ΕΕΤΤ, η οποία δεν είναι µια
συνταγµατική αρχή;
Άρα θα πρέπει να κάνουµε τη δουλειά µας. Για να κάνουµε τη
δουλειά µας, πρέπει να υπάρχουν κανόνες και νόµοι, οι οποίοι
αφ’ ενός να διασφαλίζουν τη διαφάνεια και αφ’ ετέρου την αποτελεσµατικότητα. Γι’ αυτόν το λόγο γίνεται όλη αυτή διαδικασία.
Το αν εισπράχθηκε ή δεν εισπράχθηκε το πρόστιµο της
«VODAFONE», αυτό δεν είναι ζήτηµα το οποίο µπορώ να απαντήσω εγώ. Προφανώς, υπάρχουν δικαστικές αρχές σε αυτήν τη
χώρα, όπου εκκρεµούν αυτά τα ζητήµατα και πρέπει να εφαρµοστούν οι αποφάσεις, όταν θα είναι εκτελεστέες, χωρίς καµµία,
µα καµµία, εξαίρεση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Να τελειώσω µε ένα ζήτηµα το οποίο έθεσε ο κ. Παπαδηµούλης στην αρχή, ότι αυτήν τη στιγµή κάπου, σε κάποια σκοτεινά
δωµάτια, συνωµοτεί ο Υπουργός Οικονοµικών και κάποιοι άλλοι
Υπουργοί για να πάρουν νέα µέτρα µε την τρόικα.
Δεν θα ληφθούν άλλα µέτρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Μη µαταιοπονείτε και µην παριστάνετε τις Κασσάνδρες. Αυτό
που οφείλουµε να κάνουµε είναι µια κουβέντα που άκουσα από
εσάς τον ίδιο εχθές –νοµίζω πολύ ορθή, που είναι και ευχή όλων
µας- να έχουµε, δηλαδή, ένα εθνικό σχέδιο όχι απλώς εξόδου
από την κρίση, αλλά ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε πολύ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα παρακαλούσα να λάβω τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Κακλαµάνη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, εσείς εξαντλήσατε το χρόνο σας και δευτερολογήσατε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο,
επειδή αναφέρθηκε σε κάποιους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ έχω
δώσει τον λόγο στον κ. Κακλαµάνη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Για δέκα λεπτά, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα µιλήσετε
µετά, κύριε συνάδελφε.
Εσείς, κύριε Πρόεδρε, πόσο χρόνο θέλετε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα είµαι πολύ σύντοµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν θα συζητήσω το νοµοσχέδιο, αλλά θα ήθελα να τοποθετηθώ σε ένα θέµα αρχής.
Ο κύριος Υπουργός έχει προβεί, σε µια αθέλητη σύγχυση µεταξύ των προβλεποµένων από το Σύνταγµα του 2001 Ανεξάρτητων Αρχών, και διαφόρων διοικητικών επιτροπών που δυστυχώς
µετά το 2001 οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να ονοµάζουν ανεξάρτητες αρχές. Οι κατά το Σύνταγµα όµως ανεξάρτητες αρχές
έχουν σύνθεση που συγκροτείται όχι µε αντιπροσώπους των κοµµάτων, αλλά µε πρόσωπα ευρύτερης εµπιστοσύνης και κύρους
που επιλέγονται από τα 4/5 ή και την οµοφωνία των µελών της
Διασκέψεως των Προέδρων.
Μέλη της Διάσκεψης δεν είναι µόνο οι Πρόεδροι ή οι εκπρόσωποι των κοµµάτων. Είναι και οι Αντιπρόεδροι του Σώµατος που
δεν συµµετέχουν ως εκπρόσωποι των κοµµάτων στα οποία ανήκουν, αλλά ως µέλη του Προεδρείου. Είναι επίσης οι πρόεδροι
των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής, που επίσης δεν συµµετέχουν ως εκπρόσωποι των κοµµάτων στα οποία ανήκουν, αλλά ο
καθένας ως εκπρόσωπος της αντίστοιχης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Επίσης, µετέχουν ο Πρόεδρος και οι πρώην Πρόεδροι
της Βουλής.
Αυτά που λέω µε αφορούν προσωπικά, γιατί κάποιος ανώνυµος Βουλευτής που µάλλον δεν θα ανήκει στο ΠΑΣΟΚ µε
αφορµή την άρνησή µου να ψηφίσω τον προτεινόµενο από τα
κόµµατα ως πρόεδρο του Εθνικού Συµβουλίου του Κράτους είπε
στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι ο Κακλαµάνης δεν εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, εκφράζει µόνον τον εαυτό του. Ναι, στη Διάσκεψη των Προέδρων εκφράζω τον εαυτό µου όπως οφείλει και
κάθε άλλο µέλος της
Επίσης, αν δεν θέλουµε αυτό το Σώµα να το µεταβάλουµε σε
ένα κακέκτυπο της καταργηθείσης ΕΦΕΕ, όπου ένας από κάθε
σπουδαστική παράταξη κατέθετε την άποψή του και στοιχίζονταν
όλοι σε αυτήν την άποψη, τότε να σεβαστούµε -αυτό που λέει το
Σύνταγµα- ο Βουλευτής να έχει ελευθερία «γνώµης και ψήφου
κατά συνείδησιν».
Άλλο, λοιπόν, είναι κύριε Πρόεδρε, οι διάφορες διοικητικές
επιτροπές που νοµοθετεί η κάθε κυβέρνηση, η κάθε Υπουργός
και τις «βαφτίζουν» κακώς –εγώ πάντοτε διαµαρτύροµαι, αλλά ο
σχετικός νόµος περνάει- ανεξάρτητες αρχές και άλλα οι πέντε
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πραγµατικά ανεξάρτητες αρχές που προβλέπει το Σύνταγµα.
Οι διάφορες επιτροπές, οι οποίες είναι καθαρά διοικητικές, δεν
έχουν καµµία προστασία αυτοτελούς λειτουργίας. Η θητεία τους
οποιαδήποτε στιγµή, µε αντίστοιχη απόφαση του Υπουργού ή
του Υπουργικού Συµβουλίου, µπορεί να διακόπτεται, να διαλύονται. Δεν είναι οι ανεξάρτητες αρχές που κατοχυρώνει το Σύνταγµα. Δεν σηµαίνει ότι οι κατά περίπτωση διοικητικές επιτροπές
δεν είναι αξιόλογες. Δεν το θίγω αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του πρώην Προέδρου της Βουλής)
Επίσης, υπάρχει ένα θέµα που έχει να κάνει µε την ίδια τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όταν το Κοινοτικό Δίκαιο οµιλεί για ρυθµιστικές αρχές,
αγορών που απελευθερώνονται, εκεί προφανώς συγκροτούνται
αυτές οι αρχές, κύριε Υπουργέ, κατά τρόπο που να είναι πραγµατικά ανεξάρτητες.
Εάν, δηλαδή, όπως νοµοθετείτε για την επιτροπή αυτού του
νοµοσχεδίου το Υπουργικό Συµβούλιο ορίσει αύριο –δεν έχετε
φέρει τέτοια διάταξη, ρώτησα και δεν είδα τροπολογία- και τη
σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών, αυτή δεν θα είναι ανεξάρτητη. Θα σας θυµίσω τον τότε
πρόεδρο του ΟΤΕ, που ζήτησε στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων µία «φιλικότερη» προς τον ΟΤΕ Επιτροπή Ελέγχου Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών γιατί µε τη σύνθεση που είχε,
εφαρµόζοντας τους κανόνες της ελευθερίας στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, έβαζε περιορισµούς και στον ΟΤΕ.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή Ελέγχου Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών, που συνδέεται µε το µεγάλο ζήτηµα της ψηφιακής
τηλεόρασης, ζήτηµα για το οποίο έγινε η ασχηµία, να καταργηθεί
δηλαδή ο ν. 1730/87 «Ενιαίος Φορέας της ΕΡΤ Α.Ε.» –είχα την
τιµή ως Υπουργός να τον εισηγηθώ στη Βουλή. Είµαστε τώρα
επί τρεις µήνες χωρίς δηµόσια τηλεόραση, η µόνη χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη, µε όλα αυτά που συµβαίνουν και ο ελληνικός
λαός να αναµένει να ενηµερωθεί από το «µαγαζί» του οποιουδήποτε επιχειρηµατία. Αυτός ξεχνάει τι σηµαίνει µέτρο, αρκεί να
έχει τηλεθέαση. ‘Ετσι δίνονται αυτές τις µέρες επιχειρήµατα σε
αυτούς που υποτίθεται ότι όλοι επιθυµούν να αντιµετωπιστεί η
έκνοµη δραστηριότητά τους.
Κύριε Πρόεδρε, αυτές είναι οι αλήθειες και κάποτε πρέπει να
τις δούµε.
Εγώ παρακαλώ τον κύριο Υπουργό. Αυτό που ισχύει τώρα για
την επιτροπή αυτή, δεν είναι «τα 4/5 της Διασκέψεως». Είναι
«απλή πλειοψηφία». Από εκεί και πέρα, αντί µιας απόφασης
Υπουργικού Συµβουλίου, εγώ προτιµώ ανοιχτή διαδικασία στη
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Διάσκεψη των Προέδρων, όπως έγινε προχθές γι’ αυτόν που
προορίζετο, προερχόµενος από την ΕΥΠ, να τεθεί επικεφαλής
στο Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο, µε έργο «την αντικειµενική ενηµέρωση», «τον πολιτισµό µας» κ.ο.κ., ένας πρώην εισαγγελικός
λειτουργός, ο οποίος επί ένα χρόνο «σκέπασε» το µεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών.
Αυτά είναι ζητήµατα αρχής, κύριε Πρόεδρε. Δεν µπορούµε να
τα περνάµε έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να συντοµεύουµε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Παρακαλώ τον κύριο Υπουργό
ως προς τα εξής: Αύριο µπορεί να έλθει µία επιτροπή που θα
ασχοληθεί µε την προκήρυξη και στη συνέχεια µε τις άδειες παρόχου δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης. Αυτή η Επιτροπή µπορεί
να συγκροτηθεί είτε στα υπόγεια του Μαξίµου είτε στο επίπεδο
των Αρχηγών των κοµµάτων ή των αντιπροσώπων τους, όπως
συµβαίνει σε πολλές επιλογές προσώπων. Αυτά µάς γυρίζουν
πολύ πίσω. Γι’ αυτό και στην επιτροπή των ΔΕΚΟ καταψηφίζω
όποιον εγώ κρίνω ότι η υπόδειξή του είναι προιόν συναλλαγών
και δεν είναι κατάλληλος για τη συγκεκριµένη θέση.
Όσο θα βρίσκοµαι εγώ εδώ µέσα, θα λειτουργώ όπως λέει το
Σύνταγµα, κατά συνείδηση, και ας συνεχίσουν απ’ όλες τις πλευρές να βαράνε. Σιγά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Υφυπουργός κ. Κεγκέρογλου, για να κάνει µία παρέµβαση σε µία
τροπολογία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είχα πει στην τοποθέτησή µου ότι θα καταθέσουµε νοµοτεχνικές βελτιώσεις, για τις οποίες δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία
που απαιτείται. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και θα τις καταθέσω.
