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Αθήνα, σήµερα στις 22 Οκτωβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.07’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Χρήστο Μαντά, Βουλευτή Ιωαννίνων, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την κατάργηση νευραλγικών τοµέων και ειδικοτήτων της δευτεροβάθµιας τεχνικής
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, ανάµεσα στους οποίους συγκαταλέγεται και ο τοµέας Υγείας και Πρόνοιας.
2) Ο Βουλευτής Δράµας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Πολυξένη Ζωγραφίδου αιτείται την
αναθεώρηση της διάταξης του άρθρου 3 παράγραφος 28 περίπτωση α του ν.3027/2002 που αφορά στην κατάργηση των µετεγγραφών φοιτητών εξωτερικού.
3) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων στο
ΕΚΑΒ του Νοµού Πιερίας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τη µη
καταβολή υπερωριών και αιτείται την καλύτερη στελέχωση του
τοµέα σε προσωπικό, γιατρούς και νέα οχήµατα.
4) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος Ενότητας Καρπάθου-Κάσου της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης Νοτίου Αιγαίου εκφράζει τη διαµαρτυρία του για
το σχεδιασµό των προτεινόµενων ακτοπλοϊκών γραµµών που
αφορά στα νησιά Κάρπαθο, Κάσο και Χάλκη και προτείνει την
αναστολή της προκήρυξης του διαγωνισµού στο τµήµα που
αφορά αυτά τα νησιά.
5) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου
Ευβοίας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την επιχειρούµενη επιβολή διοδίων στον οδικό άξονα Σχηµαταρίου-Χαλκίδας.

6) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ,
Αχαΐας κ.κ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ και ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας αιτείται την
εφαρµογή των ίδιων µέτρων που ίσχυσαν σε εργαζόµενους
άλλων πιστωτικών ιδρυµάτων, τα οποία τέθηκαν σε καθεστώς εκκαθάρισης.
7) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Διευθυντής του Γυµνασίου Νιγρίτας
του Νοµού Σερρών αιτείται τη δωρεάν µετακίνηση των µαθητών
στο σχολείο διότι η µετακίνησή τους µε τα πόδια δεν είναι ασφαλής και η οικονοµική κατάσταση των οικογενειών τους δεν επιτρέπει επιπλέον επιβάρυνση.
8) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών του Περιφερειακού Τµήµατος Μεσσηνίας-Λακωνίας
διαµαρτύρεται για τις νέες περικοπές στον προϋπολογισµό των
φυσιοθεραπειών και εκφράζει την ανησυχία του ότι οι ασθενείς
θα επιβαρυνθούν επιπλέον για τις απαραίτητες φυσιοθεραπείες
τους.
9) Οι Βουλευτές, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ, Λαρίσης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ και Επικρατείας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Ένωση
Δηµοκρατικών Γυναικών Ικαρίας εκφράζει τη διαµαρτυρία της
για τις ελλειπείς δοµές της δηµόσιας υγείας στην Ικαρία.
10) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην
άρνηση της Γερµανίας να προχωρήσει στην εξόφληση του συνόλου των οφειλών της προς την Ελλάδα (Πολεµικές Επανορθώσεις, Κατοχικό Δάνειο, Επιστροφή Αρχαιολογικών Θησαυρών)
συνολικού ύψους 162 δις πλέον τόκων.
11) Ο Βουλευτής Τρικάλων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου
Καλαµπάκας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την πρόταση του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων να συγχωνεύσει το Υποθηκοφυλάκειο Καλαµπάκας µε αυτό
των Τρικάλων.
12) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Κοινωνικών Λει-
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τουργών Ελλάδος αιτείται την επανεξέταση της δυνατότητας να
συµπεριληφθούν ειδικότητες του τοµέα Υγείας και Κοινωνικής
Φροντίδας στο νέο επαγγελµατικό σχολείο και να διευθετηθούν
όλες οι περιπτώσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, που βρίσκονται
σε διαθεσιµότητα.
13) Ο Βουλευτής Δράµας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Παραπληγικών του
Νοµού Δράµας αιτείται τη συνέχιση όλων των παροχών και επιδοµάτων στα ΑΜΕΑ, σύµφωνα µε τις αποφάσεις των υγειονοµικών επιτροπών, στις οποίες δεν αναγράφεται ηµεροµηνία λήξης
της ισχύος τους.
14) Ο Βουλευτής Έβρου κ. ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι τεταρτοετείς φοιτητές του Τµήµατος
Επιστηµών στην Προσχολική Ηλικία του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά µε την
µείωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι λειτουργούν
ως επόπτες των φοιτητών για την ολοκλήρωση της πρακτικής
τους άσκησης, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου τους.
15) Οι Βουλευτές Ηρακλείου, κ.κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ και ΜΙΧΑΗΛ
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος
του Μινώα Πεδιάδας του Νοµού Ηρακλείου διαµαρτύρεται για
την υποβάθµιση από τη διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των παροχών
και υπηρεσιών του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Αρκαλοχώρι, χωρίς καµµία διαβούλευση µε την τοπική κοινωνία.
16) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος αιτείται τη συµµετοχή της Οµοσπονδίας
Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ) στην Επιτροπή για
τον καθορισµό Εθνικής Στρατηγικής της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
logistics.
17) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Διοικητικό Συµβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Νότιου Αιγαίου εκφράζει την
αντίθεση του στην τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 998/1979
που αφορά στο καθεστώς ιδιοκτησίας των χορτολιβαδικών εκτάσεων και αιτείται την εξαίρεση της εφαρµογής του νέου νόµου
για τις περιφέρειες των πρωτοδικείων των Κυκλάδων Σύρου και
Νάξου.
18) Οι Βουλευτές, Σάµου κ. ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ και Β’ Αθηνών
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
ο Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου της Χίου εκφράζει
τη διαµαρτυρία του διότι το νησί των Ψαρών δεν έχει δασκάλα,
στο Νοσοκοµείο Χίου υπάρχει παιδιατρική κλινική χωρίς παιδίατρους, στον ΕΟΠΥΥ της Χίου υπάρχουν µικροβιολόγοι χωρίς µικροβιολογικό εργαστήριο και η καθαρίστρια της ΔΟΥ Χίου µε
ανίατη νόσο τέθηκε σε διαθεσιµότητα.
19) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Ζαγόρας-Μουρεσίου εκφράζει την αντίθεσή του στην ένταξη του Δήµου στη Γ’
Γεωγραφική Ζώνη σχετικά µε το επίδοµα του πετρελαίου θέρµανσης και προτείνει την υπαγωγή του ορεινού αυτού δήµου σε
άλλη ζώνη, προκειµένου οι κάτοικοι να τύχουν µεγαλύτερης επιδότησης.
20) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Βασίλειος Κονίδης, διαχειριστής της ΕΠΕ «ΣΙΡΟΚΟ» αιτείται την ανάκληση του προεδρικού
διατάγµατος που αφορά στις εξώσεις επιχειρήσεων στο παραλιακό µέτωπο Αττικής, που εκτείνεται από το Νέο Φάληρο έως
την Αγία Μαρίνα Κορωπίου από την Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου.
21) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος του Μινώα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πεδιάδας του Νοµού Ηρακλείου εκφράζει τη διαµαρτυρία του
για την υποβάθµιση του παραρτήµατος του ΙΚΑ Αρκαλοχωρίου
του Δήµου Μινώα Πεδιάδας, το οποίο εξυπηρετεί περισσότερους από εξήντα χιλιάδες κατοίκους.
22) Η Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Μαρία Καµά και ο κ. Ευθύµιος Κρίκος εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για τις ανισότητες
που προκύπτουν στη µοριοδότηση ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς µε ίδια προσόντα.
23) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στις ελλείψεις ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού των Κέντρων Υγείας του Νοµού
Ηλείας.
24) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στην απογοήτευση των αγροτών από τη χαµηλή επιστροφή του
ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο.
25) Οι Βουλευτές, Βοιωτίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ και Β’ Αθηνών κ. ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
και Μελετών κατέθεσε την έκθεσή του σχετικά µε τη µόλυνση
του υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή Σχηµαταρίου-Οινοφύτων
του Νοµού Βοιωτίας.
26) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Θήρας του Νοµού
Κυκλάδων εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την επικείµενη διακοπή της µέχρι σήµερα επιδοτούµενης ακτοπλοϊκής γραµµής
Οίας-Θηρασίας, καταδικάζοντας έτσι τους κατοίκους της Θηρασίας σε κοινωνική αποµόνωση και οικονοµικό αποκλεισµό.
27) Η Βουλευτής Λακωνίας κ. ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Βατικιώτικων Συλλόγων Λακώνων Αττικής επισηµαίνει την αναγκαιότητα να
προστατευτεί η περιοχή των Βατίκων από τη βαριά βιοµηχανοποίησή της.
28) Η Βουλευτής Σάµου κ. ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του 1ου
Δηµοτικού Σχολείου Αγίου Κηρύκου Νοµού Σάµου διαµαρτύρεται για την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, µε αποτέλεσµα
να υπολειτουργεί το σχολείο.
29) Ο Βουλευτής Καστοριάς κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία o Περιφερειάρχης Δυτικής
Μακεδονίας αιτείται την ανάγκη ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πιλοτικό πρόγραµµα που αφορά στην εφαρµογή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος.
30) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στην εγκατάλειψη του κολυµβητήριου Ακρωτηρίου των Χανίων,
µε αποτέλεσµα να ευρίσκεται στο έλεος κάθε επιτηδείου.
31) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιµότητα της Περιφέρειας Κρήτης αιτούνται τη λειτουργία
τοµέων-ειδικοτήτων στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και την επαναφορά τους στις οργανικές τους θέσεις, προκειµένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες της περιφέρειας.
32) Ο Βουλευτής Κιλκίς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Μπίµπλης Γρηγόριος αιτείται
την εξαίρεσή του από το καθεστώς της διαθεσιµότητας, ως ελάχιστο φόρο τιµής- προσφοράς της σωµατικής του ακεραιότητας
στην πατρίδα εν καιρώ ειρήνης.
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33) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη
µεγάλη µόλυνση που έχει προκληθεί από λύµατα και χηµικά απόβλητα στη Σταυρακιανή Καµάρα του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης.
34) Η Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου και
η Επιτροπή Αγώνα της Κοινότητας Μαυροµατίου του Δήµου
Μουζακίου αιτούνται την ανάπλαση του ιστορικού χώρου πέριξ
του σπηλαίου, όπου γεννήθηκε ο αρχιστράτηγος Γεώργιος Καραϊσκάκης.
35) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Μάριος Βασιλόπουλος εκφράζει τη
διαµαρτυρία του για την άδικη µεταχείριση των µισθωτών φορολογουµένων.
36) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Τριάδα Χατζοπούλου εκφράζει τη διαµαρτυρία της, διότι έχει ανατεθεί η
διεύθυνση του νευραλγικού τοµέα της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΕΟΠΥΥ σε πρόσωπο, κατά του οποίου έχουν ασκηθεί
πειθαρχικές και ποινικές διώξεις.
37) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζοµένων των µεταλλείων της ΛΑΡΚΟ αιτείται την παραίτηση
της διοίκησης της εταιρείας ΛΑΡΚΟ, διότι οδηγεί την εταιρεία
στην καταστροφή µε τραγικές συνέπειες για τους εργαζόµενους.
38) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στην καταγγελία της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κρήτης σχετικά
µε την έλλειψη αλεξίσφαιρων γιλέκων.
39) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε
σοβαρά ρήγµατα που παρουσιάστηκαν στο κτήριο του Δηµοτικού Σχολείου Γαλιάς του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης από τον τελευταίο σεισµό.
40) Οι Βουλευτές, Επικρατείας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ,
Νοµού Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ και Λαρίσης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του 2ου Νηπιαγωγείου Κύµης εκφράζει τη
διαµαρτυρία του για τη µη λειτουργία του ολοήµερου σχολείου
και τη διακοπή της µεταφοράς των παιδιών από και προς το νηπιαγωγείο µε ταξί.
41) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Εκπρόσωποι Εργαζοµένων
των Τριών Σωµατείων Εργοστασίων Φωτοβολταϊκών ΒΙΠΕ Πατρών εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους εξαιτίας των υπουργικών
αποφάσεων του τελευταίου έτους, οι οποίες συνέτειναν στο πάγωµα των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά πάρκα, µε αποτέλεσµα
τη µείωση των παραγγελιών, που οδηγεί τον κλάδο σε τέλµα και
τους εργαζόµενους στην ανεργία.
42) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών βορείου Ελλάδος επισηµαίνει την τάση αποβιοµηχάνισης της Βορείου Ελλάδας και τονίζει την αναγκαιότητα στήριξης της
περιφερειακής βιοµηχανίας της χώρας µας από την πολιτεία.
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43) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Νοµού Ηλείας αιτείται την καταβολή του
επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας σε πέντε συναδέλφους τους,
οι οποίοι εργάζονται σε ανθυγιεινό περιβάλλον.
44) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Πέλλας αιτείται την
άµεση πολιτική λύση, ώστε να τακτοποιηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των περιοχών Καραµάν, Αγίου Μάρκου και Ντερέ.
45) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Δήµαρχος Τήλου και ο αναπληρωτής Δήµαρχος Μεγίστης καταθέτουν επιστολή σχετικά µε την
υπολειτουργία των δηµοτικών σχολείων στα ακριτικά νησιά της
Τήλου και του Καστελλόριζου.
46) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του ολοήµερου τµήµατος του 2ου Νηπιαγωγείου Σκιάθου
επισηµαίνει την αδυναµία λειτουργίας του εν λόγω τµήµατος
λόγω έλλειψης νηπιαγωγού.
47) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Θήρας του Νοµού
Κυκλάδων εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Δήµου Θήρας.
48) Ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Ένωσης Καπνοπωλών, Ψιλικών και Περιπτέρων Μακεδονίας αιτείται το πάγωµα
των τιµολογιακών αυξήσεων και την κατάργηση των µέτρων, που
οδηγούν σε αφανισµό τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
49) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Ζαγοράς - Μουρεσίου
του Νοµού Μαγνησίας εκφράζει την αντίθεσή του στην ένταξη
του δήµου στη Γ’ Γεωγραφική Ζώνη σχετικά µε το επίδοµα του
πετρελαίου θέρµανσης και προτείνει την υπαγωγή του ορεινού
αυτού Δήµου σε άλλη ζώνη, προκειµένου οι κάτοικοι να τύχουν
µεγαλύτερης επιδότησης.
50) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι κάτοικοι του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Αµφιθέας του Δήµου Ιωαννίνων αιτούνται την
τροποποίηση της ισχύουσας τιµής ζώνης στην Αµφιθέα, καθώς
υπάρχει διαφορά στο Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδων και
στο Συντελεστή Δόµησης.
51) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Συλλογικό σύστηµα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ (ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε.), αιτείται την υλοποίηση της
διαδικασίας που προβλέπει η νοµοθεσία, ώστε οι µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων να µην υπολειτουργούν, µε τις γνωστές
συνέπειες για το περιβάλλον.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 147/25-07-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΚΕ 1139160
ΕΞ 2013 39/12-09-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών
η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 304/29-07-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παναγιώταρου Ηλία δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΡ.Κ.Ε183/