Αφορούν στην τροπολογία για το «Βοήθεια στο Σπίτι».
Επειδή δεν θα ξαναπάρω τον λόγο, θα ήθελα να ευχαριστήσω
όσους έχουν τοποθετηθεί µέχρι τώρα και όσους θα τοποθετηθούν από δω και πέρα θετικά προς την πρωτοβουλία για τη συνέχιση και την αναβάθµιση του προγράµµατος «Βοήθεια στο
Σπίτι», παρ’ ότι σε πολλά ζητήµατα, λόγω διαδικαστικών ή άλλων
θεµάτων, ισχύει η ρήση του αείµνηστου Κύρκου: «Μας αγαπάνε,
αλλά δεν µας ψηφίζουν.».
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ να
διανεµηθεί στους συναδέλφους το έγγραφο.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαδηµούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συνεχίζεται αυτή η αντικοινοβουλευτική πρακτική. Οι αλλαγές
που µόλις µας είπε ότι κάνει ο κ. Υπουργός δεν είναι δυνατόν να
αξιολογηθούν από µας στο «παρά ένα» της ψήφισης. Αυτή είναι
µία συνεχόµενη τακτική «σχοινί-κορδόνι».
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Παρά τον Κανονισµό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, πολύ θα θέλαµε να σας πιστέψουµε ότι δεν ετοιµάζετε νέο µνηµόνιο και νέα
µέτρα, αλλά δυστυχώς βοούν τα γεγονότα. Πρώτα απ’ όλα, οι
δανειστές σάς διαψεύδουν και λένε ότι, για να καλυφθεί το χρηµατοδοτικό κενό, προφανώς θα συνοδεύεται από νέο µνηµόνιο.
Μπορεί να µην το λέτε έτσι και να βρείτε µία άλλη λέξη, αλλά η
ουσία θα παραµείνει.
Δεύτερον, διαβάζουµε τα ρεπορτάζ. Η τρόικα είναι εδώ και ζητάει πράγµατα.
Τρίτον, εξηγήστε µου το εξής. Οι νέες µειώσεις στις συντάξεις
και τα εφάπαξ που έχει προαναγγείλει ο κ. Βρούτσης, είναι νέο
µέτρο ή θα µας πείτε ότι, επειδή είναι σε µία παράγραφο του
νόµου του 2011, είναι παλιό; Για τον πολίτη είναι νέο µέτρο; Τα
25 ευρώ που θα πληρώνει για να πάει στο δηµόσιο νοσοκοµείο
είναι νέο µέτρο; Οι νέες απολύσεις που ετοιµάζετε, έντεκα χιλιάδες στο σύνολο, είναι νέο µέτρο; Ας µην παίζουµε µε τις λέξεις.
Επειδή διαφωνούµε µ’ αυτήν την πολιτική, λέµε ότι πρέπει να
τη συζητάµε εδώ και όχι να µας έρχεστε κάθε φορά µε το επιχείρηµα ότι, για να πάρουµε τη δόση, πρέπει να πάρουµε κι άλλα
µέτρα.
Επιπλέον, δεν σας πιστεύουµε, γιατί επανειληµµένα οι εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, πότε χώρια και
πότε µαζί, έρχονται εδώ και, παρ’ ότι έχουν διαψεύσει ότι θα λάβουν νέα µέτρα, παίρνουν κι άλλα µέτρα, µονόπλευρα, άδικα,
αναποτελεσµατικά, αδιέξοδα.
Έρχοµαι στο θέµα της Χρυσής Αυγής. Όποτε έρχονται εδώ –
γιατί σπανίως είναι παρόντες τις τελευταίες µέρες- παριστάνουν
την αντισυστηµική δύναµη, εναντίον του µνηµονίου, εναντίον του
κατεστηµένου, ενώ όλοι ξέρουµε πια ότι λειτουργούν ως σιδερογροθιά του πιο βρώµικου κοµµατιού του συστήµατος. Ζητώ
να ανοίξει αυτός ο φάκελος της οικονοµικής χρηµατοδότησης
της Χρυσής Αυγής, γιατί δεν µπορώ να φανταστώ δυνάµεις
δήθεν αντισυστηµικές που τους χρηµατοδοτούν εφοπλιστές και
άλλοι επιχειρηµατίες.
Επίσης, εκτός από νεοναζί είναι και θρασύδειλοι και ψεύτες.
Σας θυµίζω τι λέγανε τις πρώτες ώρες µετά από αυτό το δολοφονικό χτύπηµα µε το µαχαίρι: πρώτον, ότι δεν έχουν καµµία
σχέση –και ο Ρουπακιάς είναι σαρξ εκ της σαρκός τους- και δεύτερον, ότι ο καυγάς έγινε δήθεν για το ποδόσφαιρο. Ντροπή!
Σηµειώνω ότι ο αποχωρήσας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Χρυσής Αυγής µάζεψε εµµέσως πλην σαφέστατα τους λεονταρισµούς περί οµαδικής παραίτησης, γιατί τρέµουν, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, ότι η κάλπη, όποτε και αν στηθεί,
είτε είναι γενική –όπως λέµε εµείς- είτε είναι επαναληπτική σε κάποιες περιφέρειες, θα είναι δηµοψήφισµα σαρωτικό εναντίον του
ναζισµού και εναντίον του µνηµονίου.
Έρχοµαι στις παρατηρήσεις του κ. Χρυσοχοΐδη, αυτές τις
οποίες έκανε στη δευτερολογία του. Πάει πολύ για τις δικές σας
κυβερνητικές ευθύνες -για τα χάλια µε τα οποία λειτουργεί η Επιτροπή Ανταγωνισµού, για τα χάλια µε τα οποία δεν λειτουργεί το
ΕΣΡ- να εγκαλείτε εµάς ή εµµέσως και το Σύνταγµα.
Κάνετε ένα κήρυγµα εναντίον της αναζήτησης ευρύτερων συναινέσεων και χρεώνετε αναποτελεσµατικότητα σε ρυθµίσεις
που εσείς –ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία- εισαγάγατε στο Σύνταγµα, γιατί θέλετε τον ασφυκτικό έλεγχο. Και σε αυτό ένα µέρος
από την κριτική που ανέπτυξε και ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής
είναι απολύτως σαφές.
Κύριε Υπουργέ, µιλήσατε πάρα πολλή ώρα. Αποφύγατε να µου
πείτε, όµως, για τα δύο χρόνια –και παραπάνω- παράτασης για
τη «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», που έχει πολλούς σκελετούς στα
ντουλάπια της, µε σκανδαλώδεις εκτελέσεις έργων και ανοιχτές
υποθέσεις.
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Επίσης, θα ήθελα να µου πείτε κάτι, έστω ένα συγγνώµη, για
την πολιτική του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας επί δεκαετίες
στο θέµα των σιδηροδρόµων, µε ακριβές συµβάσεις, µε κακοδιοίκηση, µε σκάνδαλα, µε αγορά ηλεκτροκίνητων αµαξοστοιχιών
χρόνια πριν υπάρξει ηλεκτρικό δίκτυο κ.λπ..
Έχετε µια τάση να κουνάτε το δάχτυλο προς την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, αλλά να ξέρετε ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει
µνήµη λωτοφάγου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Καπερνάρο, έχετε δευτερολογήσει. Ωστόσο, θα σας δώσω τον λόγο
για δύο λεπτά, να πείτε αυτό που θέλετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως δεν θα αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κ. Κακλαµάνης,
γιατί, από ό,τι κατάλαβα, τα περισσότερα µε τα οποία ασχολήθηκε ήταν εκτός θέµατος και αφορούσαν το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο.
Κύριε Υπουργέ, σας προκάλεσα ως προς το εξής: Εάν δεν
είναι αυτό µια περίπτωση για να προκληθούν πράξεις διαφθοράς
και ρεµούλας, τότε τι είναι; Να µου πείτε αυτήν τη Ρυθµιστική
Ανεξάρτητη Αρχή Επιβατικών Μεταφορών πού τη βρήκατε.
Υπάρχει κάποιο παράδειγµα στην Ευρωζώνη;
Μιλήσατε για Ευρώπη και πλούσιες χώρες. Έχετε να πείτε κάποιο παράδειγµα, ότι αυτό το χαρακτηριστικό είναι από την τάδε
χώρα της Ευρωζώνης, η οποία δηµιουργήθηκε και έχει αυτά τα
σπουδαία αποτελέσµατα και ως εκ τούτου το κάνουµε και εµείς;
Σας προκαλώ να µε διαψεύσετε. Σας προκαλώ! Και απαιτούµε
από εσάς να µας πείτε: «Έχουµε αυτό το υπόδειγµα, αυτό το επιτυχηµένο µοντέλο και το κάναµε και στην Ελλάδα.».
Υπάρχει τέτοιο; Όχι. Η Βουλγαρία έχει φτιάξει. Θέλετε να µιµηθείτε τη Βουλγαρία; Να το πείτε καθαρά. Μην έρχεστε εδώ µε
υπαινιγµούς, διότι εµείς δεν µασάµε τα λόγια µας. Δεν ήρθαµε
εδώ για να κάνουµε φιγούρα. Ήρθαµε για να κάνουµε αυτό που
απαιτεί το Σύνταγµα και οι νόµοι στους οποίους ορκιστήκαµε.
Ένα δεύτερο θα ήθελα να πω. Σας υποδείξαµε τι να κάνετε,
αν δεν είναι πράξη ρεµούλας και διαφθοράς. Ο διεφθαρµένος,
υπό την ηγεσία του οποίου υπήρξατε υπουργός, είπε «κυβερνώ
µια διεφθαρµένη χώρα». Από εσάς βγήκε η λέξη «διαφθορά» και
«διεφθαρµένη» και συγκεκριµένα από έναν άνθρωπο ο οποίος
εµπίπτει στο 210 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, αν θέλετε την
άποψή µου και την κρίση µου.
Ερχόµαστε, λοιπόν, και λέµε: Αν δεν είναι πράξη ρεµούλας και
διαφθοράς, γιατί δεν το αλλάζετε; Και, αφού µιλάτε για ανταγωνισµό, γιατί δεν κάνετε διαγωνισµό; Τότε θα πούµε ότι πράγµατι
είναι εντός του νοµίµου, εντός του ηθικού, εντός του δικαίου και
ότι έχετε δίκιο. Όµως πώς θα το πούµε αυτό όταν αρνείστε να
µας πείτε για ποιο λόγο φτιάχνετε τη ΡΑΕΜ, όταν δεν υπάρχει
άλλο προηγούµενο στην Ευρωζώνη και όταν ξέρετε τι υποκρύπτεται πίσω απ’ αυτά;
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ
πολύ.
Θα δώσω τώρα τον λόγο σε όσους εκ των κυρίων εισηγητών
ή ειδικών αγορητών επιθυµούν να λάβουν τον λόγο.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε τον λόγο;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
απαντήστε συντόµως. Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, οφείλω να απαντήσω, γιατί τέθηκαν ορισµένα ερωτήµατα.
Το πρώτο ερώτηµα αφορά στη «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» και
για ποιο λόγο δίνεται παράταση δύο χρόνων. Αυτός ήταν και
ένας από τους λόγους καθυστέρησης της συγχώνευσης. Υπάρχει ένα διαρκές αίτηµα της ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
να υπάρξει µια µεταβατική περίοδος αυτόνοµης λειτουργίας της
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«ΘΕΜΙΔΑΣ», διότι υπάρχουν κυρίως τα ζητήµατα που έχουν
σχέση µε τη συντήρηση των φυλακών. Το θέµα της συντήρησης
των φυλακών είναι ένα τεράστιο θέµα.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Μα, τους δίνετε δύο
χρόνια παράταση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία συνάδελφε, παρακαλώ πάρα πολύ, µη διακόπτετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Προκύπτουν καθηµερινά ζητήµατα ασφάλειας των
φυλακών, τα οποία πιστεύουν ότι δεν θα µπορούν να αντιµετωπιστούν αν δεν υπάρξει αυτό το µεταβατικό διάστηµα.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά στις ανεξάρτητες αρχές το Σύνταγµα
είναι σαφές. Αυτό που λέω είναι ότι το Σύνταγµά µας, δεν προβλέπει και δεν θέλει κωλυσιεργίες και αναποτελεσµατικότητα. Το
σηµερινό σύστηµα οδηγεί σε κωλυσιεργίες και αναποτελεσµατικότητα, µε αποτέλεσµα να έχουµε όλες αυτές τις εκκρεµότητες
για πάρα πολλά χρόνια και να µη λειτουργεί η χώρα και η δηµοκρατία.
Τρίτον, σε ό,τι αφορά στο ζήτηµα που έθεσε ο κ. Καπερνάρος,
θα ήθελα να πω το εξής. Μιλάµε για τις ελεύθερες γραµµές,
κύριε Καπερνάρο, και οι ελεύθερες γραµµές είναι αυτές στις
οποίες µπορούν να µπουν όλοι. Άρα πού είναι η διαφθορά και
πού είναι η ρεµούλα και πού, εν πάση περιπτώσει, βλέπετε
εσείς…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Γιατί δεν κάνετε διαγωνισµό;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ακούστε. Δεν υπάρχει καµµία ρεµούλα και καµµία
διαφθορά. Υπάρχουν γραµµές στις οποίες γίνεται διαγωνισµός,
υπάρχουν γραµµές άγονες και υπάρχουν και ελεύθερες γραµµές, όπου µπαίνει ο καθένας. Πού είναι η ρεµούλα, λοιπόν; Επιτέλους!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε φορά που εφαρµόζουµε
ένα νόµο ή ένα θεσµό, αυτός δοκιµάζεται στη ζωή. Θα δούµε,
λοιπόν, πώς θα πάει αυτή η υπόθεση. Σηµασία έχει ότι η πρόθεση
είναι µία: η διαφάνεια και η αποτελεσµατικότητα. Αυτό επιχειρεί
να κάνει το νοµοσχέδιο που ψηφίζουµε σήµερα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Θα δώσω τώρα το λόγο σε όσους εκ των κυρίων εισηγητών,
ειδικών αγορητών και οµιλητών θα τον ζητήσουν και κλείνουµε.
Κύριε Σενετάκη, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Όµως αυστηρά για τέσσερα λεπτά όλοι. Να τηρούµε, παρακαλώ, το πρόγραµµα.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μετά από έξι µέρες συζητήσεων, δύο εδώ στο Τµήµα και τεσσάρων στην επιτροπή, θα ήθελα να κάνω και εγώ κάποια σχόλια
γι’ αυτά που έχουν ακουστεί και για το νοµοσχέδιο.
Θα µείνω και εγώ στην άποψη του εκπροσώπου, ότι πραγµατικά η στάση και η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ δεν συνάδει µε την απόφαση να αρνείται επί της αρχής το νοµοσχέδιο. Είναι λογικό
όµως ο ΣΥΡΙΖΑ σ’ αυτό το νοµοσχέδιο να διακατέχεται από µια
σύγχυση, γιατί είναι ένα νοµοσχέδιο που ρυθµίζει ιδιωτικά θέµατα µε ιδιωτικά και όχι, ως συνήθως, δηµόσια µε ιδιωτικά, που
του δίνει βάση για να έχει πολλά πεδία κριτικής.
Μπορώ να πω ότι γίνεται και το ανάποδο. Εδώ έρχεται το κράτος να ρυθµίσει µία ιδιωτική αγορά και κατά κάποιον τρόπο να
την «καπελώσει», µε την καλή έννοια, για να τη βελτιώσει.
Είναι λογικό, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ να διακατέχεται από µία σύγχυση, η οποία τον οδηγεί να κάνει κριτική -κυρίως αν ακούσετε
τους οµιλητές, θα το διαπιστώσετε- για τον ΟΣΕ, που είναι ξεκάθαρο ότι οδεύει προς ιδιωτικές συµβάσεις. Γι’ αυτό και εκεί µπορεί να µιλήσει άνετα, συγκρίνοντας µάλιστα τα τρένα της Αγγλίας
µε τα δικά µας και λέγοντας ότι εκεί αυτό το παράδειγµα απέτυχε, λες και εµείς εδώ έχουµε ένα επιτυχηµένο παράδειγµα και
δεν πρέπει να κάνουµε τίποτα.
Σχετικά µε τη ΡΑΕΜ, πάλι δεν καταλαβαίνω την κριτική, -το
είπε και ο κύριος Υπουργός- διότι, αν ακούσατε τις τοποθετήσεις
όλων, κατηγορούν για ανεπάρκεια το σύστηµα, την Κυβέρνηση,
το κράτος, τις διευθύνσεις. Μίλησε η συντοπίτισσά µας, η κ. Διακάκη, για τον ΝΟΑΚ που καταντάει να είναι το «γεφύρι της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Άρτας». Και αναρωτιέµαι: Αυτό το «γεφύρι της Άρτας» δεν γίνεται από διευθύνσεις του Υπουργείου Υποδοµών, που εσείς λέτε
να πάει τώρα αντί για τη ρυθµιστική αρχή;
Έχουµε, δηλαδή, µία κατάσταση όπου ο Υπουργός ουσιαστικά
διώχνει αρµοδιότητες από πάνω του, ένας Υπουργός µιας Κυβέρνησης την οποία την κατηγορείτε διαρκώς. Πάµε να δηµιουργήσουµε ένα πιο ανεξάρτητο σχήµα, το οποίο ευελπιστούµε να
έχει µία συνέχεια -γιατί µη µου πείτε ότι εσείς αντιλαµβάνεστε
ότι το κράτος έχει συνέχεια µε κάθε αλλαγή Υπουργού-, ένα σταθερό πλαίσιο, µία µονιµότητα, µία συνέχεια των αποφάσεων και
εσείς αυτό το κατηγορείτε.
Εν πάση περιπτώσει, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός -και
αυτή είναι η δουλειά µας εδώ πέρα, από αυτό θα κριθούµε και
όχι από τα λόγια και από τα κείµενα µόνο των νόµων, αλλά και
από το πώς υλοποιούνται, διότι αυτό που πρέπει πια να αλλάξει
στη χώρα είναι το να κρινόµαστε και να ψηφιζόµαστε γι’ αυτό
που κάνουµε και όχι γι’ αυτό που λέµε-, εδώ είµαστε για να δούµε
τι ανθρώπους θα βάλουµε µέσα, πόσο πολύ µάς ενδιαφέρει να
πετύχει αυτό το εγχείρηµα και από τη λειτουργία του εγχειρήµατος να δούµε αν όντως θα έχουµε ποιοτικότερες και φθηνότερες
γραµµές.
Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σχετικά µε τις τροπολογίες,
κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετίσω και εγώ την προσπάθεια
που κάνει το Υπουργείο Εργασίας και να συγχαρώ και τον κ.
Βρούτση και τον κ. Κεγκέρογλου για την τροπολογία αυτή, που
έρχεται να δώσει συνέχεια στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»,
ώστε να µην έχουν πάλι προβλήµατα οι άνθρωποι, να µένουν
απλήρωτοι, να συνεχίζουν χωρίς να ξέρουν τι γίνεται. Δηµιουργούνται νέες δοµές, γίνεται διεύρυνση των δικαιούχων -κάτι που
είχε συζητηθεί πολύ όταν είχαν έρθει τα νέα κριτήρια-, προσδιορίζονται οι πόροι από τους οποίους θα παίρνουµε έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί η συνέχεια του προγράµµατος και µπαίνουν οι βάσεις για τον εκσυγχρονισµό των δοµών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν έχω το χρόνο, κύριε Πρόεδρε, να κάνω κάποια σχόλια για
το νοµοσχέδιο. Γενικά για τις τροπολογίες θα πω ότι εγώ, παρ’
ότι είµαι και νέος Βουλευτής, δεν διαφωνώ να έρχονται τροπολογίες στη Βουλή. Όποιος µπορεί να αντιληφθεί τι γίνεται αυτήν
τη στιγµή, τι µεταρρυθµίσεις συµβαίνουν και τι τροποποιήσεις
στη νοµοθεσία πρέπει να γίνονται, κατανοεί ότι υπάρχουν πολλά
έκτακτα πράγµατα, τα οποία είναι καλό να έρχονται εδώ και να
µη µένουν κρυφά. Είναι πολύ καλύτερο, λοιπόν, να έρχονται εδώ,
ώστε να τα µαθαίνουµε όλοι. Αυτό που ζητάω είναι να υπάρχει η
τεκµηρίωση και η σωστή ενηµέρωση από τους Υπουργούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Κυρία Ουζουνίδου, έχετε τον λόγο επίσης για τέσσερα λεπτά.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κατατέθηκε ένα πολυνοµοσχέδιο µε εκατόν
είκοσι τέσσερα άρθρα συν τέσσερις τροπολογίες από το Υπουργείο, τελευταία στιγµή, βεβαίως, οι οποίες είχαν από δύο έως έξι
άρθρα η καθεµία, κι αυτό έπρεπε να γίνει µέσα σε ένα πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Αυτό το πολυνοµοσχέδιο περιέχει ρυθµίσεις για τις υπεραστικές οδικές µεταφορές, την οδική ασφάλεια, θέµατα που αφορούν τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων, θέµατα που
αφορούν τις τηλεπικοινωνίες, θέµατα που αφορούν εργασιακά,
θέµατα που αφορούν κοινωνικές δοµές, θέµατα οικονοµικά, ιδιωτικοποιήσεις, που από µόνο του το κάθε ένα από αυτά θα ήταν
ένα νοµοσχέδιο.
Τελευταία στιγµή πάντοτε, αυτόν τον τελευταίο καιρό, που
προσωπικά έχω ζήσει το Κοινοβούλιο, πριν ψηφισθεί ένα νοµοσχέδιο, στο «παρά πέντε», έρχονται τροπολογίες οι οποίες θα
πρέπει να δούµε τι ακριβώς είναι.