«
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05.08.2013/12-09-2013 έγγραφο από την Υπουργό Τουρισµού η
ακόλουθη απάντηση:

776

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΒ’ - 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

3. Στην µε αριθµό 634/19-08-2013 ερώτηση της Βουλευτού κ.
Γιαννακάκη Μαρίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 741/12-09-2013 έγ-

«
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γραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 700/21-08-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γρέγου Αντωνίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 747/12-09-2013 έγ-

γραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:

«

»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΒ’ - 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

5. Στην µε αριθµό 749/21-08-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παναγιώταρου Ηλία δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/9728/

783

13473/12-09-2013 έγγραφο από την Αναπληρώτρια Υπουργό
Εθνικής Άµυνας η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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6. Στην µε αριθµό 775/22-08-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παππά Χρήστου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/16844/12-09-

«

2013 έγγραφο από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη µε αριθµό 1660/16-9-2013 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δηµητρίου Στρατούλη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε τα Ασφαλιστικά Ταµεία και τις συντάξεις
δεν θα συζητηθεί, µετά από συνεννόηση του αρµόδιου να απαντήσει Υπουργού µε τον ερωτώντα Βουλευτή και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 432/1-8-2013 ερώτηση
πρώτου κύκλου του πρώην Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη δηµόσια υγεία, τα παράνοµα δίκτυα και
τις κεραίες κινητής ευρυζωνικότητας.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Η ερώτησή µου αυτή αφορά
ένα µείζονος σηµασίας θέµα νοµιµότητας, διαφάνειας σε ό,τι
αφορά τεράστια οικονοµικά συµφέροντα και, φυσικά –νοµίζω ότι
αυτά είναι πάνω απ’ όλα- θέµατα δηµόσιας υγείας.
Υπάρχουν χιλιάδες κεραιών κινητής τηλεφωνίας, για τις οποίες
σύµφωνα µε µία υπουργική απόφαση του 2000 υποτίθεται ότι τηρούνταν κάποιοι κανόνες σχετικά µε τα όρια της ακτινοβολίας
που εκπέµπουν, τα οποία όρια µάλιστα, προκειµένου για σχολεία,
βρεφονηπιακούς σταθµούς και άλλες αυτής της µορφής εγκαταστάσεις, είναι σε χαµηλότερο επίπεδο ακριβώς λόγω του κινδύνου που υπάρχει για τη δηµόσια υγεία ατόµων που δεν έχουν
ολοκληρώσει τη σωµατική ανάπτυξή τους.
Αυτό που µου κάνει εντύπωση είναι ότι κανονικά τον έλεγχο
των χιλιάδων αυτών κεραιών πρέπει να κάνει η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας. Αµφιβάλλω αν είναι σε θέση από
πλευράς υποδοµής, µέσων και ανθρωπίνου δυναµικού, ειδικών
συνεργατών, να καλύψει ένα τεράστιο θέµα, όπως αυτό. Όµως
και µόνο το ότι έχουµε όρους που ανάγονται στο 2000 είναι ανεπίτρεπτο. Έπειτα από δεκατρία χρόνια, προφανώς, κάποια πράγµατα θα έχουν αλλάξει. Μελετητές και ερευνητές κάτι παραπάνω
θα έχουν βγάλει από τις έρευνές τους σχετικά µε την ιονίζουσα
ή µη ακτινοβολία αυτών των µηχανηµάτων.
Αυτό το οποίο έχει, επίσης, µεγάλη σηµασία -και υποθέτω ότι
ο Υπουργός το έχει υπ’ όψιν του- είναι ότι το Μάρτιο του 2014
λήγει η διετής προθεσµία που είχε δοθεί για όλες αυτές τις χιλιάδες των κεραιών, ώστε να τακτοποιηθούν. Αµφιβάλλω αν το
έχει υπ’ όψιν του. Βλέποντας µάλιστα τον πίνακα που η Επιτροπή
Ελέγχου Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών στην απάντησή της
µας δίδει, διαπιστώνω ότι όλες οι γνωστές και µεγάλες εταιρείες
κινητής τηλεφωνίας έχουν άλλη εβδοµήντα τέσσερα, άλλη πενήντα επτά, άλλη ογδόντα τέσσερα, άλλη -ο ΟΤΕ- εκατόν δύο κεραίες παρανόµως, για τις οποίες τους επιβάλλονται πρόστιµα.
Θέλω -επιφυλάσσοµαι ίσως για τη δευτερολογία µου- να αναφερθώ σε ένα συγκλονιστικό κείµενο, το οποίο µας έστειλε στην
Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας ο παραιτηθείς τότε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών κ. Συρίγος. Θα σας το δώσω, κύριε Υπουργέ. Θα διαβάσω
ένα απόσπασµα. Αφορά βέβαια τους προηγούµενους Υπουργούς, αλλά είναι συγκλονιστικό και είµαι βέβαιος ότι όταν θα το
διαβάσετε -αν δεν έχει ήδη φτάσει στα χέρια σας- θα συγκλονιστείτε κι εσείς όχι µόνο για την επισήµανση των κινδύνων, αλλά
και του άλλου κινδύνου που προκύπτει από τον πανικό απληροφόρητου κοινού, το οποίο ακούει για κεραίες κινητής τηλεφωνίας
και είναι λογικό, µε όλα αυτά που ακούει και διαβάζει, να µεγιστοποιεί στη φαντασία του ο καθένας και στο ατοµικό του πρόβληµα τον κίνδυνο.
Έχουµε, λοιπόν, ένα πεδίο ανέλεγκτο ουσιαστικά, για πολλούς
και διαφόρους λόγους, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να οφείλονται στην έλλειψη πολιτικής βούλησης, όπου συνήθως τελικά
τα παραπέµπουµε όλα.

(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Απόστολος Κακλαµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως είπε ο συνάδελφος, ο πρώην Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης,
εδώ προκύπτουν τρία ζητήµατα για τα οποία κάποιος πρέπει να
αναφερθεί στο συγκεκριµένο θέµα. Το ένα αφορά τη νοµιµότητα
και την εµπέδωσή της σε ένα χώρο ο οποίος έχει και ζητήµατα
ανταγωνισµού. Το δεύτερο αφορά τα ζητήµατα της διαφάνειας,
κατά πόσο, δηλαδή, το κράτος, η διοίκηση λειτουργεί κάτω από
κανόνες, κατ’ αρχάς µε µία δηµόσια διαβούλευση. Όταν µπαίνει
µία παράνοµη κεραία, είναι προφανές ότι δεν καταπατάται µόνο
η νοµιµότητα αλλά καταπατώνται και οι διαδικασίες διαβούλευσης, διαφάνειας και βέβαια το µεγάλο θέµα που ανέφερε ο κ. Κακλαµάνης, το θέµα της δηµόσιας υγείας.
Είχε επανέλθει ο κ. Κακλαµάνης στο θέµα. Διαβάζοντας την
ερώτησή του, λοιπόν, έκανα µία πρόχειρη έρευνα και διαπιστώνω
µε λύπη µου ότι δεν υπάρχουν κατ’ αρχάς οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, κυρίως από την πλευρά της Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας. Και δεν υπάρχουν ενώ η Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας
επιχειρεί µε διαφάνεια να δηµοσιοποιήσει τα αποτελέσµατα στο
σχετικό ιστότοπο που έχει η επιτροπή. Ωστόσο είναι αδύνατο
από την άλλη πλευρά να κάνουν όλη αυτήν τη δουλειά η οποία
απαιτείται.
Εδώ, λοιπόν, έχω καταλήξει στο συµπέρασµα, κύριε Πρόεδρε,
ότι πρέπει να συστήσουµε γρήγορα µία µεικτή επιτροπή, η οποία
να δει όλες τις εκκρεµούσες υποθέσεις. Διότι πράγµατι, όπως
αναφέρθηκε ο κ. Κακλαµάνης, έχουµε ένα ζήτηµα. Ψηφίστηκε
ένας νόµος στις 7-3-2012. Από εκείνη την ηµέρα που δηµοσιεύθηκε ο νόµος όλες οι άδειες µε έναν τρόπο νοµιµοποιήθηκαν,
εφόσον είχαν θετική γνωµάτευση της Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας, µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ταυτόχρονα είχε
υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας στην Εθνική Επιτροπή.
Σήµερα, λοιπόν, έχουµε επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα µία
άδειες κατασκευών κεραιών, επτά πιστοποιητικά πληρότητας που
στην πλειοψηφία τους αφορούν κεραίες κινητής τηλεφωνίας, οι
άδειες αυτές έχουν χορηγηθεί όλες από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και το πρώην Υπουργείο Μεταφορών.
Έχουµε τρεις χιλιάδες περίπου αιτήσεις χορήγησης αδειών κεραιών και χίλιες εξακόσιες δεκατρείς αιτήσεις τροποποίησης χορηγηθεισών αδειών που υπάγονται στη συγκεκριµένη διάταξη,
δηλαδή της παράτασης. Άρα, ουσιαστικά, το 1/3 περίπου των κεραιών ήταν σε εκκρεµότητα πριν από ενάµιση περίπου χρόνο.
Άρα το Μάρτιο του 2014, δηλαδή σε λίγους µήνες, θα κληθεί
η ελληνική πολιτεία να αντιµετωπίσει το συγκεκριµένο ζήτηµα,
το οποίο πραγµατικά αυτήν τη στιγµή βρίσκεται σε αταξία.
Πρέπει να σας πω –και θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, για να συνεχίσω στη δευτερολογία µου- ότι µέχρι σήµερα έχουν επιβληθεί
κάποια πρόστιµα, στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Κακλαµάνης προηγουµένως, όπως εβδοµήντα έξι πρόστιµα σε µία εταιρεία αξίας
1.330.000 ευρώ, πενήντα επτά πρόστιµα σε µια άλλη εταιρεία
αξίας 970.000 ευρώ, ογδόντα οκτώ πρόστιµα ύψους 1,5 εκατοµµυρίου ευρώ σε µια άλλη και επίσης σε µία άλλη εταιρεία εκατόν
οκτώ πρόστιµα αξίας 2 εκατοµµυρίων περίπου ευρώ.
Αυτό, κατά τη γνώµη µου, είναι ένα δείγµα όλης της προσπάθειας που γίνεται. Δεν αποτελεί, όµως, ουσιαστικά την πλήρη καταπολέµηση και την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του
προβλήµατος.
Θα επανέλθω στη συνέχεια, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κακλαµάνης για τρία λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η πρόθεσή
µου, καθώς και του κυρίου Υπουργού –ο οποίος βλέπω ότι και
έχει ασχοληθεί και αντιλαµβάνεται τη σηµασία του θέµατος- δεν
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είναι να δηµιουργήσουµε ένα κλίµα, ώστε να αναστατωθεί η
κοινή γνώµη. Πρόθεσή µας είναι, πρώτον να τοποθετήσουµε το
θέµα στη σωστή του βάση -διότι υπάρχει σοβαρό θέµα- και, δεύτερον, να δούµε η Επιτροπή Ελέγχου Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και η Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας πώς µπορούν να
αντιµετωπίσουν καλύτερα το πρόβληµα.
Θέλω να τονίσω πως στην οικονοµική κρίση που βρισκόµαστε
όλοι «πυροβολούν» το κράτος. Λένε: «Λιγότερο κράτος». Πράγµατι. Το κράτος, όµως, πρέπει να είναι και αποτελεσµατικό. Φοβούµαι ότι όλη αυτή η ενορχηστρωµένη πολεµική γενικά και
αόριστα στο κράτος, στην πραγµατικότητα αποσκοπεί στην
πλήρη αποσάρθρωσή του. Αυτό συνέβη µε τη λεγόµενη «επανίδρυση του κράτους» πεντέµισι χρόνια, πριν έρθει το «επάρατον
ΠΑΣΟΚ», κάποιος ήταν Πρωθυπουργός και κυβερνούσε πεντέµισι χρόνια. Γι’ αυτούς δεν ακούστηκε τίποτα, ούτε µία λέξη.
Εδώ, λοιπόν, έχουµε ένα πρόβληµα και περιορίζοµαι να σας
διαβάσω µόνο ένα απόσπασµα της επιστολής παραίτησης που
υπέβαλε στις 23 Αυγούστου του 2011 ο τότε Αντιπρόεδρος της
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων κ. Συρίγος. Ο κ. Συρίγος -προσέξτε το κι αυτό, κύριε Υπουργέ- µεταξύ
των άλλων µιλάει και για το ψηφιακό µέρισµα κ.λπ. -που τα είπαµε
προχθές στην Επιτροπή Θεσµών- και λέει ότι φοβάται πως µε τις
διαδικασίες του νόµου του 2007 -πριν δηλαδή από έξι χρόνια- θα
φθάσουµε σε µία ατελεύτητη µεταβατική περίοδο για την ψηφιακή τηλεόραση, ανάλογη εκείνης της αναλογικής τηλεόρασης.
Επειδή, λοιπόν, είπατε για την παράταση που δόθηκε µέχρι τον
Μάρτη του 2014, σας παρακαλώ και σας προειδοποιώ: Μη φέρετε καµµία διάταξη νέας παράτασης, γιατί τότε εγώ δεν θα την
ψηφίσω, όπως δεν ψήφισα και την παράταση που ήρθε και την
οποία ο κ. Καψής έδωσε στα κανάλια και που συνεχίζεται και που
τώρα έρχεται και µία διάταξη που δίνει παράταση και στις προσωρινές άδειες ψηφιακής τηλεόρασης και παίρνει η ιστορία το
δρόµο της.
Κύριε Πρόεδρε, για την κινητή τηλεφωνία λέει εδώ ο κ. Συρίγος: «Το θέµα της αδειοδοτήσεως κεραιών και ιδίως αυτών της
κινητής τηλεφωνίας αποτελεί την εικόνα της σηµερινής Ελλάδος.
Οι κεραίες πρέπει να ελέγχονται για την ακτινοβολία τους. Η αδυναµία της κρατικής µηχανής οδηγεί σε µέσο χρόνο αναµονής
τριών ετών για την ικανοποίηση των αιτηµάτων εγκαταστάσεως
νέων κεραιών. Προκειµένου οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να
ανταποκριθούν στην αυξανόµενη ζήτηση, τοποθετούν παρανόµως κεραίες, αφού θέλουν τρία χρόνια για να αδειοδοτηθούν. Οι
πολίτες, προφανώς, αντιµετωπίζουν µε καχυποψία µία παράνοµη
κεραία που θα τοποθετηθεί στη γειτονιά τους λόγω φόβου για
την ακτινοβολία της.
Το αποτέλεσµα είναι ότι το 85% των κεραιών της χώρας -ας τα
ακούσουµε αυτά, κύριε Πρόεδρε- δεν διαθέτουν τα απαραίτητα
τυπικά έγγραφα για τη νόµιµη λειτουργία τους, ενώ πληθώρα
υποθέσεων βρίσκεται στα δικαστήρια. Ταυτόχρονα υπάρχει σύγχυση και ανασφάλεια ως προς τις εν λόγω κεραίες, διότι το ζήτηµα δεν εστιάζεται στην πραγµατική τους ακτινοβολία.
Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείου, εκτός από αυτά, έχει καταθέσει συγκεκριµένες νοµοθετικές προτάσεις, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής: Νοµιµότητα
λειτουργίας, ταχεία τοποθέτηση, ταχεία αποξήλωση όσων είναι
παράνοµες και έµφαση στον έλεγχο της πραγµατικής ακτινοβολίας εν ώρα λειτουργίας.
Ο άνθρωπος αυτός παραιτήθηκε.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, γνωρίσαµε όλα τα µέλη της επιτροπής.
Ο κ. Κανέλλος είναι ο πρόεδρος της επιτροπής. Η επιτροπή αυτή
βάλλεται από παντού. Για εµένα, όταν ένας δηµόσιος λειτουργός
βάλλεται από παντού -ιδιαίτερα σε χώρο αγρίων συµφερόντων πάει να πει ότι κάνει καλά τη δουλειά του.
Γι’ αυτό και διαφώνησα για την αλλαγή που εισηγηθήκατε,
ώστε η επιτροπή αυτή να ορίζεται µε απόφαση του Υπουργικού
Συµβουλίου, δηλαδή του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού, δηλαδή µε συζήτηση των δύο κοµµάτων που συγκυβερνούν
κ.ο.κ. και όχι µε απόφαση της Επιτροπής Θεσµών και της Διάσκεψης των Προέδρων µε απλή πλειοψηφία και όχι µε 4/5 και
οµοφωνία. Αυτό δεν κρίθηκε από την Κυβέρνηση ως καλό. Να
δούµε τι καλό θα προκύψει.
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Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Κακλαµάνη.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά για να απαντήσει.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, πρόθεσή µου δεν είναι να φέρω
καµµία παράταση, αλλά να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα ριζικά.
Διότι εγώ πιστεύω ότι πράγµατι η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων δουλεύει πάρα πολύ σωστά. Δυστυχώς, όµως, το
πλέγµα των διατάξεων από τη µια πλευρά και από την άλλη η ποσοτική αδυναµία αντιµετώπισης του προβλήµατος, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι απαιτείται η συµµετοχή και άλλων αρχών,
όπως είναι η Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας, οι Υπηρεσίες Προστασίας του Περιβάλλοντος, αποτελούν, όπως αντιλαµβάνοµαι,
έναν κυκεώνα γραφειοκρατίας που τελικά καταλήγει σε µια επιτροπή, η οποία δεν µπορεί να ελέγξει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ.
Προσέξτε το δεύτερο σηµείο που λέει ότι για να ισχύσουν αυτά
τα σήµατα, χρειάζονται δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες υπουργικών
αποφάσεων. Και πρέπει να πάνε σε έναν φορέα. Διότι αναφέρει
σε κάθε περίπτωση πέντε, έξι…
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ακριβώς σε αυτό αναφέροµαι. Είναι µια ατελείωτη
γραφειοκρατία. Και αυτό θα προσπαθήσω το επόµενο χρονικό
διάστηµα να κάνω.
Έχω ζητήσει συγκριµένες προτάσεις από την ΕΕΤΤ και τις
υπηρεσίες του Υπουργείου, προκειµένου να γίνουµε αποτελεσµατικοί, ταχείς και κυρίως να προστατέψουµε µε τρόπο αποτελεσµατικό τη νοµιµότητα, τη διαφάνεια και κυρίως τη δηµόσια
υγεία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Η τρίτη µε αριθµό
598/11-9-2013 αναφορά πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα Μαριά προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη
µείωση των επιλέξιµων εκτάσεων δηµοτικού βοσκότοπου του
Δήµου Μαλεβιζίου δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 1460/10-9-2013 ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Νοµού Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Βασιλείου Οικονόµου προς τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τον
αποκλεισµό των ανασφάλιστων και οικονοµικά αδύναµων από νοσηλευτική και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
Τον λόγο έχει ο κ. Οικονόµου για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ακούγοντας, κύριε Πρόεδρε, τη
δηµόσια συζήτηση για την ανάγκη µιας πολιτικής διαπραγµάτευσης µε τους δανειστές µας, που πραγµατικά το επόµενο διάστηµα κρίνεται ότι είναι µείζονος σηµασίας, ανέτρεξα στον
Κοινοβουλευτικό Έλεγχο -όπου έχω καταθέσει κατά καιρούς
ερωτήσεις και προς τη Βουλή, αλλά και προς τους Υπουργούςκαι διαπίστωσα ότι η αναθεώρηση µιας συγκεκριµένης υπουργικής απόφασης, της 139491/2006, όπου καθόριζε τον τρόπο, τα
κριτήρια και τις διαδικασίες πρόσβασης στο νοσηλευτικό σύστηµα και στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων
και οικονοµικά αδύνατων πολιτών -έτσι τιτλοφορούταν αυτή η
ΚΥΑ- καθορίζει και διαµορφώνει γιατί είναι µείζον ζήτηµα αυτή η
διαπραγµάτευση που συζητάµε όλοι και γιατί πρέπει να είναι ουσιαστική και πολιτική και όχι επικοινωνιακού τύπου, που πολύ φοβούµαι ότι αρέσκονται να κάνουν οι Υπουργοί και η Κυβέρνηση.
Το λέω αυτό, κύριε Κεγκέρογλου, γιατί καταλαβαίνετε, βέβαια,
ότι αυτή η ερώτηση που σας θέτω σήµερα, µπαίνει στον πυρήνα
ενός µεγάλου προβλήµατος που συναντώνται -σε αυτό το πρόβληµα- το ελληνικό κράτος το οποίο έχει τεράστια προβλήµατα,
όπως είναι µία ΚΥΑ η οποία έθεσε ζητήµατα που χιλιάδες συµπολίτες µας δεν µπορούν να τα προσεγγίσουν και να τα λύσουν,
µε αποτέλεσµα να χρειάζεται να υπάρξει µία καινούργια επιτροπή, η οποία θα εξετάσει πώς θα διορθωθεί αυτή τη ΚΥΑ. Και
η επιτροπή, η οποία διορίσθηκε στις 2 Μαΐου του 2013 -έχω εδώ
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την απόφαση διορισµού της- έπρεπε σε ένα µήνα να δώσει το
πόρισµά της. Έχουν περάσει, ήδη, έξι µήνες. Το µεγαλείο του
ελληνικού κράτους!
Το θέµα, τώρα, είναι το εξής: Πίσω από αυτήν τη χαρακτηριστική ανεπάρκεια του δηµόσιου τοµέα, των µηχανισµών του ελληνικού κράτους, µήπως κρύβεται η πολιτική αδυναµία, η