Δεν είναι δυνατόν να νοµοθετούµε µε αυτόν τον τρόπο. Δεν
µπορούµε να είµαστε σοβαροί. Παρ’ όλα αυτά, εµείς επεξεργαστήκαµε την πρόταση, αυτό το πολυνοµοσχέδιο, µε πολύ µεγάλη
υπευθυνότητα, µε ανοικτό µυαλό και θέσαµε πάρα πολλά ερωτήµατα, τα οποία δεν απαντήθηκαν.
Ένα δεύτερο θέµα είναι ότι το συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο
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έχει µια σειρά από θέµατα και ρυθµίζει ζητήµατα που αφορούν
ιδιωτικοποιήσεις εταιρειών στρατηγικής σηµασίας για εµάς,
όπως είναι η ΕΥΔΑΠ, η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», η ΕΥΑΘ. Εµείς στεκόµαστε
απέναντι -και το έχουµε πει ξεκάθαρα- σε οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων στρατηγικού χαρακτήρα, οι οποίες είναι εργαλείο για κοινωνικές πολιτικές και που αφορούν κοινωνικά
αγαθά.
Τρίτον, ξεκαθαρίσαµε ότι η απελευθέρωση της αγοράς, που
οδηγεί στη δηµιουργία ολιγοπωλίων και τελικά σε καρτέλ, θα µας
βρίσκει πάντα αντίθετους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην
πραγµατικότητα είµαστε «κατά» επί της αρχής του νοµοσχεδίου.
Είναι έξω από τη δική µας φιλοσοφία.
Καταθέσαµε κάποιες τροπολογίες, που αφορούν κυρίως τα
εργασιακά θέµατα. Θα θέλαµε να µας απαντήσετε γιατί δεν τις
αποδέχεστε.
Τέταρτον, µε δεδοµένο ότι οι συγκοινωνίες είναι κοινωνική
ανάγκη και το κράτος οφείλει να τις παρέχει καθολικά σε όλους
τους πολίτες, ο ΣΥΡΙΖΑ µιλάει για δηµόσιο δίκτυο οδικών υπεραστικών µεταφορών υψηλών προδιαγραφών και ταχυτήτων, που
θα στηρίζεται στο δηµόσιο αλλά και σε συνεταιριστικές µορφές.
Ως κύριο και κατ’ εξοχήν µεταφορικό µέσο θεωρούµε το σιδηρόδροµο για το υπεραστικό έργο. Το είπαµε ξεκάθαρα. Εµείς
παίρνουµε τη διεθνή εµπειρία. Έχουµε τη δυνατότητα να µπορούµε να επικοινωνούµε και µε τον κόσµο που ασχολείται µε
αυτά τα θέµατα και έχει την κοινωνική ευαισθησία. Είµαστε πλέον
σε έναν άλλο δρόµο, έχουµε µια άλλη φιλοσοφία και θεωρούµε
ότι δεν υπάρχουν µονόδροµοι του τύπου «ή αυτό ή το άλλο».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ. κ. Μωραΐτης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα κάνω σύντοµα τέσσερις παρατηρήσεις και δύο αναφορές.
Οι παρατηρήσεις είναι για το νοµοσχέδιο και οι αναφορές για µια
τροπολογία που κατατέθηκε και µια νοµοτεχνική αλλαγή του
Υπουργού.
Πρώτη παρατήρηση. Πιστεύω ότι αναδείχθηκε αυτές τις ηµέρες και στην επιτροπή αλλά και στο Τµήµα η ορθότητα της επιλογής τού να έρθει αυτή η αλλαγή στο χώρο των µεταφορών πιο
γρήγορα και να αφήσουµε πίσω µας τον κακό µας εαυτό. Αν περιµέναµε µέχρι το 2019 και δεν προετοιµαζόµασταν γι’ αυτές τις
αλλαγές, για άλλη µια φορά θα αναδεικνυόµασταν ως οι ουραγοί, ως οι κουτοπόνηροι της Ευρώπης, ως αυτοί οι οποίοι δεν θέλουµε να αλλάξουµε τίποτα, αλλά να µείνουµε κολληµένοι σε
λογικές και πρακτικές του χθες.
Δεύτερη παρατήρηση. Ακούστηκαν τόσα πολλά για τη ΡΑΕΜ.
Δεν θέλω και δεν θα σχολιάσω τα περί ρεµούλας, κοµπίνας, διαφθοράς, ότι θα έρθουν οι «µεγαλοκαρχαρίες» της Γερµανίας και
θα αλώσουν τα πάντα. Είναι ανάξια σχολιασµού όλα αυτά.
Όσον αφορά τη ΡΑΕΜ, εγώ σας θυµίζω, αγαπητοί µου συνάδελφοι, ότι στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής είχα τις ενστάσεις µου, κατέθεσα τους προβληµατισµούς µου, αλλά
καταλήγω και λέω ότι µετά από τόσες ηµέρες µπαίνει ένα βασικό
ερώτηµα: Θέλουµε να συνεχισθεί το αλισβερίσι µεταξύ των
υπουργικών γραφείων και των διαφόρων οµοσπονδιών ΚΤΕΛ,
ΤΑΞΙ και δεν ξέρω τι άλλο ή θέλουµε να επιλέξουµε µια επιτροπή
µε ένα πλαίσιο αξιών και αρχών, η οποία θα έρθει και θα δει όλα
αυτά τα πράγµατα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δεν έχει εµπιστοσύνη στους
Υπουργούς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, επιτέλους καταλάβετε ότι λειτουργούµε βάσει Κανονισµού.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Η ερώτηση, λοιπόν, είναι
ξεκάθαρη: Θέλουµε να διατηρήσουµε το πελατειακό κράτος και
το αλισβερίσι ή θέλουµε να πάµε µπροστά; Πιστεύω ότι η συγκεκριµένη αρχή αυτό έρχεται και κάνει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Το ΠΑΣΟΚ τα λέει αυτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Βεβαίως, ναι. Το ΠΑΣΟΚ
τα λέει αυτά. Το έχει αποδείξει.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, κάντε τη δουλειά σας. Συνεχίστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Τρίτη παρατήρηση. Το
λέω και εγώ για τρίτη φορά. Μιλάµε για µερική απελευθέρωση.
Γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά -και αυτό το λέω για τους συναδέλφους που φοβούνται ότι τα µεγάλα συµφέροντα από τη Γερµανία ή δεν ξέρω από πού θα έρθουν και θα αλώσουν τα πάντακαι λυπάµαι που το λέω και δεν θέλω να ενοχληθεί ο αγαπητός
φίλος µου, ο Υπουργός, ότι είναι ένα νοµοσχέδιο κοµµένο και
ραµµένο στα µέτρα αυτών που είναι απ’ έξω και λένε «µπράβο».
Αυτό το λέω και γι’ αυτούς που είναι απέναντι από τα ΚΤΕΛ και
λένε ότι τους βάζουµε.
Οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των ΚΤΕΛ στην επιτροπή κατά την ακρόαση των φορέων ευχαρίστησαν τους πάντες γι’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Άρα ας µη λέµε πράγµατα τα οποία δεν στέκουν. Δεν πρόκειται για καµµία αγορά η οποία θα ανοίξει και θα βάλει τα ιδιωτικά
συµφέροντα.
Τέταρτη παρατήρηση. Ο στόχος είναι ένας: φθηνότερες υπηρεσίες. Το λέει το νοµοσχέδιο, το υπογράµµισε ο Υπουργός, το
υπογραµµίσαµε όλοι. Αν δεν πετύχει το νοµοσχέδιο ως προς το
να έχουµε από εδώ και πέρα φθηνότερες υπηρεσίες, τότε αποτυγχάνει στο σύνολό του.
Γι’ αυτό πιστεύω ότι και το Υπουργείο και τα κόµµατα και όλοι
εµείς είµαστε εδώ, για να παρακολουθούµε το τι νοµοθετούµε
και για να δούµε την πορεία που θα έχει.
Θα ήθελα να κάνω δύο αναφορές σχετικά µε τη νοµοτεχνική
βελτίωση του κυρίου Υπουργού, η οποία περιλαµβάνει το Ταµείο
Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων. Είναι σε θετική κατεύθυνση οι
αλλαγές που καταθέσατε, κύριε Υπουργέ, και πιστεύω ότι στέλνουν ένα ξεκάθαρο µήνυµα προς τους εργαζόµενους, που και
αυτοί ζουν µέσα σε µια ανασφάλεια, αλλά επίσης στέλνουν και
ένα ξεκάθαρο µήνυµα, ότι η πολιτεία δεν παίζει µε θεσµούς που
σε πάρα πολύ κρίσιµες ώρες προσφέρουν πολύ σηµαντικά πράγµατα.
Κλείνω µε το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». Αξίζουν συγχαρητήρια στον Υφυπουργό κ. Κεγκέρογλου, ο οποίος σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα κατέθεσε αυτήν την τροπολογία και λύνει ένα
πάρα πολύ σοβαρό θέµα.
Πιστεύω ότι αποτελεί απάντηση σε αυτούς που κινδυνολογούν. Πάνω απ’ όλα, όµως, ερχόµαστε µε τη λύση αυτού του
προβλήµατος να σταθούµε ξανά αρωγοί σε αυτόν που βιώνει την
κρίση περισσότερο από τον καθένα, αλλά κυρίως στους εργαζόµενους, που για πάρα πολλούς µήνες µέσα σε ένα πλαίσιο ανασφάλειας περνούσαν πάρα πολύ άσχηµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Αβραµίδη, έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Είχα ακούσει µετά την οµιλία του Υφυπουργού Εργασίας την κ. Μαρία Διακάκη να λέει το ρητό: «Να
σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι.».
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Έχουµε καεί ήδη!
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κάποιοι κάηκαν. Μακάρι έστω να
υπάρχει λάδι που θα θεραπεύσει το έγκαυµα.
Στο χωριό µας, που είναι ποντιακό, έχουµε µια άλλη παροιµία:
«Με το λύκο τρώει το πρόβατο και µε το νοικοκύρη το κλαίει.». Ο
νοών νοείτω.
Έρχοµαι τώρα στις τροπολογίες. Κατ’ αρχάς, θέλω να πω ότι
τροπολογίες οι οποίες κατατίθενται, µε εντελώς ασύνδετα θέµατα και όχι µε θεµατική του συγκεκριµένου Υπουργείου, του
συγκεκριµένου τοµέα, σε υποχρεώνουν να µπεις στο δίληµµα
είτε να τις καταψηφίσεις, ενώ έχουν στοιχεία τα οποία θέλεις να
ψηφίσεις, είτε να ψηφίσεις µε προβληµατισµό.
Όσον αφορά τις δύο τροπολογίες οι οποίες έγιναν δεκτές από
τον Υπουργό και οι οποίες έχουν προταθεί από τους Βουλευτές
-η µία αφορά τα αυτοκίνητα και συγκεκριµένα τη µόνιµη µεταφορά έδρας στο Δήµο Χερσονήσου και η άλλη την πληρωµή
αποζηµιώσεων για πρόσθετες αµοιβές- εννοείται ότι θα υποστηριχθούν.