προσπάθεια, δηλαδή, να κρυφθεί η πολιτική ηγεσία, αφήνοντας
αυτήν την επιτροπή να µην ολοκληρώσει το έργο της;
Οπότε, λοιπόν, η ΚΥΑ µένει όπως ήταν, µε αποτέλεσµα χιλιάδες συµπολίτες µας να µην έχουν πρόσβαση στο ιατροφαρµακευτικό και νοσηλευτικό σύστηµα και να βρισκόµαστε το 2013 να
συζητάµε ότι εκατοντάδες χιλιάδες συµπολιτών µας βρίσκονται
εκτός νοσηλευτικού και ιατροφαρµακευτικού συστήµατος. Φαύλος κύκλος, θα µου πείτε.
Άρα, λοιπόν, εγώ σήµερα περιµένω από εσάς δύο συγκεκριµένες απαντήσεις: Πρώτον, αν αυτή η επιτροπή –την οποία προφανώς γνωρίζετε και είναι υπό την εποπτεία της πολιτικής
ηγεσίας- θα τελειώσει το έργο της και θα µας δώσει συγκεκριµένες προτάσεις πώς πρέπει να αναθεωρηθεί η υπουργική απόφαση. Δεύτερον, ποιες είναι αυτές οι προτάσεις –αν υπάρχουνκαι πότε θα εφαρµοστεί αυτό; Αύριο; Τη Δευτέρα; Την Τρίτη;
Περιµένουµε, λοιπόν, να µας πείτε συγκεκριµένα πράγµατα,
ώστε στη δευτερολογία µου να πω την άποψή µας ως Δηµοκρατική Αριστερά για το πώς µπορούµε -ειδικά τώρα που βιώνουµε
τα πολύ δυσάρεστα αποτελέσµατα της οικονοµικής κρίσης, πέρα
από τις αβελτηρίες του ελληνικού κράτους- όλα αυτά τα προβλήµατα να τα προσπεράσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Οικονόµου.
Τον λόγο έχει τώρα ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
«Βιβλιάριο ανασφάλιστου και οικονοµικά αδύνατου πολίτη». Ο
θεσµός αυτός λειτουργεί µε βάση –όπως αναφέρατε- την ΚΥΑ
του 2006. Έγινε µία προσπάθεια αναθεώρησης το 2010, η οποία,
όµως, δεν κατέληξε. Το Μάιο του 2013 συστήθηκε εκ νέου επιτροπή, προκειµένου να συµπληρώσει, να αναθεωρήσει, να βελτιώσει, τις διατάξεις της συγκεκριµένης ΚΥΑ.
Γιατί έχουµε ανάγκη βελτίωσης; Οι λόγοι είναι, κυρίως, δύο:
Οι αυξηµένες ανάγκες λόγω της αύξησης των ανασφάλιστων και
η µη υπαγωγή συγκεκριµένων κατηγοριών που έχουν να κάνουν
µε ασθένειες, προβλήµατα υγείας, που δεν περιλαµβάνονταν και δεν περιλαµβάνονται- στη σηµερινή ΚΥΑ.
Εγώ, όπως γνωρίζετε, ανέλαβα ουσιαστικά τον Ιούλιο. Η Γενική
Γραµµατεία Πρόνοιας είναι στην ευθύνη των αρµοδιοτήτων µου
και η Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης είναι η αρµόδια υπηρεσία.
Στις 22 Αυγούστου συγκάλεσα την επιτροπή, υπό την προεδρία µου, η οποία είχε πραγµατοποιήσει ήδη συνεδριάσεις και
είχε επεξεργαστεί τα θέµατα. Σ’ αυτήν τη συνεδρίαση, η οποία
ήταν καθοριστική, ξεκαθαρίσαµε τη διεύρυνση σε σχέση µε το
ζήτηµα των ασθενειών προκειµένου να καλύψουµε όλους αυτούς
τους ανθρώπους που είχαν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, αλλά
δεν περιλαµβάνονταν στον πίνακα των ασθενειών που καλύπτονταν. Ξεκαθαρίσαµε τα ζητήµατα της διαδικασίας και τι τροποποίηση θα κάνουµε στον τρόπο έκδοσης του βιβλιαρίου, γιατί όπως
ξέρετε -ή αν δεν ξέρετε, να σας πληροφορήσω- υπήρχε τριµελής
επιτροπή, στην οποία συµµετείχε και εκπρόσωπος των ΔΟΥ,
αλλά από ένα σηµείο και µετά αποσύρθηκαν αυτοί οι εκπρόσωποι και αντικαταστάθηκαν από οικονοµικούς υπαλλήλους. Συζητήσαµε τα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τη δυνατότητα
κάλυψης και άλλων κατηγοριών που είναι ή δεν είναι ασφαλισµένοι. «Ανασφάλιστοι» είναι ο όρος. Και ανασφάλιστους µπορούµε
να καλύψουµε µε αυτήν την ΚΥΑ.
Υπάρχει, όµως, µια γκρίζα ζώνη, όπως αναφέρεται στην ερώτηση, παραδείγµατος χάριν, οι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ, οι
οποίοι έχουν σταµατήσει τη δραστηριότητά τους. Βεβαίως απαιτείται και ο συνολικός εκσυγχρονισµός του συστήµατος, ούτως
ώστε να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει αντικειµενικότητα και
όσο το δυνατόν µεγαλύτερη παρέµβαση αυτού του σηµαντικού
θεσµού, ο οποίος καλύπτει κοινωνικές ανάγκες.
Μετά τη συνεδρίαση αυτή το Υπουργείο Υγείας, αρµόδιο για
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τις ασθένειες -διότι η επιτροπή δεν έχει την αρµοδιότητα αυτή
επιστηµονικά, είναι ουσιαστικά διοικητική επιτροπή, το Υπουργείο Οικονοµικών, το Εσωτερικών, το Εργασίας και το Υγείαςανέλαβε την επεξεργασία στο κοµµάτι των ασθενειών, προκειµένου να κλείσει αυτό το κεφάλαιο.
Είµαστε στο τελικό στάδιο που έχει να κάνει µε την κατάληξη
για τα θέµατα που θα περιληφθούν στην ΚΥΑ και τις προβλέψεις,
οι οποίες θα υπάρχουν. Περιµένουµε ακόµα την τελική απάντηση
του Υπουργείου Υγείας, το οποίο εργάστηκε σ’ αυτά τα οποία
ανέλαβε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα τα πείτε και στη
δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Στη δευτερολογία µου θα σας
πω συγκεκριµένα τι περιλαµβάνεται και ποια αναθεώρηση θα
υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Οικονόµου,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχάριστα ακούγεται ότι αυτός ο
κυκεώνας συνεδριάσεων και διαδικασιών µπορεί να έχει ένα
τέλος. Φυσικά δεν είναι προσωπική ευθύνη του κ. Κεγκέρογλου,
ο οποίος ανέλαβε µετά από τη σύσταση της επιτροπής, η οποία
ήδη είχε βαλτώσει.
Η συνεδρίαση του Αυγούστου έδωσε µια ώθηση. Έχουµε,
όµως, κύριε Υπουργέ, Οκτώβριο και πάµε για Νοέµβριο. Γι’ αυτό
λέω ότι χρειάζεται ένα χρονοδιάγραµµα. Σε αυτήν τη χώρα δεν
βάζουµε χρονοδιαγράµµατα. Πρέπει να µπει ένα χρονοδιάγραµµα. Περιµένουµε, δηλαδή, στη δευτερολογία σας να ακούσουµε ένα χρονοδιάγραµµα.
Ξέρετε δεν είναι θέµα τυπικό, διοικητικό, έτσι ώστε να βάλουµε
ένα στόχο απλά για να τον φτάσουµε, ο οποίος δεν έχει κανέναν
απόηχο και καµµία αντανάκλαση στην κοινωνία. Αντιθέτως, ειδικά
αυτή η αναθεώρηση της ΚΥΑ, της υπουργικής απόφασης του
2006, είναι κρίσιµη.
Αναφέρω στην ερώτησή µου -και εσείς, όµως, το δεχτήκατε
και νοµίζω ότι είναι λογικό να το δεχτείτε- ότι υπάρχουν πλέον
γκρίζες ζώνες ανασφάλιστων, που πολύ καλά το ξέρετε. Κάναµε
και τη σύσκεψη και την επαφή στο Υπουργείο Εργασίας. Η αντιπροσωπεία της Δηµοκρατικής Αριστεράς έθεσε σε εσάς και στον
Υπουργό, στην πολιτική ηγεσία, την πρόταση νόµου που καταθέσαµε για το µεγάλο ζήτηµα των ανασφάλιστων, ουσιαστικά,
ασφαλισµένων από τον Οργανισµό Ελευθέρων Επαγγελµατιών.
Μιλάµε για τους χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες που
λόγω της οικονοµικής κρίσης βρίσκονται στη δυσχερή θέση να
µην έχουν πρόσβαση στο νοσηλευτικό και φαρµακευτικό σύστηµα της χώρας. Είναι ζήτηµα κρίσιµο. Είναι ζήτηµα κοινωνικής
συνοχής. Είναι ζήτηµα κοινωνικής ισορροπίας. Καταλαβαίνετε,
δηλαδή, ότι δεν είναι ένα τυπικό θέµα να κάτσουµε να µεµψιµοιρήσουµε ή να βάλουµε κακή βαθµολογία στις επιδόσεις µιας διοικητικής οµάδας, η οποία αστόχησε και τον ένα µήνα τον έχει
κάνει έξι µήνες. Κακό και αυτό, δεν λέω...
Όµως, πραγµατικά πρέπει να ολοκληρωθεί η συνεδρίαση της
επιτροπής, η οποία διορίστηκε τον Μάιο και να υπάρξουν συγκεκριµένες προτάσεις, τις οποίες θα δούµε και θα κρίνουµε, κύριε
Υπουργέ. Διότι καταλαβαίνετε ότι και οι δικές σας προτάσεις
πρέπει να απαντούν στα ζητήµατα της διεύρυνσης των κοινωνικών οµάδων και των προσώπων που µπορεί η ελληνική πολιτεία
να καλύψει, έτσι ώστε να µη βρισκόµαστε το 2013 -και πηγαίνοντας στο 2014- στην τραγική και δυσάρεστη θέση να λέµε ότι
έχουµε ανασφάλιστους ανθρώπους, δηλαδή ανθρώπους οι
οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο νοσηλευτικό σύστηµα και δεν
µπορούν να πάρουν το φάρµακό τους.
Θα σας αναφέρω µια λεπτοµέρεια την οποία, γνωρίζοντας ότι
θα γίνει αυτή η συζήτηση στη Βουλή, µου ανέφεραν από το Γραφείο Πρόνοιας του Δήµου Παλλήνης. Πρόκειται για έναν κεντρικό δήµο της Ανατολικής Αττικής. Και σας το αναφέρω για να
το έχετε υπ’ όψιν σας, αφού προΐσταστε και της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας. Αυτήν τη στιγµή η Παλλήνη έχει ουσιαστικά
έναν τεράστιο όγκο, γιατί το παλιό νοµαρχιακό γραφείο της Ανατολικής Αττικής δεν δουλεύει και το περιφερειακό είναι υποστελεχωµένο. Κι έρχονται πέντε υπάλληλοι του Δήµου Παλλήνης να
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καλύψουν όχι το Δήµο Παλλήνης µόνο, αλλά όλη την Ανατολική
Αττική. Σας το αναφέρω αυτό το γεγονός, γιατί είναι και η εκλογική µου Περιφέρεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σας φέρνω ένα συγκεκριµένο παράδειγµα, για να καταλάβετε
ότι η αναδιοργάνωση και η αναδιάρθρωση του δηµόσιου τοµέα που ακούµε µε µεγάλη έκπληξη αυτήν τη στιγµή να γίνεται οριζοντίως κι όχι µε αξιολογήσεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά- αφήνει
γυµνή ουσιαστικά µια τεράστια Περιφέρεια όπως αυτή της Ανατολικής Αττικής µε κοντά ένα εκατοµµύριο πληθυσµό. Υπάρχει ένα
δηµοτικό γραφείο µε µόνο πέντε άτοµα που πρέπει να αντεπεξέλθει σε προνοιακό επίπεδο και σε επίπεδο κάλυψης των ανασφάλιστων και των οικονοµικά αδυνάτων, χιλιάδων περιπτώσεων.
Βάλτε και αυτήν την παράµετρο, λοιπόν, στη σκέψη σας και
στο σχεδιασµό σας, ώστε να ολοκληρωθεί, σύντοµα, σας παρακαλώ. Περιµένουµε και εµείς τη δική σας συµβολή, γιατί γνωρίζουµε την ευαισθησία σας και την ιδιαίτερη προσέγγιση που
έχετε σε αυτά τα ζητήµατα. Έχετε θητεύσει ξανά στο χώρο του
Υπουργείου Εργασίας και γνωρίζετε πως λειτουργεί. Και θα πρέπει να είναι γρήγορη και αποτελεσµατική, έτσι ώστε στο επόµενο
διάστηµα να δούµε µήπως µπορέσουµε να καλύψουµε τέτοιες
τεράστιες κοινωνικές τρύπες, που αφορούν την κοινωνική προστασία αδύναµων κοινωνικών οµάδων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, για το θέµα του δήµου και των υπηρεσιών υπάρχει ένα µεταβατικό στάδιο που µπορούν, όµως, οι δήµοι να ζητήσουν την αρµοδιότητα και να την πάρουν. Αυτό για τους δήµους
που εξυπηρετούνται σήµερα από άλλο δήµο στο πλαίσιο µητροπολιτικών δραστηριοτήτων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Είναι ο µόνος δήµος σε όλη την Αττική.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν υπάρχει άλλος δήµος εννοείτε. Ο δήµος αυτός, λοιπόν, είναι αρµόδιος για την έκδοση
του βιβλιαρίου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Και έχει φορτωθεί…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Να πω πληροφοριακά ότι, σήµερα ο αριθµός των βιβλιαρίων που ισχύουν -έκδοση και
θεώρηση, γιατί δεν είναι εσαεί το βιβλιάριο του ανασφάλιστουείναι περίπου εκατόν είκοσι χιλιάδες. Άρα δεν ισχύει η µηδενιστική αντίληψη ορισµένων –και δεν αναφέροµαι στη συζήτηση
τη δική µας- ότι το κράτος απουσιάζει ή ότι κατέρρευσε το κράτος πρόνοιας. Το ακούµε πολλές φορές αυτό. Εκατόν είκοσι χιλιάδες βιβλιάρια ανασφάλιστων µε τη διαδικασία την οποία
γνωρίζουµε.
Εγώ επαναλαµβάνω ότι είµαστε στο τελικό στάδιο και πως τα
θέµατα είναι συγκεκριµένα.
Τι µπορώ να πω σήµερα:
Κατ’ αρχάς, δηµιουργούµε ενιαίο ηλεκτρονικό µητρώο, το οποίο
θα αφορά τα βιβλιάρια ανασφάλιστων και αδύναµων οικονοµικά
πολιτών. Θα περνάνε σε ενιαίο µητρώο, το οποίο θα τηρείται σε
κάθε δήµο για τα δικά του βιβλιάρια και βεβαίως κεντρικά στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης. Είναι απαραίτητο αυτό.
Μέχρι το 2012 που έγινε η απογραφή, στην οποία αναφέροµαι,
µε τα εκατόν είκοσι χιλιάδες βιβλιάρια, όπως διακυµάνθηκε µέχρι
σήµερα, δεν υπήρχε καν η γνώση για το πόσα βιβλιάρια εκδίδονταν από κάθε υπηρεσία.
Δεύτερο θέµα είναι ο τρόπος έκδοσης. Η αρµόδια υπηρεσία
του δήµου θα εκδίδει το βιβλιάριο σύµφωνα µε τα κριτήρια που
θα περιλαµβάνονται στην ΚΥΑ και αν υπάρχει ζήτηµα ένστασης
για µη έκδοση βιβλιαρίου, θα προβλέπεται δεύτερο στάδιο κρίσης, όπου τριµελής επιτροπή, που θα αποτελείται από έναν επιστήµονα κοινωνικής εργασίας ή αντίστοιχης ειδικότητας, έναν
οικονοµικό υπάλληλο του δήµου ή της περιφέρειας και έναν εκ-
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πρόσωπο της αρµόδιας υπηρεσίας, θα κρίνει σε δεύτερο βαθµό.
Προχωράµε σε ένα σηµαντικό ζήτηµα που έχει να κάνει µε την
άρση ανισοτήτων ανάµεσα σε κατηγορίες. Και αυτό θα αντιµετωπιστεί µε την ΚΥΑ.
Για τα εισοδηµατικά κριτήρια, η διατήρησή τους αρκεί, γιατί
έχουν µειωθεί τα εισοδήµατα. Αυτό στο οποίο θα προσπαθήσουµε
να καταλήξουµε θα είναι το πραγµατικό εισόδηµα και όχι αυτό που
υπολογίζεται πολλές φορές µε την αντικειµενική δαπάνη.
Έχουµε επίσης το ζήτηµα που έχει να κάνει µε την εξατοµίκευση περιπτώσεων που θα πρέπει να περιλαµβάνονται, αν δεν
καλύπτουν µεν τα άλλα κριτήρια, αλλά χρήζουν νοσοκοµειακής
περίθαλψης, σύµφωνα µε τον πίνακα που σας είπα ότι επεξεργάζεται το Υπουργείο Υγείας, τον οποίο και θα µας δώσει µε επιστηµονική τεκµηρίωση.
Βεβαίως, θα πρέπει να δούµε και το θέµα του καθορισµού της