Πάντως, µας δηµιουργεί πρόβληµα το γεγονός ότι, ενώ είναι
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πάρα πολύ καλό το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και
η «Κατ’ Οίκον Κοινωνική Φροντίδα» κι η «Κατ’ Οίκον Νοσηλεία»,
µέχρι την τελευταία στιγµή, στο «πάρα πέντε» έρχονται διορθώσεις, τις οποίες πραγµατικά δεν µπορούµε να παρακολουθήσουµε.
Είναι καλό βεβαίως το ότι αποσύρθηκε το άρθρο 6. Αυτό
έλειπε, να έµενε το άρθρο 6 στην υπ’ αριθµόν 828 τροπολογία!
Όσον αφορά την τροπολογία 829, που είναι µία βελτίωση, µία
ρύθµιση κατάργησης της χρήσης του βιβλιαρίου, µεταβολών κατοχής και κυριότητας για τη µεταβίβαση των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης µε µεικτό βάρος µέχρι τέσσερις χιλιάδες
κιλά, είναι πολύ θετική και, απ’ ό,τι φαίνεται, κάνει µία εξοικονόµηση.
Σχετικά µε την τροπολογία 830, δεν θα γίνουµε συνένοχοι στην
προσπάθεια ξεπουλήµατος της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΔΑΘ, γιατί δεν
θα λυθεί κανένα πρόβληµα της χώρας, του λαού ή της κοινωνίας,
όση δηµόσια περιουσία και αν πουλήσετε, όση προλάβετε να
πουλήσετε, όσο θα µείνετε σε αυτήν τη συνένοχη συγκυβέρνηση.
Επίσης, η τροπολογία 831 έχει µία πράξη που είναι αυτονόητη,
αλλά προκύπτουν και κάποια ερωτηµατικά, παρ’ όλο που στο
τέλος γίνεται ειδική πρόβλεψη για το πάσης φύσεως προσωπικό
που υπηρετεί κατά την ψήφιση του παρόντος νόµου στις τρεις
συγχωνευόµενες εταιρείες και το οποίο καθίσταται αυτοδικαίως
προσωπικό της νέας εταιρείας στην οποία µεταφέρεται και παρέχει τις υπηρεσίες του. Δεν σας εµπιστευόµαστε ότι και για το
προσωπικό αυτό, το οποίο θα είναι από τις τρεις εταιρείες, τη
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», τη «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.» και τον
«ΟΣΚ Α.Ε.», δεν θα προχωρήσετε στη συνέχεια και σε κινητικότητα και σε διαθεσιµότητα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη –Αικατερινάρη για τέσσερα λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατ’ αρχάς, σχετικά
µε το θέµα που συζητήσαµε -και το συζητάµε πάρα πολλές
φορές- δηλαδή για την εγκληµατική δράση των οργανώσεων της
Χρυσής Αυγής και όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα τα οποία συµβαίνουν, νοµίζω ότι καλώς κάνουµε και τα συζητάµε και αφιερώνουµε χρόνο από το κοινοβουλευτικό έργο. Είναι ανάγκη να
κάνουµε τις επισηµάνσεις µας. Πρέπει να εντείνουµε αυτήν την
πολιτική συζήτηση. Παράλληλα, βέβαια, η δικαιοσύνη θα κάνει
το έργο της, έργο το οποίο ενδεχοµένως καθυστέρησε η πολιτεία να της µεταφέρει και γι’ αυτό φτάσαµε εδώ που φτάσαµε.
Εδώ θα ήθελα να προσθέσω -επειδή δεν έχω χρόνο- ότι η συζήτηση αυτή του πολιτικού κόσµου πρέπει να ενταθεί. Η δηµοκρατία έχει όλα τα µέσα. Παράλληλα δε µε τη συζήτηση που θα
κάνουµε στη Βουλή, έπρεπε να γίνει και η συζήτηση των πολιτικών Αρχηγών µε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Οι δυνάµεις της
δηµοκρατίας πρέπει να χρησιµοποιήσουν όλα τα µέσα που έχει
η δηµοκρατία µας.
Συνεχίζω, λοιπόν, µε το σχέδιο νόµου.
Γίνεται πραγµατικά µία πολύ µεγάλη συζήτηση. Εγώ, ψηφίζοντας επί της αρχής αυτό το σχέδιο νόµου και έχοντας πάρα πολλές αντιρρήσεις σε διάφορα άρθρα του, τα οποία θα
καταψηφίσω, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει αυτήν τη στιγµή µία
ελευθερία και από τον ευρωπαϊκό κανονισµό και µία ιδιαιτερότητα ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Είτε θα είναι δηµόσιο,
και για τις δηµόσιες υπεραστικές µεταφορές, είτε θα είναι ιδιωτικό. Εδώ τα ΚΤΕΛ στις οδικές υπεραστικές µεταφορές ήταν
ιδιωτικά. Το ΚΚΕ θέλει να είναι δηµόσιο. Υπάρχει όντως αυτή η
ιδιαιτερότητα στο καθεστώς και είναι αποδεκτή κατά κάποιον
τρόπο.
Εκείνο στο οποίο όλοι πρέπει να συµφωνήσουµε- και έχουµε
υποχρέωση να θωρακίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο- είναι ότι,
επειδή αυτές οι υπηρεσίες είναι κοινωνικό αγαθό, το δηµόσιο
πρέπει να διαχειρίζεται, να αναθέτει τις υπηρεσίες αυτές, να καθορίζει, ρυθµίζει τις αρχές, τις απαιτήσεις κ.λπ.. Δηλαδή, εδώ ο
ανταγωνισµός ο οποίος αναπτύσσεται είναι ελεγχόµενος µε
όρους και προϋποθέσεις. Διότι πρέπει να παρέχει κοινωνικές
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υπηρεσίες, ασφαλείς, φθηνές, άρτιες ποιοτικά και από την άλλη
πλευρά να έχει όντως αυτήν την κοινωνική, περιβαλλοντική και
αναπτυξιακή περιφερειακή διάσταση σε όλα τα θέµατα του µεταφορικού έργου.
Εδώ υπάρχουν ελλείψεις στο νοµοσχέδιο. Συµπληρώθηκαν
ορισµένα πράγµατα, για να µπορούν να προστατευθούν περισσότερες ευπαθείς οµάδες.
Υπάρχει ένα θέµα µε τις άγονες γραµµές. Είναι ένα θέµα το
οποίο µάς διχάζει. Βεβαίως και πρέπει και ο τελευταίος πολίτης,
στο τελευταίο χωριό, να µπορεί να χρησιµοποιεί τις µεταφορές
µε τον ίδιο τρόπο, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει το θέµα
του κόστους. Εδώ θέµατα απευθείας αναθέσεων αποκλειστικής
γραµµής, µε αποζηµίωση κ.λπ., είναι ευαίσθητα σηµεία του νοµοσχεδίου και οπωσδήποτε θα πρέπει να βελτιωθούν.
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι πρέπει και σε αυτήν τη δοκιµαστική
περίοδο του νοµοσχεδίου να δούµε πάρα πολλές βελτιώσεις.
Εκείνο για το οποίο, όµως, εγώ δεν πήρα απάντηση –και τονίζω
ότι πρέπει να γίνει- είναι ότι οι περιφέρειες, τουλάχιστον στο σχεδιαστικό έργο, πρέπει να έχουν καθοριστικό ρόλο. Δεν µου απαντήσατε, κύριε Υπουργέ. Εάν, δηλαδή, η περιφέρεια, µε όλη τη
δουλειά που θα κάνει, προτείνει αυτόν το σχεδιασµό για την περιφερειακή της ενότητα και η ρυθµιστική αρχή προτείνει κάτι
άλλο, τι θα γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία συνάδελφε. Θα απαντήσει ο Υπουργός, προφανώς,
µετά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Μισό λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εξαντλήθηκε ο
χρόνος.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Φεύγω από αυτό το
θέµα για να πάω µόνο για λίγο στα θέµατα για τις σιδηροδροµικές ρυθµίσεις.
Υπάρχουν διάφορες αντιρρήσεις γι’ αυτό. Αυτήν τη στιγµή
ιδιωτικοποιούµε την παροχή των σιδηροδροµικών υπηρεσιών.
Όσον αφορά, όµως, το διαχειριστή της υποδοµής, αφού η υποδοµή είναι δηµόσια, δηµόσιος πρέπει να παραµένει ο διαχειριστής της υποδοµής. Τι θέλετε και βάζετε αυτήν την παράγραφο,
ότι διαχειριστής της υποδοµής θα µπορούν να είναι ακόµη και
ιδιωτικές επιχειρήσεις;
Τελειώνω µε τις τροπολογίες, λέγοντας ότι για τα θέµατα των
υπηρεσιών που παρέχουν αντισεισµική προστασία χρειάζεται περισσότερη προσοχή, να είναι οργανωµένο αυτό το πλαίσιο και
έστω αυτή η µεταφορά να γίνει µε οργανωµένο σχέδιο και µε διασφάλιση των υπαλλήλων.
Όσον αφορά τη «ΘΕΜΙΔΑ», κύριε Υπουργέ, δεν απαντήσατε
σωστά. Πριν από δύο χρόνια είχε προβλεφθεί η συγχώνευση και
δεν έγινε. Και παραµένει τώρα η «ΘΕΜΙΣ», µε ένα σωρό κατηγορίες που έχει εις βάρος της να συνεχίζει επί δύο ακόµη χρόνια
να είναι ανεξάρτητη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Σε αυτά τα θέµατα
δεν µας έχετε απαντήσει και γι’ αυτό δεν συµφωνούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Κύριε Μωραΐτη, έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά.
Ας τηρούµε τον χρόνο, σας παρακαλώ πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας τοποθετήθηκε καθαρά. Είπαµε ότι η συγκυβέρνηση, µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε, υλοποιεί την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλει
να παραδώσει ολόκληρους τοµείς στο µεγάλο κεφάλαιο και πιο
συγκεκριµένα στον τοµέα των µεταφορών και στα µέσα µαζικής
µεταφοράς. Είναι κοµµάτι της αντιλαϊκής πολιτικής, που φορτώνει τα βάρη της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης στις πλάτες
των λαϊκών στρωµάτων, για να ενισχυθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κ. Κεγκέρογλου,
ότι το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» θα συνεχιστεί και µετά τις
30-9-2014 και δεν έχει ηµεροµηνία λήξης.
Κύριε Υπουργέ, αναφέρετε συγκεκριµένα στην τροπολογία ότι

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΒ’ - 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

οι δήµοι ή τα νοµικά πρόσωπα που θα αποφασίσουν να συνεχίσουν να προσφέρουν υπηρεσίες και πέρα από τις 30-9-2014, µε
το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», θα πρέπει µέχρι την 1-6-2014
να το γνωστοποιήσουν.
Σε άλλη παράγραφο λέτε ότι µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης κ.λπ., στις 30-42014 θα προσδιοριστούν οι διαδικασίες συντονισµού.