χρηµατοδοτικής στήριξης του προγράµµατος. Πρέπει να σας πω
ότι σήµερα οι προϋπολογισµοί των νοσοκοµείων είναι αυτοί οι
οποίοι έχουν το βάρος.
Προχωρώντας στο θέµα που θέσατε, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί σε άλλο επίπεδο για το ασφαλιστικό ταµείο ή για τα ασφαλιστικά ταµεία ποιος θεωρείται ασφαλισµένος και ποιος
ανασφάλιστος.
Εµείς προτιθέµεθα να έχουµε διάταξη που θα αφορά αυτούς
που κλείνουν οι επιχειρήσεις τους, ανεξάρτητα αν οφείλουν στο
ασφαλιστικό ταµείο. Θα αφορά, όµως, αυτούς που κλείνουν οι
επιχειρήσεις τους και όχι αυτούς που συνεχίζουν τη δραστηριότητα. Δεν µπορούµε αυτούς να τους εντάξουµε.
Φανταστείτε να εντάξουµε όλους όσοι δεν µπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν θα λειτουργήσει. Θα χάσουν τη δυνατότητα και
οι πλέον αδύναµοι, που σήµερα εντάσσονται.
Άρα, εφόσον ξεκαθαριστεί αυτό το θέµα, αυτοί οι οποίοι διακόπτουν το επάγγελµα πλέον µπορούν, αν πληρούν τα υπόλοιπα
κριτήρια, να ενταχθούν. Αυτή είναι η µέχρι στιγµής επεξεργασία.
Για το ζήτηµα των υπόλοιπων, θεωρώ ότι προτάσεις που έχουν
κατατεθεί και από τη ΔΗΜΑΡ και από τη Νέα Δηµοκρατία και από
το ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ, από όλους, καθώς και η αγωνία
να δούµε τι θα κάνουµε, είναι ζήτηµα µιας ρεαλιστικής αντιµετώπισης του ζητήµατος των ρυθµίσεων, που είναι µια άλλη κουβέντα που ξεφεύγει από τους ανασφάλιστους. Υφίσταται, όµως,
θέµα που πρέπει να το δούµε.
Κλείνοντας, πρέπει να σας πω ότι όταν ολοκληρωθεί η απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας και καταλήξει,
εµείς θα έχουµε ετοιµάσει την ΚΥΑ µέσα στον επόµενο µήνα και
θα την αποστείλουµε στα συναρµόδια Υπουργεία.
Τα συναρµόδια Υπουργεία, εκτός από το Υπουργείο Εργασίας,
είναι το Υπουργείο Οικονοµικών, το Υπουργείο Εσωτερικών και
το Υπουργείο Υγείας.
Εποµένως η ΚΥΑ θα αποσταλεί για συνυπογραφή στα αρµόδια
Υπουργεία µέχρι τέλος Νοεµβρίου, για να έχουµε και µια ηµεροµηνία.
Αυτό ωστόσο δεν σηµαίνει ότι δεν λειτουργούν οι επιτροπές
και η έκδοση βιβλιαρίου µε τα κριτήρια τα οποία ισχύουν ή µε τις
διευκρινίσεις που δίνουµε κάθε φορά για να ξεκαθαρίζονται ζητήµατα που είναι αδιευκρίνιστα.
Είναι πολύ σηµαντικό το θέµα και νοµίζω ότι είναι αντικείµενο
επίκαιρης ερώτησης. Γι’ αυτό θεωρώ ότι αν ολοκληρώσουµε
µέχρι το Νοέµβριο και ισχύσει αυτή η νέα ΚΥΑ, και κάποιοι άλλοι
εκτός από τους εκατόν είκοσι χιλιάδες θα έχουν τη δυνατότητα
να ενταχθούν µέσα, σύµφωνα µε τα κριτήρια, στα οποία θα καταλήξουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Προχωρούµε στην πρώτη µε αριθµό 563/6-8-2013 ερώτηση
δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Συνασπισµού
της Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Χαράς Καφαντάρη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα
προβλήµατα που δηµιουργούνται για τη δηµόσια υγεία µε το επιχειρούµενο κλείσιµο του Νοσοκοµείου Δυτικής Αττικής «Η Αγία
Βαρβάρα».
Στην ερώτηση θα απαντούσε ο Υπουργός κ. Άδωνις Γεωργιάδης. Είχαµε ειδοποιηθεί ότι θα είναι εδώ. Ίσως του έχει τύχει κάτι
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έκτακτο. Περιµένουµε την ειδοποίηση, αλλά µάλλον θα αναβληθεί και θα επανακατατεθεί, κυρία Καφαντάρη.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Μήπως είναι στην επιτροπή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Βέβαια, ο κύριος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργός είναι τυπικός και έρχεται. Προφανώς κάτι έκτακτο θα
του έχει συµβεί, γιατί µας είχε πει ότι θα απαντήσει.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των αναφορών και ερωτήσεων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΒ’ - 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και των τροπολογιών
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις».
Στη συνεδρίαση της Πέµπτης 17 Οκτωβρίου 2013 ξεκίνησε η
συζήτηση των άρθρων και των τροπολογιών ως µία ενότητα, η
οποία θα ολοκληρωθεί σήµερα µε τους υπόλοιπους οµιλητές.
Πρώτος θα µιλήσει ο κ. Νταβλούρος για οκτώ λεπτά και θα παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους να είναι ακριβείς στο χρόνο,
για να µπορέσουν να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι,
µιας και είναι πάρα πολλοί εγγεγραµµένοι.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η εκµετάλλευση των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της
χώρας, την ενίσχυση της εθνικής µας οικονοµίας καθώς επίσης
στην αντιµετώπιση του ενεργειακού µας προβλήµατος.
Με το παρόν νοµοσχέδιο στοχεύεται η αντιµετώπιση θεσµικών
ζητηµάτων που προέκυψαν από τη µέχρι τώρα εφαρµογή του και
σίγουρα κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, οφείλουµε να
διαπιστώσουµε, κύριε Υπουργέ, ότι επτά χρόνια πριν, όταν
άνοιγε ο δρόµος για την αξιοποίηση των πηγών της πράσινης
ενέργειας, κάποιοι κρίσιµοι παράγοντες για τη διαµόρφωση του
νέου ενεργειακού χάρτη και του κόστους παραγωγής των νέων
µορφών ενέργειας δεν είχαν εκτιµηθεί σωστά. Η πολιτεία τότε
παρότρυνε για επενδύσεις στον τοµέα της πράσινης ενέργειας
µε στόχο την αύξηση των δηµοσίων εσόδων, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας
και έθεσε µάλιστα εθνικό στόχο παραγωγής µέχρι το 2020.
Οι στόχοι αυτοί στο πλαίσιο του εθνικού ενεργειακού σχεδιασµού προφανώς αντανακλούσαν τις τεχνικές και οικονοµικές δυνατότητες απορρόφησης ανά τεχνολογία: και συµβατική και
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Στη νέα πραγµατικότητα η ανταπόκριση ήταν εκρηκτική από άποψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από χιλιάδες επενδυτές οι οποίοι αδειοδοτήθηκαν, µε αποτέλεσµα σε σύντοµο διάστηµα να υπερκαλυφθεί ο εθνικός στόχος
του 2014 κατά 50%, αλλά ακόµη και αυτός του 2020.
Μπροστά σε αυτήν την πραγµατικότητα, µεταξύ άλλων λόγω
του τρόπου τιµολόγησης της παραγόµενης µέσω ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, προέκυψε η µεγάλη επιβάρυνση του ειδικού
λογαριασµού της ΛΑΓΗΕ, που µαθηµατικά οδηγούσε σε ένα περιβάλλον µη βιωσιµότητας.
Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος οι παραγωγοί
φωτοβολταϊκών, δυνάµει των διατάξεων του ν. 4093 από
1/7/2012, υπέστησαν αναδροµικό και οριζόντιο κούρεµα επί του
τζίρου τους από 25%-42% λόγω της ειδικής εισφοράς που τους
επεβλήθη.
Παρά ταύτα, οι ηλεκτροπαραγωγοί από φωτοβολταϊκά για
έβδοµο συνεχή µήνα παραµένουν απλήρωτοι -κατάσταση που
βαίνει µάλλον επιδεινούµενη- όπως απλήρωτοι παραµένουν
ακόµα, κύριε Υπουργέ, οι δικαιούχοι του ειδικού τέλους του άρθρου 7 παράγραφος 3 του ν. 3851/2010. Αναφέροµαι στους οικιακούς καταναλωτές, όπου έχουν εγκατασταθεί πάρκα
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, οι οποίοι δικαιούνται το 3% επί
της προ ΦΠΑ αξίας της πωλούµενης προς τη ΛΑΓΗΕ ηλεκτρικής
ενέργειας από παραγωγούς ανανεώσιµων πηγών.
Είναι µία ανεκπλήρωτη υποχρέωση προς τους δικαιούχους
από 4/6/2010, οπότε και θεσµοθετήθηκε η καταβολή αυτού του
ειδικού τέλους. Αυτή η κατάσταση την οποία περιέγραψα θα
µπορούσε να χαρακτηριστεί ως η µία όψη του νοµίσµατος στην
οποία ανήκουν και τα χίλια πεντακόσια αγροτικά πάρκα, που καταλαµβάνουν ουσιαστικά το 2,89% του συνολικού όγκου παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.
Στο σηµείο αυτό, κύριε Υπουργέ, θέλω να τονίσω την αναγκαιότητα να ενταχθούν στον πίνακα των κατηγοριών των µονάδων παραγωγής ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ως ειδική
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κατηγορία, αγροτικά φωτοβολταϊκά ισχύος µέχρι 100KW, γιατί
σε αντίθετη περίπτωση θα κινδυνεύσει η ένταξη των αγροτών
µας, παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά
πάρκα µέχρι 100 KW, από την αποποµπή τους στη νέα ΚΑΠ, η
οποία όπως γνωρίζετε προϋποθέτει την ιδιότητα του ενεργού
αγρότη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια µιλάµε όλοι
για ανάπτυξη στον τόπο αυτό. Η ανάπτυξη την οποία όλοι επιθυµούµε, µεταξύ άλλων, µπορεί να επιτευχθεί και µε την αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών µας αποθεµάτων, µε όσο το
δυνατόν χαµηλότερο κόστος παραγωγής.
Βεβαίως, ανάπτυξη µε λογικές όπως, λόγου χάριν, «οι ανεµογεννήτριες εµποδίζουν την επικονίαση των φυτών» που ακούστηκε, σε καµµία περίπτωση δεν υπηρετούν και δεν πρόκειται να
υπηρετήσουν την προοπτική ανάπτυξης της πατρίδας µας.
Μείωση του κόστους παραγωγής της ενέργειας δεν επιτυγχάνεται ούτε µε κραυγές κυρίως, όµως, ούτε µε αφορισµούς για
επενδύσεις µε διαδικασίες fast track, όπως δυστυχώς ακούστηκαν στην Αίθουσα αυτή από την πλευρά κυρίως της Αντιπολίτευσης, η οποία έκανε λόγο και για µία τροπολογία η οποία κατετέθη
και απεσύρθη από εσάς κύριε Υπουργέ, περί δήθεν πάρτι µε συντεταγµένα συµφέροντα.
Απαιτούνται, πράγµατι, διαρθρωτικές αλλαγές και ρεαλιστικές
προτάσεις για κάθε κατηγορία επένδυσης ξεχωριστά. Δεν µπορεί
µε τον ίδιο τρόπο να τιµολογείται η παραγόµενη ενέργεια από
µονάδες των 100 KW, µε εκείνες τις µονάδες παραγωγής εκατοντάδων µεγαβάτ. Δεν ανέλαβαν τις ίδιες υποχρεώσεις οι επενδυτές µικρών µονάδων µε τους επενδυτές που εντάχθηκαν σε
διαδικασίες fast track και οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στο
πλαίσιο του εθνικού στόχου, όπως γνωρίζετε, για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, που εγκρίθηκαν από τη διυπουργική επιτροπή στρατηγικών επενδύσεων.
Η κατασκευή αυτών των επενδύσεων συνδυάστηκε µε πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονοµία, την κοινωνία, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, την περιφερειακή ανάπτυξη, την ανάπτυξη
υποδοµών και δικτύων τα οποία θα αποδοθούν στους φορείς διαχείρισής τους, συµβάλλοντας έτσι στη µείωση του κόστους του
κράτους για την ανάπτυξη υποδοµών.
Όσοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκφράζετε αντίθετες απόψεις για τις επενδύσεις fast track πρέπει να δώσετε µία απάντηση
και στους χιλιάδες εργαζόµενους των εργοστασίων παραγωγής
φωτοβολταϊκών πάνελ στην Πάτρα, στην Τρίπολη, στη Θήβα και
αλλού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Τα εργοστάσια αυτά, που η παραγωγή τους σήµερα είναι µηδενική, για να επιβιώσουν περιµένουν εµάς να εγκρίνουµε τα περίφηµα έργα των στρατηγικών επενδύσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι εξισώσεις στη ζωή τίποτα δεν
προάγουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ κόπτεται για τη µείωση του ειδικού τέλους
κατανάλωσης στα καύσιµα. Για το φυσικό αέριο, λέξη! Δύο
µέτρα και δύο σταθµά. Γιατί άραγε; Δεν άκουσα από την Αντιπολίτευση τις απόψεις της για το µεταβατικό τέλος ασφάλειας εφοδιασµού και πόσο αυτό επιβαρύνει τον ειδικό λογαριασµό της
ΛΑΓΗΕ από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Το πρόβληµά τους
είναι µην τυχόν υπάρξει επανεκκίνηση της οικονοµίας που θα
φέρει ανάπτυξη και έτσι θα µείνει από επιχειρήµατα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε. Ξεπεράσατε τα εννέα λεπτά. Διευκολύνετε, σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε, το
λέω και για όλους. Είναι τριάντα πέντε µε σαράντα συνάδελφοι.
Δεν πρόκειται να µιλήσουν. Σεβαστείτε τους επόµενους οµιλητές. Κλείστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το θέµα των εγκεκριµένων επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα του ν. 3894 πρέπει να το επανεξετάσετε µε
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τη δέουσα προσοχή προς όφελος της εθνικής οικονοµίας και της
αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας µας.
Κλείνοντας, σε ό,τι έχει να κάνει µε την τροπολογία που αφορά
την παύση της χρηµατοδότησης των κοµµάτων που εµπλέκονται
από τη δράση των στελεχών τους σε πράξεις εγκληµατικής ή
τροµοκρατικής οργάνωσης, θεωρώ ότι είναι επιβεβληµένη ως
στοιχειώδες µέτρο προστασίας της χώρας και της δηµοκρατίας
µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε. Ολοκληρώσατε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Ωστόσο, εντύπωση µου έκανε η
τοποθέτηση της κ. Παπαρήγα ότι τα συµφέροντα της αστικής
τάξης επιτάσσουν τη λήψη κατασταλτικών µέτρων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώσατε,
κύριε συνάδελφε! Σας παρακαλώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Και το ερώτηµα είναι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μη µε φέρετε στη
δύσκολη θέση να σας κλείσω το µικρόφωνο. Κύριε συνάδελφε,