Ακούστε, κύριε Υπουργέ. Εµείς λέµε καθαρά ότι έχει ηµεροµηνία λήξης. Το λέµε αυτό και θέλουµε να απαντήσετε. Με την
τροπολογία επισηµοποιείται µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο η
απόλυση εργαζοµένων ορισµένου χρόνου µετά τις 30-9-2014.
Αυτό συνδέεται µε το γεγονός ότι µετά την ηµεροµηνία αυτή,
η υπηρεσία θα παρέχεται από τους δήµους ή από τις επιχειρήσεις των δήµων που θα είναι ιδιώτες επιχειρηµατίες ή µη κυβερνητικές οργανώσεις ή οι λεγόµενοι «κοινωνικοί συνεταιρισµοί»,
όπως θα τους ονοµάσετε τότε. Οι σηµερινοί εργαζόµενοι ορισµένου χρόνου εξασφαλίζονται; Εάν κάποιοι δήµοι αποφασίσουν να
µη συνεχίσουν αυτό το πρόγραµµα, τι θα κάνετε;
Αναφέρατε και κάτι άλλο. Μιλήσατε για ένα µικρό ποσό από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Δεν θυµάµαι τον αριθµό.
Και µιλήσατε και για 5 εκατοµµύρια. Λέτε, όµως, εδώ ότι θα
υπάρχουν 35 εκατοµµύρια από το Ταµείο Αλληλεγγύης Γενεών.
Εποµένως εµείς λέµε καθαρά ότι προσπαθείτε να µετακυλήσετε αυτό το πρόγραµµα στις πλάτες των εργαζοµένων. Και
αυτό θα γίνει. Γι’ αυτό και προετοιµάζουµε και αυτούς που θα
κάνουν χρήση τους προγράµµατος αλλά και τους εργαζόµενους
να συντονίσουν τον αγώνα τους, να παλέψουν για αυτό που
έλεγα και στην πρωτολογία µου, η υπόθεση, δηλαδή, της κοινωνικής µέριµνας, της προστασίας, να είναι υπόθεση του κράτους.
Εµείς λέµε καθαρά -και για αυτό άλλωστε ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ»
µε όλες αυτές τις επιφυλάξεις- ότι, δυστυχώς, αυτό το πρόγραµµα θα έχει ηµεροµηνία λήξης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Φωτίου για προτασσόµενη δευτερολογία.
Έχετε τέσσερα λεπτά, κυρία Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, απευθύνατε παραινέσεις στους Βουλευτές
της Χρυσής Αυγής να µετανοήσουν οµνύοντας στη βία. Προς τι
η έκκληση, κύριε Υπουργέ, σε αυτούς που χαρακτηρίσατε ο ίδιος
-το λέω µε δικά µου λόγια, αλλά αυτό είπατε- θρασύδειλους και
ψεύτες; Για περαιτέρω επίδειξη υποκρισίας και χλεύης προς τη
δηµοκρατία, ανάλογης µε εκείνην που επέδειξαν την εποµένη της
δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, όταν ζήτησαν και εκείνοι να τηρήσει η Βουλή ενός λεπτού σιγή στη µνήµη του;
Είπατε πως γνωρίζετε µερικούς από αυτούς πολύ καλά καθώς
και τις µεθόδους τους -δεν έχω αµφιβολία-, αφού υπήρξατε
Υπουργός Δηµοσίας Τάξης. Ελπίζω να επικοινωνήσετε έστω και
τώρα αυτή σας την εµπειρία µε τον νυν Υπουργό Δηµοσίας
Τάξης, τον κ. Δένδια.
Κύριε Υπουργέ, αφού έχουµε µπει στη φάση διαµελισµού του
ΟΣΕ και πώλησης µέσω ΤΑΙΠΕΔ, ας πούµε ορισµένα θέµατα που
κυρίως µπαίνουν στο άρθρο 98, για τα οποία σάς έκανα σχετική
ερώτηση στην επιτροπή και µου απαντήσατε ότι δεν γνωρίζατε,
αλλά θα µου απαντούσατε την εποµένη φορά. Δεν απαντήσατε
ούτε την εποµένη φορά. Δεν πειράζει, απαντήστε µου τώρα.
Γνωρίζουµε καλά ότι ο ΟΣΕ των πέντε εταιρειών και των πολυέξοδων ΔΣ τους, που εσείς είχατε διορίσει και κατέληξαν µε
τα χρέη που ακόµα δεν υπολογίσατε -δεν ξέρουµε τι έχει συµβεί- έχει δύο µεγάλες προίκες: το εµπορικό τρένο και τη «ΓΑΙΟΣΕ». Η «ΓΑΙΟΣΕ» αφορά τη µεγάλη περιουσία του ΟΣΕ, τους
πολυάριθµους σταθµούς του σε όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως
µια τεράστια έκταση πολλών χιλιάδων τετραγωνικών από το
σταθµό Λαρίσης µέχρι τον Πειραιά.
Το εµπορικό τρένο, όµως, είναι ο πραγµατικός κρυµµένος θησαυρός. Θα ξεκινάει από το Θριάσιο, θα συνδέει την Ευρώπη και
όλο τον κόσµο µε τα Βαλκάνια και την Ασία. Εδώ ακριβώς είναι
το «διαµάντι», το οποίο πάει να ξεπουληθεί εν κρυπτώ.
Οι µνηστήρες είναι πολλοί, και βεβαίως η κυρίαρχος του Πειραιά, «COSCO». Ο σταθµός, όµως, Logistics στο Θριάσιο Πεδίο
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καθυστερεί. Οι µελέτες εφαρµογών έχουν προβλήµατα. Άρα; Ας
αντικαταστήσουµε το πολεοδοµικό γραφείο αδειών µε τη Βουλή.
Σωστά;
Το ξανακάνατε για τα κτήρια του «Mall» στο Μαρούσι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω.
Αυτήν τη φορά υπερβάσεις συντελεστού δόµησης και άλλες
υπερβάσεις δηµιουργούν ένα σκανδαλώδες πλαίσιο για δηµόσια
κτήρια. Την άλλη φορά για ιδιωτικού συµφέροντος κτήρια.
Σωστά;
Πείτε µου Τι αφορούν οι προµελέτες -αυτό σας ρώτησα στην
επιτροπή της Βουλής- που έχετε εγκρίνει; Άρα ξέρετε για ποια
κτήρια πρόκειται. Πείτε µου τώρα ποιες είναι αυτές οι µελέτες,
γιατί έχω βάσιµες υποψίες ότι πρόκειται για υπερβάσεις καθ’
υπόδειξη µελλούµενων αγοραστών στο σταθµό Logistics του
Θριασίου Πεδίου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Κωνσταντοπούλου για τέσσερα λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να αναφερθώ στις τοποθετήσεις που
ακούσαµε σε σχέση µε όσα απασχολούν και την πολιτική ζωή και
την κοινωνία το τελευταίο δεκαήµερο.
Έχει µία σηµασία να θυµόµαστε και σε αυτήν εδώ την Αίθουσα
ποια υπήρξε και ποιοι συγκρότησαν τη θερµοκοιτίδα του ρατσισµού, του ναζισµού, της ξενοφοβίας, της εγκληµατικής συµπεριφοράς στην οποία σήµερα αναφέρονται νίπτοντας τας χείρας
τους.
Εγώ προσωπικά δεν µπορώ να ξεχάσω ότι ο κ. Βορίδης, αναφερόµενος στη φωτογραφία του να οπλοφορεί κρατώντας τσεκούρι, µίλησε για ακτιβισµό της Δεξιάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Απουσιάζει ο κ.
Βορίδης.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι ευθύνη του το ότι απουσιάζει. Εδώ είναι το Κοινοβούλιο.
Δεν µπορώ να ξεχάσω ότι τοποθετήθηκε µε µια ακραία αντιδραστική θέση, δηλαδή την επαναφορά της θανατικής ποινής,
σε πρόσφατη τηλεοπτική εκποµπή, ενώ είναι Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
Δεν µπορώ να ξεχάσω ότι ο κ. Δένδιας αρνείτο ότι βασανίστηκαν οι συµµετέχοντες στην αντιφασιστική µοτοπορεία, εξήγγελλε
αγωγές κατά της «GUARDIAN» και φρόντισε να κοπεί η εκποµπή
του κ. Αρβανίτη και της κ. Κατσίµη, όταν τόλµησαν να τον θέσουν
προ των ευθυνών του.
Και δεν µπορώ να ξεχάσω, βεβαίως, ότι µία εβδοµάδα µετά το
ρατσιστικό έγκληµα τον Γενάρη του 2013, από την εκποµπή του
κ. Πρετεντέρη στο «MEGA», ο κ. Δένδιας εκείνο που επέλεξε να
κάνει είναι να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόµµα σε µετάβαση στη νοµιµότητα.
Βεβαίως, για να µιλήσω και για τον παρόντα Υπουργό, τον κ.
Χρυσοχοΐδη, που ήταν Υπουργός και σε άλλη κυβέρνηση -αυτή
η οποία συνέπραξε µε τον ΛΑΟΣ- δεν µπορώ να ξεχάσω ότι βασίσατε ολόκληρη την προεκλογική εκστρατεία της άνοιξης του
2012 στη διέγερση ρατσιστικών, ξενοφοβικών και µισαλλόδοξων
ενστίκτων στην ελληνική κοινωνία, εισηγούµενος και προωθώντας την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για τα κέντρα κράτησης αυτών που ονοµάζατε «λαθροµετανάστες».
Αυτά διότι εδώ όλοι κρινόµαστε και δεν µπορεί να αλλάζουµε
καπέλο και τοποθέτηση κατά το δοκούν ή κατά το κάθε φορά
συµφέρον.
Έρχοµαι στην εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ». Να είµαστε συγκεκριµένοι. Εισηγείστε αυτή η εταιρεία, που έχει µετοχικό
κεφάλαιο 267.223.000 ευρώ, εκ των οποίων πάνω από µισό εκατοµµύριο ανήκει στο Ταµείο Χρηµατοδότησης Δικαστικών Κτηρίων, να διοικείται από ένα επταµελές συµβούλιο που θα ορίσετε
τέσσερις Υπουργοί, δηλαδή εσείς, ο κ. Αθανασίου, ο κ. Άδωνις
Γεωργιάδης και ο κ. Αρβανιτόπουλος. Αυτό εισηγείστε. Να ορίσετε εσείς ποια επτά πρόσωπα θα νέµονται αυτά τα κονδύλια.
Εµείς λέµε ότι δεν σας εµπιστευόµαστε, διότι ο τρόπος µε τον
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οποίο έχετε λειτουργήσει δεν είναι ενδεικτικός χρηστής διοίκησης. Και το ότι δεν συζητήθηκε αυτή η τροπολογία εδώ και δεν
είναι παρών ο κ. Αθανασίου, που έχει κάνει προφανώς εκείνος
χειρόγραφες προσθήκες για µετάθεση του χρόνου, είναι ενδεικτικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ζητώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και θα ολοκληρώσω.