αναλογιστείτε τη θέση σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η κ. Κωνσταντοπούλου για οκτώ λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα κινηθώ εντός των θεµάτων τα οποία αναδείχθηκαν απ’ όλη
τη συζήτηση αυτού του νοµοσχεδίου, το οποίο απαραδέκτως για
άλλη µία φορά έρχεται προς συζήτηση µαζί µε πέντε άσχετες
τροπολογίες µε τις οποίες επιχειρείται για άλλη µία φορά να καταστρατηγηθεί η δηµοκρατική κοινοβουλευτική νοµιµότητα.
Θα αφιερώσω την τοποθέτησή µου στο δίδυµο Σαµαρά-Βενιζέλου και στο δίδυµο επίσης ή στο δίπολο της αγαστής συνεργασίας Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ που θα δούµε πόσο
µακριά ή πόσο χαµηλά πρόκειται να φτάσει.
Σήµερα ο κ. Βενιζέλος, ερωτηθείς από δηµοσιογράφο για το
αν θα ζητήσει από τον κ. Σαµαρά να τον καλύψει εάν ο ΣΥΡΙΖΑ
ζητήσει εξεταστική για τα ναυπηγεία Σκαραµαγκά, απάντησε:
«Ακατανόητη η ερώτησή σας. Γιατί να µη γίνει το αντίθετο και να
µου ζητήσει ο Σαµαράς να τον καλύψω;».
Αυτός ο συναγωνισµός στη συγκάλυψη, αυτή η απροκάλυπτη
σύµπραξη στην παρανοµία θέτουν ευθέως το επιτακτικό ερώτηµα για την Κυβέρνησή σας, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας, της
βίας και της ανοµίας, αυτού του θέµατος που σας είναι τόσο
προσφιλές, αλλά που καθόλου δεν θέλετε να το θίγετε στην
ουσία του.
Γι’ αυτό, λοιπόν, και µε αφορµή αυτό το νοµοσχέδιο, ας µιλήσουµε για βία και ανοµία και µετά θα σας ρωτήσω αν την καταδικάζετε απ’ όπου και αν προέρχεται.
Είναι ή δεν είναι βία η απειλή διακοπής του ρεύµατος σε πολίτες που δεν πληρώνουν το χαράτσι; Επιδόθηκε σε τέτοιους εκβιασµούς η Κυβέρνηση της ίδιας σύµπραξης µέχρι να βγει η
απόφαση του Αρείου Πάγου που έκρινε αντισυνταγµατική αυτήν
την πρακτική;
Είναι ή δεν είναι βία να πεθαίνουν παιδιά είκοσι και είκοσι ενός
ετών στη Λάρισα, σπουδαστές, από αναθυµιάσεις µαγκαλιού,
διότι δεν είχαν να ζεσταθούν;
Είναι ή δεν είναι βία να σκοτώνεται δεκαοκτάχρονο παιδί διότι
δεν είχε 1 ευρώ και 40 λεπτά για να πληρώσει το εισιτήριό του;
Είναι ή δεν είναι βία η χουντικής κοπής παρέµβαση για κλείσιµο και «µαύρο» στην ΕΡΤ;
Είναι ή δεν είναι βία η απόλυση χιλιάδων εργαζοµένων και η
θέση τους σε καθεστώς ανασφάλειας;
Είναι ή δεν είναι βία η επιστράτευση την οποία εφαρµόσατε
τρεις φορές;
Είναι ή δεν είναι βία να περιέρχονται εκατοµµύρια συµπολίτες
µας σε καθεστώς αδιεξόδου και αδυναµίας επιβίωσης –το 90%
των σιτιζοµένων στα συσσίτια είναι Έλληνες πολίτες- να υπάρχουν άστεγοι και τριάµισι εκατοµµύρια άνθρωποι να µην έχουν
πρόσβαση σε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη;
Είναι αυτά βία ή µήπως είναι κάτι άλλο; Είναι βία ο ωµός εκβιασµός που συντελείται στη χώρα µας µε το µνηµόνιο και εν
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όψει κάθε επικείµενου Eurogroup;
Είναι βία και µάλιστα κοινοβουλευτική βία, µιας και αναφέρθηκε σε αυτό ο κ. Βενιζέλος, η εισαγωγή οκτακοσίων σελίδων νοµοσχεδίου σε ένα άρθρο υπό τον εκβιασµό της διαγραφής;
Είναι βία ή δεν είναι βία να απειλούνται Βουλευτές µε εκλογές,
το προηγούµενο καλοκαίρι από το Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης –κάτι που δεν διαψεύστηκε- εάν δεν ψήφιζαν τα µέτρα του
καλοκαιριού;
Ας µιλήσουµε και για την ανοµία. Είναι ανοµία η πλαστογραφία; Το πλαστό βίντεο που διακίνησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κεδίκογλου είναι ανοµία; Είναι ανοµία τα πλαστά πρακτικά
της Επιτροπής Δικαιοσύνης, Δηµόσιας Διοίκησης και Δηµόσιας
Τάξης, όπου εµφανίζονται να ψηφίζουν οι ανύπαρκτοι Βουλευτές;
Είναι ανοµία το κολάζ που έκανε ο κ. Χατζηδάκης εµφανίζοντας ανύπαρκτη έκθεση του ΟΟΣΑ για να δικαιολογήσει το
άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές;
Είναι ανοµία το καθεστώς που έχετε δηµιουργήσει στην ΕΡΤ,
το οποίο πια αποκαλύπτεται πλήρως από την προηγούµενη Παρασκευή, όταν εξέπνευσε η προθεσµία κύρωσης της κατάπτυστης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου από αυτήν εδώ τη
Βουλή;
Είναι ανοµία να µην επιτρέπετε στην ΕΡΤ να λειτουργήσει σήµερα, ενώ είναι η µόνη νόµιµη δηµόσια ραδιοτηλεόραση και ενώ
υπάρχει σχετική απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας;
Είναι ανοµία η κατάσταση που έχετε δηµιουργήσει στις Σκουριές, για την οποία προχθές καταδικάστηκε η χώρα µας από το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για κρατική ενίσχυση στον υποτιθέµενο
επενδυτή;
Είναι ανοµία η κατάσταση στην εκποµπή του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου; Είναι ανοµία το γεγονός ότι δεν έχουν µέχρι σήµερα
χορηγηθεί άδειες; Είναι ανοµία το γεγονός ότι µεθοδεύετε και
απεργάζεστε πάλι να δώσετε στους υµέτερους µε νοµοσχέδιο
που φέρνει ο Υπουργός Υγείας –ίσως γι’ αυτό δεν εµφανίστηκεάδειες σε όσους εξέπεµπαν στις 31-8-2013, δηλαδή και στην ανύπαρκτη και ανυπόστατη Δηµόσια Τηλεόραση;
Είναι αυτά ανοµία ή µήπως είναι η δική σας αντίληψη περί νοµιµότητας;
Είναι ανοµία το γεγονός ότι φέρνετε σήµερα τροπολογία, για
την οποία έχουµε ζητήσει ονοµαστική ψηφοφορία, µε την οποία
επιχειρείτε να νοµιµοποιήσετε από το παράθυρο την ανυπόστατη
ΝΕΡΙΤ; Όπως γνωρίζετε, αφού εξέπνευσε η προθεσµία κύρωσης
της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, οφείλετε να επαναφέρετε τα πράγµατα στην προηγούµενη κατάσταση και οφείλουν
να αναλάβουν πρωτοβουλία οι αρµόδιοι Υπουργοί, διότι νοµοθετική εξουσιοδότηση µε διοικητική πράξη –αυτό είναι η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου- δεν νοείται.
Είναι ανοµία και παρανοµία και ακραία καταστρατήγηση της
νοµιµότητας, είναι σκάνδαλο η εµπλοκή του κ. Βενιζέλου στην
υπόθεση των ναυπηγείων Σκαραµαγκά; Είναι ανοµία και απιστία
η εκταµίευση σχεδόν 400 εκατοµµυρίων ευρώ, χωρίς να υπάρχει
καµµία σύνδεσή τους µε ανάλογες ενέργειες εκπλήρωσης της
σύµβασης από τον φερόµενο και παρουσιαζόµενο από τον κ. Βενιζέλο ως επενδυτή;
Είναι ανοµία το γεγονός ότι κατά πως φαίνεται έχετε αφήσει –
έχει αφήσει κυρίως ο κ. Βενιζέλος, αλλά βλέπω ότι καλείται να
τον καλύψει ο κ. Σαµαράς- ακάλυπτο το ελληνικό δηµόσιο στα
διεθνή fora, ενώπιον των οποίων υπάρχει προσφυγή κατά του ελληνικού δηµοσίου; Ξέρετε, αυτό είναι µία πολύ χαρακτηριστική
περίπτωση απιστίας, το να αφήνουµε εκείνον που πρέπει να υπερασπιστούµε ακάλυπτο.
Είναι αυτά ανοµία ή είναι µήπως νοµιµότητα;
Είναι βία το γεγονός ότι απειλείτε µε νεοσύστατα πειθαρχικά
παραπτώµατα τους διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι υπερασπίζονται το δικαίωµά τους στην απεργία και στην αξιοπρέπειά
τους;
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Οι φοιτητές δεν έχουν δικαιώµατα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι ανοµία το γεγονός ότι
έχετε αφαιµάξει το δηµόσιο και αποδεκατίσει τις δηµόσιες υπηρεσίες από ανθρώπινο δυναµικό, από πόρους και από υλικοτεχνική υποδοµή;
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Όλα αυτά εµείς λέµε ότι είναι και βία και ανοµία. Το ερώτηµα
προς εσάς είναι: καταδικάζετε τη βία και την ανοµία ακόµη και
όταν προέρχεται από εσάς τους ίδιους ή από τους συνεταίρους
σας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και τι θα κάνετε ενόψει των αποκαλύψεων για παρατεταµένη βία και ανοµία και για έκνοµη συµπεριφορά των ιδίων, των συνήθων υπόπτων; Διότι η υπόθεση των
ναυπηγείων Σκαραµαγκά είναι υπόθεση που φέρνει στο προσκήνιο τα ίδια πρόσωπα της λίστας Λαγκάρντ. Φέρνει τον κ. Παπακωνσταντίνου, τον κ. Βενιζέλο, ακόµη και τον κ. Πλασκοβίτη που
τον είδαµε και στην υπόθεση του σκανδάλου της λίστας Λαγκάρντ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Τους συνεταίρους να µας πείτε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και το ερώτηµα, το οποίο απευθύνω κυρίως προς τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, είναι:
ως πότε θα συµπράττετε στη συγκάλυψη;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία συνάδελφε,
ξεπεράσατε τα δέκα λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ως πότε θα συµπράττετε στην
ανοµία και πότε εµπράκτως θα οδηγήσετε στη δικαιοσύνη εκείνους που ζηµιώνουν το δηµόσιο συµφέρον και οφείλουν να λογοδοτήσουν;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο Υπουργός κ. Μανιάτης έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, θέλουµε να καταθέσουµε τρεις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Η πρώτη σχετίζεται µε τη βελτίωση της διατύπωσης του άρθρου για την παροχή φθηνού ηλεκτρικού ρεύµατος σε φορείς
που παρέχουν κοινωνικά συσσίτια, φορείς που είναι κοινωνικά
παντοπωλεία ή κοινωνικά φαρµακεία ή δηµοτικά συσσίτια ή ενοριακά συσσίτια. Μετά και από την παρέµβαση του συναδέλφου
Υφυπουργού κ. Κεγκέρογλου, η διατύπωση είναι µε τέτοιον
τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζει απολύτως αυτούς τους φορείς
ακριβώς στους οποίους πρέπει να παρέχεται η έκπτωση του ηλεκτρικού ρεύµατος και ταυτόχρονα υπάρχει µια δεύτερη νοµοτεχνική διατύπωση που σχετίζεται µε το επίδοµα ανεργίας των
εποχικά εργαζοµένων.
Η δεύτερη νοµοτεχνική βελτίωση σχετίζεται µε κάτι που ακούστηκε από ορισµένους συναδέλφους, αναφορικά µε το ουράνιο
και τις πιθανές χρήσεις του.
Για άρση οποιασδήποτε αµφιβολίας καταθέτουµε συγκεκριµένη διατύπωση, η οποία εξαιρεί απολύτως το ουράνιο και άλλου
είδους ενεργειακά υλικά από οποιαδήποτε χρήση και διαχείριση
πλην του ελληνικού δηµοσίου.
Τέλος, η τρίτη νοµοτεχνική βελτίωση, την οποία συνυπογράφει
ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μιχελάκης, έχει να κάνει µε την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων κατά την άρση της χρηµατοδότησης των κοµµάτων.
Τις καταθέτω και παρακαλώ να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Προτού συνεχίσουµε µε τον κ. Γκόκα, θα ήθελα να κάνω µία πρόταση στο
Σώµα. Είναι πάνω από τριάντα συνάδελφοι εγγεγραµµένοι,
γύρω στους τριάντα τέσσερις, από οκτώ λεπτά ο καθένας, θέλουµε τέσσερις µε πέντε ώρες. Δεδοµένου ότι έχει αποφασιστεί
να γίνει η ψηφοφορία στις 23.00’, προτείνω στο Σώµα να µειώσουµε το χρόνο στα έξι λεπτά για να µιλήσουν όσο το δυνατόν
περισσότεροι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Να πάµε στη 1.00’ την ψηφοφορία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, έχουµε
προγραµµατίσει για οκτώ λεπτά τις οµιλίες µας.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι νωρίς ακόµα για να πάρετε
αυτήν την απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Προτείνω να το µειώσουµε στα πέντε λεπτά. Καλύτερα θα είναι, θα µιλήσουν περισσότεροι. Αν συµφωνείτε.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πέντε λεπτά να το κάνουµε, κύριε
Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Έξι λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριοι συνάδελφοι,
ιδιαίτερα εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να είστε θετικοί στην πρότασή µου, γιατί οι µισοί από τους συναδέλφους που είναι γραµµένοι είναι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και εποµένως αυτοί δεν θα
µιλήσουν. Αν θέλετε να διευκολύνετε το Σώµα, θα διευκολύνετε
πολύ περισσότερο τους συναδέλφους σας. Γι’ αυτό, λοιπόν,
προτείνω τα πέντε λεπτά για να έχουµε την ψηφοφορία στις
23.00’.
Κύριε Γκόκα, επειδή σας έκοψα στη µέση, θα δεχθώ να µιλήσετε για έξι λεπτά διά παραχώρησης, µε µία ανοχή, επειδή
είστε ο πρώτος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προλαλήσασα συνάδελφος αφιέρωσε όλη την οµιλία
της σε µια θεωρία περί βίας. Χωρίς να καταλάβω τη σκοπιµότητα στη σηµερινή συζήτηση γι’ αυτές τις αναφορές της, θέλω
απλώς να κάνω µια παρατήρηση: η κοινωνική και πολιτική βία
είναι τυφλή και τη βία, εκτός από τους ορισµούς που ανέφερε
η κυρία συνάδελφος, τη γνώρισαν πολύ καλά Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ, τότε που ποτέ δεν βγήκε µια ανακοίνωση καταδίκης
αυτής της ακραίας µορφής βίας κατά της ελεύθερης έκφρασης
του Βουλευτή. Φυσικά, το ίδιο έγινε και σε πολλές άλλες περιπτώσεις στην κοινωνική και πολιτική ζωή αυτής της χώρας.
Τώρα, όσον αφορά το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν αρκετά θέµατα που αφορούν τόσο το θεσµικό πλαίσιο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όσο και τα
πρακτικά προβλήµατα για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και
τα οικονοµικά αποτελέσµατα των επενδύσεων παραγωγής
ενέργειας.
Είναι επίσης γεγονός ότι υπήρξαν λάθη στους σχεδιασµούς,
όσον αφορά στην αδειοδοτική διαδικασία αλλά και το σύστηµα
διαµόρφωσης των τιµών πώλησης του ηλεκτρικού ρεύµατος
από τους παραγωγούς προς τη ΔΕΗ. Υπάρχει κίνδυνος πραγµατικά για πολλές επιχειρήσεις, για τη βιωσιµότητά τους, και
ιδιαίτερα αυτές των φωτοβολταϊκών σταθµών, αλλά και για τη
βιωσιµότητα γενικότερα των µηχανισµών στήριξης των ΑΠΕ,
του ειδικού λογαριασµού του ΛΑΓΗΕ, όπως είναι ζητούµενο η
επάρκεια του νοµοθετικού πλαισίου.
Όλα αυτά κλόνισαν την αξιοπιστία του συστήµατος, της ίδιας
της πολιτείας, προκάλεσαν πλήγµα στο επιχειρηµατικό και
επενδυτικό περιβάλλον, απογοήτευση στους µικροεπενδυτές,
που δεν µπορούσαν να διακρίνουν τους κινδύνους αλλά και επιβάρυνση στους καταναλωτές αρκετά µεγαλύτερη από όση είχε
υπολογιστεί.
Το νοµοσχέδιο κινείται βέβαια στην κατεύθυνση της αντιµετώπισης διαφόρων προβληµάτων, στο γενικότερο πλαίσιο που
αφορά τις ΑΠΕ. Χρειάζεται όµως, κατά τη γνώµη µου, µια ολοκληρωµένη θεσµική παρέµβαση για το σύνολο των ζητηµάτων
που έχουν προκύψει, µέσα από ευρύτατο διάλογο, µε όλους
όσοι εµπλέκονται, τους παραγωγούς, το σύστηµα διαχείρισης
και φυσικά λαµβάνοντας πάντα υπ’ όψιν και τις επιπτώσεις που
υπάρχουν στους καταναλωτές.
Γιατί έχει µεγάλη σηµασία -και ενεργειακή και περιβαλλον-
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τική- η προτεραιότητά µας να αναπτύξουµε την παραγωγή
ενέργειας από τις ΑΠΕ που -µαζί µε τους ορυκτούς ενεργειακούς πόρους, τους υδρογονάνθρακες- µπορούν να στηρίξουν
τη γενικότερη προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας µας µε
ανάλογο κοινωνικό όφελος.
Υπάρχουν κάποιοι προβληµατισµοί για τις εγκαταστάσεις
υδροηλεκτρικών σταθµών σε δάση και δασικές εκτάσεις ή την
ανάπτυξη έργων υποδοµής σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. Εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος να υπάρξει κατάχρηση σε
βάρος του περιβάλλοντος ή να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας παραγωγικών εκτάσεων, σε µια εποχή κατά την οποία όλοι συµφωνούµε και τονίζουµε τη σηµασία που έχει η ανάπτυξη του
πρωτογενούς τοµέα για τη χώρα µας, κάτι που δεν αξιολογήθηκε όπως έπρεπε στην πρώτη φάση ανάπτυξης των ΑΠΕ.
Επίσης, υπάρχουν και ζητήµατα που αφορούν στην εγκατάσταση των ανεµογεννητριών και µικρών ανεµογεννητριών κάτω
από 50 KW, για τις οποίες οι δυνατότητες εκµετάλλευσης πρέπει να συνδυαστούν µε πολεοδοµικούς κανονισµούς και περιβαλλοντικές διατάξεις.
Σε σχέση µε το µεταβατικό τέλος ασφάλειας εφοδιασµού
που θεσπίζεται για όλες τις µονάδες παραγωγής ΑΠΕ και για
να αποφευχθούν αδικίες σε σχέση µε τις δυνατότητες ή µη µετακύλησης αυτού του κόστους, το οποίο συνήθως καταλήγει
στον καταναλωτή, θα πρέπει τουλάχιστον αυτό να ληφθεί υπ’
όψιν στις όποιες αποφάσεις υπάρξουν σχετικά µε το οριστικό
πλαίσιο τιµολόγησης της παραγόµενης ενέργειας, για να µην
υπάρχουν πολλαπλές µειώσεις.
Για παράδειγµα, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η θετική συµβολή
κατά την αιχµή λειτουργίας του συστήµατος από την παραγωγή
ενέργειας από τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς και αναλόγως
να υπάρξει αντιµετώπιση στους παραγωγούς αυτούς και αυτό
σε συνδυασµό µε το τέλος διακοψιµότητας στους µεγάλους καταναλωτές µέχρι υπηρεσίας διακοπτόµενου φορτίου, αφού,
πέρα από τη διαφορετική αντιµετώπιση που επιφυλάσσεται
στους µικρούς καταναλωτές και τις δεσµεύσεις που αντισταθµιστικά θα πρέπει να προκύψουν από τους µεγάλους καταναλωτές, θα πρέπει να επανεξεταστεί το όλο θέµα, όταν
λειτουργικά στο σύστηµα ενταχθούν όλες οι µονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, γιατί µπορεί να λύσουν τα ζητήµατα αιχµής φορτίου και να υπάρχει ανάγκη να περιοριστούν οι ανάγκες
διακοπής µόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, άρα να µειωθούν οι
επιβαρύνσεις τόσο των υπολοίπων παραγωγών ενέργειας όσο
και των καταναλωτών.
Τέλος, για το θεσµό του ενεργειακού συµψηφισµού είναι κατ’
αρχάς θετικός, µπορεί να δώσει ώθηση στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών και σταθµών µικρών ανεµογεννητριών
αυτοπαραγωγών, πρέπει όµως να διευρυνθεί το διάστηµα για
το συµψηφισµό, µέχρι ένα έτος για τους µικρούς καταναλωτές
αυτοπαραγωγούς, να προκύπτει χρέωση µε βάση το ετήσιο
αποτέλεσµα του ενεργειακού συµψηφισµού και να υπάρχει δυνατότητα ένα µέρος από τις αποζηµιώσεις να πηγαίνουν στο
κοινωνικό τιµολόγιο.
Η ανάπτυξη της αυτοπαραγωγής είναι σηµαντική, µπορεί να
αξιοποιήσει τα µεγάλα περιθώρια για την ανάπτυξη των ΑΠΕ µε
τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, µπορεί να στηρίξει την ευστάθεια του συστήµατος, να µειώσει τα προβλήµατα κορεσµού,
αλλά υπάρχει πρόβληµα µε την απόσβεση του κόστους αυτών
των εγκαταστάσεων, που πρέπει να υποστηριχθούν και να δοθούν και λογικά κίνητρα για τη λειτουργία τους.
Για το σηµαντικό θέµα της εξοικονόµησης της ενέργειας, το
ανέλυσε πολύ παραστατικά ο κύριος Υπουργός, πρέπει να συνεχισθεί και να ενισχυθεί το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ κατ’
Οίκον». Είναι πολλά τα παλιά ενεργοβόρα κτήρια και πολύ µεγάλα τα περιθώρια ενεργειακής τους αναβάθµισης.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω και πάλι την αναγκαιότητα
επανεξέτασης συνολικά των προβληµάτων του πλαισίου της παραγωγής από ΑΠΕ και ιδιαίτερα των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, όπως και στην ξεχωριστή κατηγορία των αγροτικών
φωτοβολταϊκών. Αυτά επίσης έχουν να κάνουν µε τα προβλήµατα στην καθυστέρηση εξόφλησης των λογαριασµών, το συµψηφισµό του ΦΠΑ, τον τρόπο φορολόγησης των εσόδων και
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τον τρόπο υπολογισµού της απόσβεσης των εγκαταστάσεων,
διότι είναι µηχανολογικές και όχι κτηριακές.
Κλείνω µε µια αναφορά στην τροπολογία του Υπουργείου
Παιδείας, που πράγµατι έµµεσα αφορά στην ουσία της την οµολογία αδυναµιών στη λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης, όπως
εκφράστηκε µε την αδικαιολόγητη άρνηση παροχής των στοιχείων για την αξιολόγηση του διοικητικού προσωπικού στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Είναι ζήτηµα µε ιδεολογική και πολιτική
διάσταση, αλλά πρέπει να υπάρξει συνέχεια και να βρεθεί ο
τρόπος που θα οδηγεί σε δίκαιη αξιολόγηση, παράλληλα µε τις
αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων και την ανάγκη υλοποίησης
των δεσµεύσεών µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να κατατεθεί στο Σώµα η µεθοδολογία που οδήγησε
στα αποτελέσµατα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και
επίσης πρέπει να υπάρξει µια συνολική και όχι κατά περίπτωση
πλήρης απογραφή για όλους τους υπαλλήλους, µε ευθύνη των
αρµοδίων υπηρεσιακών προϊσταµένων και προφανώς πάντα
υπάρχει και ατοµική ευθύνη, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: ...ώστε να συµπληρωθούν σωστά τα
στοιχεία και να συµπεριληφθούν στον υπηρεσιακό φάκελο του
κάθε υπαλλήλου, όπου ενδεχοµένως να µην υπάρχουν, και
οπωσδήποτε να αποσυνδεθεί επιτέλους η κινητικότητα από τις
απολύσεις, γιατί αυτό νοµίζω ότι είναι το ζήτηµα που φέρνει τέτοιες αναταραχές σε κάθε παρόµοια τέτοια προσπάθεια ρυθµίσεων.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας ευχαριστούµε
και εµείς.
Σας παρακαλώ να διευκολύνετε όχι το Προεδρείο, αλλά τους
συναδέλφους σας µε την τήρηση του χρόνου, ώστε να µιλήσουν περισσότεροι. Πιστεύω ότι η κ. Φωτίου θα µε ακούσει και
θα είναι συνεπής στην εξάντληση των πέντε λεπτών. Είναι η
άτυχη της ηµέρας, γιατί αρχίζουν τα πέντε λεπτά από αυτήν.
Τον λόγο έχει, λοιπόν, η κ. Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Θα είµαι συνεπής στο να αναπτύξω επαρκώς την άποψή µου σε σχέση µε την τροπολογία για τη διαθεσιµότητα χιλίων τριακοσίων σαράντα εννέα υπαλλήλων σε οχτώ
πανεπιστήµια.
Η τροπολογία, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, είναι
το τελευταίο µέσο εκβιασµού που χρησιµοποιεί ο Υπουργός
Παιδείας µετά από εισαγγελικές παρεµβάσεις, απειλές και τελεσίγραφα προς τους πρυτάνεις, προς τους εργαζοµένους,
προς τα µέλη ΔΕΠ, για να σταµατήσουν µια µεγάλη απεργία
καθ’ όλα νόµιµη -εκτός και αν δεν είναι νόµιµο το δικαίωµα της
απεργίας- και να πάρετε τους υπηρεσιακούς καταλόγους, ώστε
να τους απολύσετε αυθαίρετα και χωρίς καµµία αξιολόγηση.
Γιατί τα κάνετε αυτά; Είναι µνηµονιακή υποχρέωση η απόλυση των χιλίων τριακοσίων σαράντα εννέα υπαλλήλων; Όχι βεβαίως. Στο Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης στις 23
Απριλίου 2013 δεν περιλαµβάνονται τα ΑΕΙ στις δεσµεύσεις
έναντι των δανειστών. Γιατί τα βάζει ο Υπουργός Παιδείας αιφνιδίως στις 23 Ιουλίου και το ανακοινώνει στις 19 Αυγούστου;
Γιατί πρέπει να διαλυθούν τα καλύτερα πανεπιστήµια της
χώρας, ώστε να ανοίξουν τα ιδιωτικά κολλέγια και να αποκτήσουν πελατεία. Είναι πάγια τακτική του Υπουργού Παιδείας. Το
ξαναείδαµε µε τα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ. Εκεί πάλι κατήργησε τους πιο
χρήσιµους κλάδους και αυτούς που έχουν τη µεγαλύτερη ζήτηση και αµέσως µετά είδαµε όλα τα ΙΕΚ να διαφηµίζονται στις
τηλεοράσεις ότι «ανοίξαµε τους νέους κλάδους που παρέχουµε», αυτούς που τους είχε εκχωρήσει ο Υπουργός Παιδείας.
Τον έχω καταγγείλει πολλάκις ότι είναι ο Υπουργός της ιδιωτικής παιδείας και όχι βέβαια της δηµόσιας.
Γιατί πρέπει, λοιπόν, να εξοντωθούν τα δύο –µάλιστα- ιστορικά πανεπιστήµια, ΕΜΠ και ΕΚΠΑ, τα οποία χρεώνονται το 65%
του συνολικού αριθµού των απολύσεων; Δύο πανεπιστήµια από
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τα οχτώ! Ποια δύο; Αυτά που έχουν διακεκριµένους τίτλους αριστείας. Ξέρετε πολύ καλά ότι τους έχουν, παρά τη λασπολογία
όλα αυτά τα χρόνια και παρά το 50% των µειώσεων του προϋπολογισµού, του προσωπικού και το κλάδεµα των αποθεµατικών τους µε το PSI.
Είναι τα πρώτα ιστορικά πανεπιστήµια της χώρας. Τα πρώτα
πανεπιστήµια! Αυτά πρέπει να πληγούν! Αυτά πρέπει να καταργήσετε! Γιατί; Γιατί ιστορικά ηγήθηκαν µεγάλων αγώνων στην
Κατοχή και στη χούντα και γιατί και σήµερα στη µνηµονιακή
εποχή διδάσκουν ήθος, αλληλεγγύη, αγώνα.
Εσείς ψάχνετε χίλιες τριακόσιες σαράντα εννέα απολύσεις παράνοµες και καταχρηστικές- και αυτοί σάς καταθέτουν σήµερα χίλιες διακόσιες πενήντα αιτήσεις ανυπακοής και άρνησης
να υπογράψουν το επαίσχυντο αυτό εγχειρίδιο χρήσης «Δήλωσης Απογραφής Υπαλλήλου», το οποίο και θα καταθέσω. Χίλιες
διακόσιες πενήντα αιτήσεις στους συλλόγους τους! Το έχετε
ξανακούσει αυτό;
Γιατί αντέχουν και απεργούν επτά εβδοµάδες; Σας έχουν γελοιοποιήσει. Σας έχουν αναγκάσει σε άτακτες νοµικίστικες υποχωρήσεις. Βάζετε και βγάζετε την τροπολογία, διορθώνετε και
τροποποιείτε ΚΥΑ, σας ακυρώνουν τα τελεσίγραφα. Κατάπληκτη η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που έχει καλέσει τους
πρυτάνεις, µένει να ακούει στην απολογία του κάθε πρύτανη
την τραγωδία των πανεπιστηµίων και να κουνάει το κεφάλι της.
Τους κατηγορείτε, κατηγορείτε τα πανεπιστήµια, µε non papers για ανοµία και για πελατειακές σχέσεις των πρυτάνεων.
Σας ρωτώ, αγαπητοί κύριοι της Συµπολίτευσης: Διόρισαν οι
πρυτάνεις τους πλεονάζοντες -κατά την άποψή σας- διοικητικούς; Γνωρίζετε ότι οι δύο νόµοι που καθόρισαν τον αριθµό και
τα προσόντα τους είναι οι εξής: ο ένας είναι ο νόµος Παυλόπουλου και ο άλλος της Βάσως Παπανδρέου. Για να καταλάβω,
είναι παράνοµοι αυτοί οι νόµοι;
Αυτή είναι η ανοµία;
Πρώτον, είναι σύννοµη η απόφασή σας για τη διαθεσιµότητα
των χιλίων τριακοσίων σαράντα εννέα διοικητικών; Το είπε και
ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ. Εσείς καταπατάτε το νόµο που εσείς
ψηφίσατε. Φέρατε καµµία αξιολόγηση; Δεν υπάρχει έκθεση
αξιολόγησης. Το είπε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ. Και ρωτώ τους
συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ: Θα το καταψηφίσουν ή θα ξαναβρούµε κολπάκια;
Δεύτερον, µε τη σηµερινή τροπολογία κάνετε λάστιχο το Δηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. Το είπε ο κ. Κακλαµάνης. Και ρωτώ
τον κ. Κακλαµάνη: Θα συνεχίσει και θα καταψηφίσει απόψε την
τροπολογία;
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Επινοείτε, δηλαδή, ειδικά πειθαρχικά παραπτώµατα ως µέσο εξαναγκασµού υπαλλήλου σε πράξεις που αντιβαίνουν στο Σύνταγµα -το αυτοδιοίκητο των
ιδρυµάτων, το νόµο και τη συνείδηση του υπαλλήλου, όπως κυκλοφόρησε παράλληλα ανεπίσηµα και το εγχειρίδιο χρήσης της