Επίσης, επειδή εξανέστητε εν σχέση µε όσα ζητήθηκε να εξηγήσετε για τον τρόπο µε τον οποίο διοικούνται οι δηµόσιες επιχειρήσεις, θα ήθελα να πω το εξής. Είναι γνωστό τοις πάσι ότι έχετε
τοποθετήσει διαχρονικά τα κοµµατικά στελέχη σας να διοικούν
αυτές τις επιχειρήσεις. Επίσης, πρέπει να δώσετε µια εξήγηση σήµερα που τίθεται το θέµα του ΟΣΕ και της «ΕΡΓΟΣΕ» και των λοιπών θυγατρικών. Πριν από τρεις µήνες αναθέσατε έργα ύψους
500.000.000 ευρώ -η «ΕΡΓΟΣΕ» το έκανε αυτό- σε κοινοπραξίες
στις οποίες συµµετέχει η «ΑΚΤΩΡ» του κ. Μπόµπολα. Από την καταγραφή στη «Διαύγεια» όλων των συµβάσεων που έχει αναθέσει
η «ΕΡΓΟΣΕ» διαχρονικά, προκύπτει επίσης ότι κυριαρχεί µε δυσθεώρητο ύψος αναθέσεων η συγκεκριµένη εταιρεία, η «ΑΚΤΩΡ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου χρόνο να πω µια
λέξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Υπερέβητε το
χρόνο. Παρακάλεσα να ολοκληρώσετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα την είχα πει, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εµείς συµφωνούµε να παραταθεί
λίγο, είναι αποκαλυπτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ελάτε να καθίσετε εδώ, να δώσετε τον λόγο όσο θέλετε εσείς. Δεν υπάρχει
θέµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Άµα αξίζει τον κόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εγώ παρακάλεσα να τηρηθεί ο χρόνος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ θα καταθέσω στα Πρακτικά
την ανάρτηση στο πρόγραµµα «Διαύγεια». Δεν δικαιούστε να αντιδράτε, όταν σας ψέγουµε για κακοδιαχείριση, για αδιαφανή
διάθεση υψηλότατων κονδυλίων, την ώρα που πεινά ο λαός και
η κοινωνία. Δεν δικαιούστε να κουνάτε το δάκτυλο. Περιµένουµε
τις εξηγήσεις σας.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Τελευταία οµιλήτρια είναι η κ. Βαλαβάνη.
Κυρία Βαλαβάνη, έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Μίλησα στην πρωτοµιλία µου ένα
λεπτό λιγότερο και θα ήθελα, αν µπορώ, να το πάρω.
Θα ήθελα να πω προς τον Υπουργό κ. Χρυσοχοΐδη, ο οποίος
έλειπε όταν αναφέρθηκα συγκεκριµένα στο θέµα της ιδιοκτησίας
των τρένων, ότι κάνει λάθος. Τα τρένα στην Ευρώπη δεν είναι
ιδιωτικά. Σε όλες τις µεγάλες χώρες, µε εξαίρεση τη Μεγάλη
Βρετανία, και πριν από όλα στη Γερµανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, είναι δηµόσια σε ποσοστό πάνω από 90%.
Θα ήθελα, επίσης, να πω προς τον κ. Σενετάκη ότι το θέµα που
έβαλα, ότι οι αγγλικοί σιδηρόδροµοι, που είναι το «µοναδικό µοντέλο» που έχει ιδιωτικοποιήσει τη διαχείριση της υποδοµής, είναι
οι πιο επικίνδυνοι της Ευρώπης, είναι θέµα στατιστικής. Έχουν
τα περισσότερα ατυχήµατα από όλους, δεκάδες ατυχήµατα µε
δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυµατίες από τότε που
έγινε αυτού του είδους η απελευθέρωση. Αυτό το θέµα έβαλα
συγκεκριµένα.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Δεν ήσασταν µόνο εσείς.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Σε ό,τι αφορά τη στάση µας στην
τροπολογία που αφορά τις εταιρείες του νερού, θα ήθελα να
αναφερθώ στις βασικές επισηµάνσεις της ερώτησης που καταθέσαµε 9 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις 12 Σεπτεµβρίου και δεν
έχουµε πάρει ακόµα απάντηση, µε θέµα: «Άµεση απόσυρση των
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ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ από τις ιδιωτικοποιήσεις».
Στην ερώτηση αυτή επισηµαίναµε τη δήλωση του Επιτρόπου
κ. Μπαρνιέ, ο οποίος δήλωσε επί λέξει ότι «θα προχωρήσει στην
αποµάκρυνση του νερού από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας
για τις συµβάσεις παραχώρησης» και ότι «το νερό δεν είναι προς
ιδιωτικοποίηση», ενώ ο Επίτροπος κ. Ρεν στις 9 Αυγούστου,
απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Χουντή, ανέφερε επί λέξει ότι «η επιτροπή έχει ήδη δηλώσει ότι
δεν έχει πολιτική που να υποχρεώνει τα κράτη-µέλη να ιδιωτικοποιούν τις υπηρεσίες ύδρευσης και έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα
αποσύρει το νερό από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για τις
συµβάσεις παραχώρησης και θα συνεχίσει να παρακολουθεί από
κοντά την κατάσταση σ’ αυτόν τον ευαίσθητο τοµέα».
Στον αντίποδα αυτής της αλλαγής στάσης η ευρωπαϊκή επιτροπή µέσω της τρόικας έχει επιβάλει και η ελληνική Κυβέρνηση
έχει αποδεχθεί την πώληση των δυο µεγαλύτερων δηµόσιων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα, της ΕΥΔΑΠ
και της ΕΥΑΘ, ως µνηµονιακό όρο. Μέσα από τη σχετική τροπολογία στο παρόν νοµοσχέδιο επιβάλλει την πληρωµή των χρεών
του δηµοσίου προς τις εταιρείες ύδρευσης, όχι επειδή αυτό οφείλει έτσι και αλλιώς να γίνει, όπως θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και
πολύ καιρό, αλλά ως προαπαιτούµενο για την υποδόση του Οκτωβρίου του 2013, προκειµένου οι εταιρείες να µπορούν να παραδοθούν µε προίκα στις δυο µεγάλες πολυεθνικές του νερού -τις
γαλλικές πολυεθνικές που ξέρουµε όλοι- σε πλήρη αντίθεση µε
τις παραπάνω διαβεβαιώσεις τόσο του κ. Μπαρνιέ όσο και του κ.
Ρεν.
Αυτό µας βάζει σε έντονες υποψίες, επειδή:
Πρώτον, βρίσκεται σε εξέλιξη το µεγάλο κύµα αποϊδιωτικοποίησης και επαναδηµοτικοποίησης του νερού, που στην Ευρώπη
ξεκίνησε από το Παρίσι και σήµερα βρίσκει το Βερολίνο στην τελευταία φάση πλήρους επαναδηµοτικοποίησης του νερού του.
Δεύτερον, ταυτόχρονα έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 1,5 εκατοµµύριο υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών, µε τη σωστή quota
που χρειάζεται για κάθε χώρα, από την πρωτοβουλία
«right2water», µε κεντρικό σύνθηµα «το νερό δεν είναι για πούληµα». Οι οποίες υπογραφές, µε τη συγκεκριµένη σύνθεση που
έχουν, συνιστούν νόµιµο αίτηµα για δηµοψήφισµα σε όλες τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νερό.
Αυτά τα δυο, λοιπόν, µας βάζουν σε υποψίες ότι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, προκειµένου να γλιτώσει ένα δηµοψήφισµα που ξέρει
ότι θα το χάσει, όπως το έχασε το 2011 η Κυβέρνηση της Ιταλίας
και δεν µπορεί τώρα να ιδιωτικοποιήσει το νερό, αναδιπλώνεται
και αποσύρει το νερό από την πλατφόρµα των ιδιωτικοποιήσεών
της.
Ταυτόχρονα όµως στις χώρες σε καθεστώς µνηµονίου, τις
οποίες εκβιάζει ασύστολα, το νερό ιδιωτικοποιείται τώρα, σήµερα. Και µε τις ρυθµίσεις του παρόντος νοµοσχεδίου αυτό θέλουν να εξυπηρετηθεί.
Ζητούµε λοιπόν από την Κυβέρνηση -και µε αυτό θέλω να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε- να κάνει το αυτονόητο: Να θεωρήσει ότι
οι δεσµευτικές δηλώσεις των κυρίων Μπαρνιέ και Ρεν δεσµεύουν
και την πολιτική της τρόικας στην Ελλάδα. Επίσης, ζητούµε να
αποσύρει από το παρόν νοµοσχέδιο την τροπολογία που συµψηφίζει τις οφειλές του δηµοσίου προς την ΕΥΔΑΠ και αποπληρώνει τα υπόλοιπα από τον κρατικό προϋπολογισµό, προκειµένου
να παραµείνει «προικοδοτηµένη», περιµένοντας τις δύο µεγάλες
πολυεθνικές, που σήµερα διώχνονται κακήν κακώς από όλες τις
χώρες της Ευρώπης.
Το κίνηµα για το νερό της Θεσσαλονίκης είναι µια µεγάλη προειδοποίηση για όλους. Ποτέ, εγώ τουλάχιστον, δεν έχω δει όλα
αυτά τα χρόνια τόσους πολλούς φορείς, τόσες πολλές συλλογικότητες, ανεξάρτητα από την πολιτική τοποθέτηση αυτών που
συµµετέχουν, να δηλώνουν µε τέτοια οµοφωνία ότι θα αντιπαλέψουν την υπόθεση ιδιωτικοποίησης του νερού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για λίγα λεπτά και τελειώνουµε.
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ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, προσπάθησα όλα τα χρόνια που
πολιτεύοµαι, ιδιαίτερα στον χώρο του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης που υπηρέτησα, να κρατήσω ψηλά την πολιτική µου αξιοπρέπεια, πρώτον, να βάλω µπροστά το καθήκον µου και µετά να
προστατεύσω και την προσωπική µου αξιοπρέπεια. Για πολλά
χρόνια δεν µιλάω, γιατί πιστεύω ότι ο πολιτικός πρέπει να είναι
καρτερικός, ο πολιτικός πρέπει να κάνει το καθήκον του, ο πολιτικός πρέπει να εκπληρώνει το χρέος του απέναντι στη χώρα του.
Άκουσα όµως προηγουµένως κάτι στο οποίο δεν µπορώ να
µην απαντήσω, παρ’ ότι συνήθως δεν απαντώ. Όλα τα χρόνια
που έκανα καλά τη δουλειά µου και επειδή εξαρθρώσαµε µαζί µε
ικανούς ανθρώπους την τροµοκρατία στη χώρα και απηλλάγη
από µια πληγή, µας έλεγαν πράκτορες των Αµερικανών, από τον
χώρο της Αριστεράς και όχι µόνο. Μας έλεγαν συνεργάτες των
µυστικών υπηρεσιών.
Τώρα κάνουν αυτοί παρέα µε αυτούς. Εγώ δεν πήγαινα ποτέ
µε αυτούς. Τώρα κάνουν αυτοί παρέα και αυτοί τους επικαλούνται. Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται τους Αµερικανούς τώρα, κόντρα στους
Γερµανούς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Πότε έγινε αυτό; Μα τι λέτε!
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Να διαβάσετε τις δηλώσεις του Αρχηγού σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πάρα πολύ! Αν έχετε την καλοσύνη, µη διακόπτετε τον Υπουργό.
Μα, γιατί τον διακόπτετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Να απαντήσουµε, κύριε Πρόεδρε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Επειδή µε προκαλείτε και δεν θα απαντήσω σε
αυτήν την πρόκληση σήµερα, θα σας πω ότι εγώ είµαι θύµα βίας
και µάλιστα δολοφονικής βίας. Και είµαι θύµα βίας, γιατί έκανα
καλά τη δουλειά µου, γιατί έκανα το καθήκον µου στο ακέραιο
και µε πολύ δηµοκρατικό τρόπο. Και αν βρεθεί κάποιος να µου
χρεώσει έστω και µία αντιδηµοκρατική πράξη, τότε πραγµατικά
θα φύγω απ’ την πολιτική.
Τρίτον, είπε η κ. Κωνσταντοπούλου προηγουµένως ότι διεγείραµε τα ρατσιστικά αντανακλαστικά κάποιων. Έτσι είναι. Βγήκε
κανείς από εσάς να καταδικάσει -κι από όλους εµάς, τους περισσότερους- για να µην ανδρώνεται η Χρυσή Αυγή, όταν ορδές χιλιάδων δυστυχισµένων ανθρώπων γυρνάνε µες στο κέντρο της
Αθήνας -γυρνούσαν, εν πάση περιπτώσει- χωρίς σκοπό και µε
στόχο να πάνε κάπου αλλού ή να ζήσουν εδώ, µε αποτέλεσµα η
ζωή των ανθρώπων στο κέντρο και η πόλη να γίνεται κόλαση; Κανείς.
Όταν επιχειρήσαµε να βάλουµε µια τάξη, τότε «προκαλέσαµε
τα ρατσιστικά αντανακλαστικά». Ποιων άραγε; Ποιων προκαλέσαµε τα αντανακλαστικά; Πηγαίνετε και µιλήστε µε ένα σωρό
αριστερούς πολίτες, δηµοκρατικούς, προοδευτικούς, ανεκτικούς, εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Ο Άγιος Παντελεήµονας είναι
φαινόµενο ακριβώς αυτής της κακής ανοχής του κράτους τόσα
χρόνια, µε αποτέλεσµα να θεριέψουν οι µαχαιροβγάλτες και το
µίσος.
Αν αυτό θεωρείτε ότι είναι διέγερση ρατσιστικών αντανακλαστικών, τότε πραγµατικά δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε. Αν η
εγκληµατικότητα, η οποία έφτασε στα ύψη από ανθρώπους που
για διαφόρους λόγους βρίσκονται εκεί, δυστυχισµένοι, χωρίς
καµµία ευθύνη, ανώνυµοι, και το ανέχεται το κράτος, αν αυτό λέγεται ρατσιστικά αντανακλαστικά, τότε λυπάµαι, δεν µπορούµε
να συνεννοηθούµε.
Κοιτάξτε, επαναλαµβάνω ότι προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια
να κρατήσω την πολιτική και την προσωπική µου αξιοπρέπεια. Αν
χρειαστεί, να ξαναµιλήσουµε γι’ αυτά όποτε θέλετε. Επιτέλους,
όµως, το τσουβάλιασµα και η προσπάθεια να µας βάλετε όλους
σε έναν κουβά, αυτό δεν πρόκειται να περάσει και δεν πρόκειται
να το αφήσω εγώ έτσι. Θα σας απαντήσω και µε λεπτοµέρειες,
εάν χρειαστεί και όποτε χρειαστεί, θα είµαι εδώ.
Πριν από δέκα χρόνια εγώ µιλούσα για τη Χρυσή Αυγή. Ένας
µιλούσε από την Αριστερά µόνο, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης -να
είναι καλά!- και κανένας άλλος. Μόνο ένας µιλούσε για τη Χρυσή
Αυγή. Και είµαι ο Υπουργός που προφυλάκισε µέσα από τη δικαιοσύνη. Για πρώτη φορά προφυλακίστηκαν άνθρωποι της Χρυ-
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σής Αυγής πριν από πέντε-έξι χρόνια. Είναι παρών εδώ ο πρόεδρος των αστυνοµικών εκείνης της εποχής.
Το δεύτερο θέµα που θέλω να θέσω είναι το εξής: Είπατε κάτι
το οποίο ελπίζω να σας ξέφυγε και πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί –υποθέτω ότι είστε προσεκτικοί- στις διατυπώσεις σας. Είπατε ότι πριν από τρεις µήνες η εταιρεία «ΑΚΤΩΡ» πήρε ένα
έργο. Γιατί µου το λέτε εµένα; Πήγε σε ένα διαγωνισµό και πήρε
ένα έργο. Το πήρε µε βρώµικο τρόπο; Με αδιαφανή τρόπο; Με
παράνοµο τρόπο; Πηγαίνετε να το καταγγείλετε. Δεν ήµουν
Υπουργός εγώ, αλλά δεν έχει σηµασία αυτό. Εάν δηλαδή πήρε
η «ΑΚΤΩΡ» ή κάποια άλλη εταιρεία ή µαζί µε κάποια άλλη εταιρεία ένα έργο, αυτό σηµαίνει ότι έχει γίνει κάποια παρανοµία; Αν
έχει γίνει, παρακαλώ να το καταγγείλετε εδώ στον Υπουργό, σε
µένα δηλαδή συγκεκριµένα, µε στοιχεία ή ενδεχοµένως στον εισαγγελέα. Γιατί πάτε να δηµιουργήσετε εντυπώσεις;
Τέλος, η «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει 5.600 κεφάλαιο. Είναι 5.600, αυτό διαχειρίζεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν έχετε δικαίωµα να τριτολογήσετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρθηκε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, όχι, δεν
έχετε δικαίωµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επί προσωπικού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εξηγήστε µου
ποιο είναι το προσωπικό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε
στην τοποθέτησή µου, διαστρεβλώνοντας το περιεχόµενό της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πολιτικά µίλησε
ο Υπουργός. Δεν είναι προσωπικό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, όχι, παρακαλώ!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε υποχρεωµένος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν υπάρχει
προσωπικό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το λέει ρητά ο Κανονισµός ότι
όταν υπάρχει διαστρέβλωση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ωραία, σας
έδωσα το λόγο να εξηγήσετε ποιο είναι το προσωπικό. Είπατε
αυτό το οποίο είπατε και κατά την άποψη του Προέδρου δεν συνιστά προσωπικό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου τον λόγο για ένα
λεπτό, όπως δικαιούµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, έληξε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µε αυτόν τον
τρόπο υποθάλπετε τη διαφθορά και τη διαπλοκή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ να
µην γράφονται τα όσα ακούγονται από την κ. Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των
άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών
Μεταφορών και άλλες διατάξεις» και θα γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
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ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 7 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 8 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 26 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 27 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 34 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 38 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 39 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 42 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 43 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 45 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 46 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 47 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 48 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 49 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 50 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 51 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 52 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 53 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 54 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 55 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 56 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 57 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
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άρθρο 58 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 59 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 60 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 61 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 61 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 62 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 63 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 63 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 64 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 64 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 65 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 65 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 66 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 66 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 67 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 67 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 68 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 68 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 69 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 69 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 70 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 70 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 71 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 71 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 72 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 72 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 73 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 73 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 74 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 74 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 75 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 75 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 76 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 76 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 77 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 77 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 78 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 78 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 79 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 79 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 80 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 80 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 81 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 81 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 82 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 82 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 83 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 83 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 84 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 84 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 85 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 85 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 86 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 86 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 87 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 87 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 88 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 88 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 89 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 89 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 90 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 90 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 91 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 91 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 92 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 92 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 93 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 93 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 94 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 94 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 95 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 95 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 96 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 96 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 97ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 97 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 98 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 98 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 99 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 99 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 100 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 100 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 101 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 101 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 102 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 102 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 103 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 103 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 104 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 104 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 105 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 105 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 106, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 106 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 107 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 107 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 108 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 108 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 109 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 109 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 110 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 110 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 111 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 111 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 112 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 112 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 113 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 113 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 114 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 114 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 115 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό µε την προσθήκη του εδαφίου
β’ της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 829 και ειδικό 7;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 115 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό µε την προσθήκη του εδαφίου β’ της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 829 και ειδικό 7 κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 116 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 116 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 117 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 117 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 118 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 118 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 119 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 119 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 120 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 120 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 121 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 121 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 122 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 122 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 123 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 123 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Τίθεται σε ψηφοφορία η τροπολογία µε γενικό αριθµό 828 και
ειδικό 6, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 της τροπολογίας;
ΟΛΟΙ OI ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 1 της τροπολογίας έγινε δεκτό οµοφώνως.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 της τροπολογίας;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 2 της τροπολογίας έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 της τροπολογίας;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 3 της τροπολογίας έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 της τροπολογίας;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 4 της τροπολογίας έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 της τροπολογίας;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 5 της τροπολογίας έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 828 και ειδικό 6 έγινε
δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατ’ άρθρον
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 829 και ειδικό 7 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 829 και ειδικό 7 έγινε δεκτή οµοφώνως
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν προχωρήσουµε στην ψήφιση των άρθρων της επόµενης τροπολογίας, έχω την τιµή να
ανακοινώσω στο Τµήµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν
από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι ένας εκδροµείς από τη
Θεσσαλονίκη.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τίθεται σε ψηφοφορία η τροπολογία µε γενικό αριθµό 830 και
ειδικό 8 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 της τροπολογίας
το οποίο παίρνει αριθµό 129 στο νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞHΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 1 της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 830 και ειδικό 8 όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, το οποίο θα αναφέρεται
ως άρθρο 129 στο νοµοσχέδιο, έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 το οποίο παίρνει
αριθµό 130 στο νοµοσχέδιο της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
830 και ειδικό 8;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 2 της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 830 και ειδικό 8 όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό το οποίο θα αναφέρεται
ως άρθρο 130 στο νοµοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 το οποίο παίρνει
αριθµό 131 στο νοµοσχέδιο της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
830 και ειδικό 8;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΑΣΗΜΙΝΑ ΞHΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 3 της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 830 και ειδικό 8 όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό το οποίο θα αναφέρεται
ως άρθρο 131 στο νοµοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 830 και ειδικό 8 έγινε
δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατ’ άρθρον
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 831 και ειδικό 9 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞHΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 831 και ειδικό 9 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 824 και ειδικό 2;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 824 και ειδικό 2 έγινε δεκτή οµόφωνα
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 825 και ειδικό 3;
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 825 και ειδικό 3 έγινε δεκτή οµόφωνα
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο του
νοµοσχεδίου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί
των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 17.16’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 27 Σεπτεµβρίου 2013 και
ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που διανεµήθηκε.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