«Δήλωσης Απογραφής Υπαλλήλου».
Με βάση αυτό το εγχειρίδιο, όπως λέει σήµερα σε έκθεσή
του ο Σύλλογος Πληροφορικών Ελλάδος, όλο αυτό είναι διάτρητο. Τα δεδοµένα της υπηρεσίας δεν υπάρχουν. Μπορεί ο
κάθε υπάλληλος που θα το συµπληρώσει να βρεθεί υπόλογος
παρανοµιών, διότι δεν έχει τα δεδοµένα του προσωπικού του
φακέλου. Το ξέρετε όλοι αυτό. Τους καλείτε δηλαδή να κάνουν
ψευδείς δηλώσεις µε αυτό το εγχειρίδιο.
Δεν έχει τέλος ο κατήφορος. Εγώ λέω να αποσύρετε εδώ και
τώρα αυτήν την τροπολογία και να συζητήσουµε πραγµατικά.
Φέρτε µας τις αξιολογήσεις από µία ανεξάρτητη αρχή αξιολόγησης, να δούµε τι ακριβώς λέτε, πώς αποδεικνύεται το ακριβώς ανάποδο από ό,τι απέδειξαν όλα τα πανεπιστήµια της
χώρας, ότι δηλαδή όχι µόνο δεν έχουν πλεονάζον διοικητικό
προσωπικό, αλλά έχουν ελλείπον.
Και σας λέω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Φωτίου,…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Είµαι στα έξι και
κάτι λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας υπενθυµίζω τη
δέσµευσή σας.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ναι, έχω δεσµευτεί.
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Δεν έχει, λοιπόν, τέλος ο κατήφορος, αγαπητοί κύριοι Υπουργοί και κύριε Πρόεδρε.
Ακούστε µε όµως. Οι διαθέσιµοι απολυµένοι δεν το βάζουν
κάτω. Αυτό που γίνεται είναι πρωτοφανές. Έχετε ξαναδεί εσείς
απολυµένους ανθρώπους από τα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, από τους φύλακες, από τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών να συγκροτούνται σε συλλόγους; Το έχετε ξαναδεί αυτό; Έχετε δει
να κάνουν πορείες, να συγκροτούνται σε ενιαία δίκτυα; Σήµερα
οι δοµές αλληλεγγύης έδωσαν φαγητό στους ανθρώπους που
ήρθαν µε τα πόδια από τη Θεσσαλονίκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία συνάδελφε,
έχετε υπερβεί τα επτά λεπτά. Σας παρακαλώ, τελειώνετε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δηµιουργείται ένα καινούργιο µεγάλο κίνηµα. Θα το βρείτε µπροστά σας! Και, ως γνωστόν, όποιος τα
βάζει µε την ψυχή του έθνους, δηλαδή µε την εκπαίδευση και
τα πανεπιστήµια, θα ηττηθεί κατά κράτος. Αυτό να το περιµένετε.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Θεανώ Φωτίου καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Επαναλαµβάνω για
πολλοστή φορά: Παρακαλώ τους συναδέλφους να σέβονται το
χρόνο, από σεβασµό στους συναδέλφους τους, όχι στο Προεδρείο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, οκτώ λεπτά
οµιλίας θα τα κάνω πέντε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε,
σας εξήγησα ότι από τους τριάντα πέντε οµιλητές, πάνω από
δεκαεπτά είναι συνάδελφοί σας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν έχω
καµµία διαφωνία, εάν το αποφασίσει το Σώµα, να πάµε στα
οκτώ λεπτά, αλλά δεν θα µιλήσουν οι περισσότεροι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί να µη µιλήσουν; Να µιλήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει η κ.
Κανελλοπούλου για πέντε λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Είστε µεροληπτικός.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Είχατε πει έξι λεπτά. Γιατί
έγιναν πέντε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έξι λεπτά...
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Οκτώ λεπτά. Δέκα λεπτά µίλησε
ο κ. Νταβλούρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Βεβαίως, µίλησαν
από δέκα λεπτά οι δύο πρώτοι συνάδελφοι, και η κ. Κωνσταντοπούλου και ο κ. Νταβλούρος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από την αρχή να βάλετε τον
χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν έχω βάλει τον
χρόνο. Επειδή έθεσε θέµα ο κ. Παπαδηµούλης, εγώ πράγµατι
είπα ότι ο χρόνος θα είναι έξι λεπτά. Έχει απόλυτο δίκιο. Και
είπαν οι συνάδελφοι να µιλήσουν περισσότεροι στα πέντε
λεπτά. Έξι λεπτά, λοιπόν, για να τελειώνουµε. Αλλά, όταν λέµε
έξι λεπτά, εννοούµε έξι λεπτά, να παρακαλέσω τους συναδέλφους.
Κυρία Κανελλοπούλου, αρχίζουµε από εσάς µε τα έξι λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία του
Υπουργείου Παιδείας, που αιφνιδιαστικά κατατέθηκε στο υπό
συζήτηση νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, κατά
την πάγια τακτική της Κυβέρνησης, που δεν θα κουραστώ να
λέω πως είναι τακτική περιφρόνησης των κοινοβουλευτικών θεσµών.
Το Υπουργείο επιθυµεί να θεσπίσει, καθώς διαβάζουµε, βιβλίο παρουσίας προσωπικού και ατοµικό δελτίο παρουσίας
προσωπικού, στα οποία µε αρµοδιότητα του διευθυντή της σχολικής µονάδας θα καταχωρίζονται οι ώρες εργασίας των εκπαιδευτικών και θέµατα που σχετίζονται µε τις απουσίες τους.
Τα στοιχεία, µάλιστα, στη συνέχεια θα καταχωρίζονται ηλεκτρονικά από το διευθυντή σε ηλεκτρονική πλατφόρµα που θα
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δηµιουργηθεί για αυτόν το σκοπό από το Υπουργείο.
Μας λέτε, δηλαδή, ότι το Υπουργείο δεν γνωρίζει πως οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης επιβεβαιώνουν
την παρουσία τους στο σχολείο υπογράφοντας τόσο στο δελτίο
απουσιών των µαθητών όσο και στο βιβλίο ύλης, στο οποίο µάλιστα συµπληρώνουν και το αντικείµενο της διδασκαλίας τους
για κάθε διδακτική ώρα που προβλέπεται από το ωρολόγιο πρόγραµµα.
Επιπλέον, η παρουσία τους καταγράφεται καθηµερινά και
στο ηµερολόγιο που τηρεί η διεύθυνση του σχολείου.
Επίσης, µας λέτε ότι το Υπουργείο δεν γνωρίζει πως οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης αποστέλλουν από την
αρχή της σχολικής χρονιάς µέσω των σχολικών τους µονάδων
εβδοµαδιαίο πρόγραµµα στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, επικυρωµένο, µάλιστα, από τον κατά τόπους σχολικό σύµβουλο, όπου φαίνεται ξεκάθαρα το ωράριό τους και το
µάθηµα που κάνουν κάθε ώρα στην τάξη.
Αντί το Υπουργείο να ξοδεύεται σε παραπλανητικές επικοινωνιακές αµφιβολίες, καλύτερα να µας πει πόσα κενά υπάρχουν
σήµερα στις σχολικές µονάδες µε δική του ευθύνη και γιατί δεν
προσλαµβάνει τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς.
Να µας πει πόσοι γονείς συγκεντρώνονται καθηµερινά στα
ΠΥΣΠΕ όλης της χώρας, προκειµένου να ζητήσουν το λόγο
γιατί ακόµη δεν έχουν λειτουργήσει τα ολοήµερα σχολεία στην
περιοχή τους.
Μια µικρή µου φίλη µού έλεγε ότι στο λύκειό της στην Ηλιούπολη δεν έχουν ακόµα φυσικό και βιολόγο και τελειώνει σχεδόν ο Οκτώβρης. Να µη µιλήσω καλύτερα για την εκλογική µου
περιφέρεια, όπου εκεί τα πράγµατα είναι πολύ χειρότερα.
Κύριε Υπουργέ, πόσα κενά υπάρχουν σήµερα στα σχολεία
ανά περιφέρεια; Δείξτε µας επιτέλους τα στοιχεία σας µε ειλικρίνεια, να αντιπαραθέσουµε κι εµείς τα δικά µας, ώστε να καταλάβει και ο παραπληροφορηµένος κόσµος τι ακριβώς
συµβαίνει.
Αντί να στοχοποιείτε τους εκπαιδευτικούς, εξηγήστε µας πώς
πηγαίνει σήµερα η έντυπη αλληλογραφία των σχολικών µονάδων στα γραφεία της περιφέρειας. Θα σας πω εγώ πώς πηγαίνει η αλληλογραφία.
Κάθε βδοµάδα κάποιος εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο πηγαίνει µε δικά του εισιτήρια ή βενζίνες την αλληλογραφία του
σχολείου του, καταναλώνοντας εργατοώρες, οι οποίες στα περίφηµα ηλεκτρονικά σας αρχεία δεν φαίνονται πουθενά.
Δεν φαίνονται επίσης στα περίφηµα αρχεία σας οι ώρες σεµιναρίων επιµόρφωσης που παρακολουθούν µε δικά τους
έξοδα, οι ώρες εθελοντικής εργασίας καθηγητών, που βάφουν
τοίχους και καθαρίζουν αίθουσες και άλλα εκπαιδευτικά καθήκοντα. Όλα αυτά δεν φαίνονται πουθενά.
Αντί λοιπόν να στοχοποιείτε τους εκπαιδευτικούς, εξηγήστε
µας πώς είναι δυνατόν κάποιος να επιτελέσει εκπαιδευτικό έργο
όταν του ζητάτε -µε την τροπολογία που καταθέσατε στην παράγραφο 3- να πηγαίνει εβδοµαδιαίως σε πέντε διαφορετικά
σχολεία. Φυσικά, πάντα µε δικά του έξοδα µετακίνησης. Τι να
διδάξει στα παιδιά αυτός ο εκπαιδευτικός; Αµφιβάλλω αν στο
τέλος του τριµήνου θα έχει µάθει τα ονόµατά τους.
Εξηγήστε µας πώς θα καλύψετε τα κενά που υπάρχουν σήµερα και τα κενά που ενδεχοµένως θα δηµιουργηθούν αύριο αν
κάποιος εκπαιδευτικός, ο µη γένοιτο, αρρωστήσει ή αν κάποια
εκπαιδευτικός πάρει άδεια µητρότητας.
Τι λέω όµως; Έχουµε κρίση και η µητρότητα των γυναικών
που εργάζονται στην εκπαίδευση έχει ήδη ποινικοποιηθεί.
Εξηγήστε µας πότε θα υπάρξουν επιτέλους λεωφορεία για
να πηγαίνουν οι µαθητές των αποµακρυσµένων χωριών και των
µουσικών σχολείων στην τάξη τους. Ακόµα περιµένουµε αυτήν
την τροπολογία από την Κυβέρνησή σας.
Αντί να στοχοποιείτε τους εκπαιδευτικούς, εξηγήστε µας
γιατί η ειδική αγωγή έχει διαλυθεί, οδηγώντας τις οικογένειες
των παιδιών µε ειδικές ανάγκες στην απόλυτη απελπισία.
Εξηγήστε µας γιατί οι σχολικές επιτροπές χρωστάνε στους
προµηθευτές ανά την Ελλάδα χρήµατα, περιµένοντας από εσάς
τα κονδύλια που δεν θα στείλετε ποτέ.
Κύριε Υπουργέ, δεν έχει νόηµα να συνεχίσω να απαριθµώ τα
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όσα έχει καταφέρει να διαλύσει η πολιτική σας στο δηµόσιο
σχολείο. Δεν κρύβονται άλλωστε.
Θα ολοκληρώσω επισηµαίνοντας µόνο το εξής: Το υπάρχον
νοµοθετικό πλαίσιο για τον έλεγχο της εργασιακής παρουσίας
των εκπαιδευτικών αλλά και για την αντιµετώπιση ενδεχόµενης
πληµµελούς άσκησης καθηκόντων είναι επαρκέστατο.
Άρα είναι σαφές ότι η τροπολογία σας µόνο στόχο έχει το
επικοινωνιακό παιχνίδι, τους εκτός εκπαιδευτικής κοινότητας,
τους αδαείς.
Δυστυχώς για εσάς, οι αριθµοί είναι αµείλικτοι. Οι Έλληνες
εκπαιδευτικοί δουλεύουν περισσότερο από όλους τους εκπαιδευτικούς της Ευρώπης.
Κύριε Υπουργέ, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί µε ελλείψεις σε
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή, χωρίς επιµόρφωση, µε βιβλία τραγικά, µε απαράδεκτες συνθήκες αµοιβών, στην πλειοψηφία τους επιτελούν µε απαράµιλλη αξιοπρέπεια το έργο
τους. Μακάρι να µπορούσαµε να πούµε το ίδιο και για τις ελληνικές κυβερνήσεις. Δεν µπορούµε!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Κανελλοπούλου, που ήταν και συνεπής στον
χρόνο της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
προς το Σώµα ότι οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εξωτερικών, Οικονοµικών, Εσωτερικών,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη δράση
κατά της εµπορίας ανθρώπων».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Τον λόγο έχει για έξι λεπτά η κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω, επί τροχάδην βέβαια, µε τις τροπολογίες και
κατ’ αρχάς µε µία τροπολογία που έχουµε καταθέσει εµείς,
αλλά έχει καταθέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, που αφορά επιτέλους αυτό
το οποίο θέλουµε όλοι και αυτό το οποίο θέλει η κοινωνία, δηλαδή να σταµατήσει, να αρθεί η εξίσωση των φόρων του πετρελαίου θέρµανσης µε το πετρέλαιο κίνησης. Επεβλήθη από το
µνηµόνιο, έφερε τεράστια αναστάτωση, ιδιαίτερα κοινωνική, δηµιούργησε του κόσµου τα προβλήµατα και δεν υπάρχει καµµία
λύση µε αυτό το διορθωτικό µέτρο το οποίο προτείνετε τώρα,
της προκαταβολής κ.λπ..
Από την άλλη πλευρά βέβαια είναι και το εξής πράγµα, το
οποίο µε τίποτα δεν µπορούν να δουν αυτοί οι στενοκέφαλοι
εκπρόσωποι της τρόικας, ότι ο προϋπολογισµός των εσόδων
από την εξίσωση του φόρου πετρελαίου κίνησης µειώθηκε κατά
230.000.000 ευρώ λόγω της µειωµένης κατανάλωσης, κατά
500.000.000 ευρώ στα έσοδα του ΦΠΑ κ.ο.κ.. Δηλαδή, εδώ πρόκειται περί τρέλας και δεν µπορώ να το καταλάβω. Αν ήταν µία
τρέλα που να επηρέαζε τα οικονοµικά µόνο αποτελέσµατα, εντάξει, θα µπορούσε να πει κανείς ότι κάνετε ένα λογιστικό
λάθος. Όµως εδώ κάνετε ένα τραγικό κοινωνικό λάθος.
Από την άλλη πλευρά, µε καθυστέρηση βέβαια, έχουν ξεκινήσει τα εργαλεία καταπολέµησης του λαθρεµπορίου και ολοκληρώνονται. Έχουν τεθεί τα συστήµατα εισροών-εκροών στα
πρατήρια και επιµένουµε να ολοκληρωθεί το σύστηµα και στην
πηγή και στα σύνορα και στο ναυτιλιακό πετρέλαιο και επιτέλους ας κάνει το καθήκον του το κράτος για την πάταξη του λαθρεµπορίου και ας αφήσει όλα τα άλλα να κινηθούν όπως
τελικά τα έχει ανάγκη η κοινωνία.
Εµείς θα καταθέτουµε αυτήν την τροπολογία σε κάθε νοµοσχέδιο, γιατί νοµίζω ότι πια ο ελληνικός λαός έχει όλο το δίκιο
µε το µέρος του κι εµείς όλοι οι Βουλευτές θέλουµε την άρση
αυτού του µέτρου.
Θα πάω τώρα στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 850, που
πραγµατικά είναι µια θετική τροπολογία, αλλά επιτέλους είναι
τροπολογία η οποία δίδει παράταση κατά δύο χρόνια των προ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θεσµιών παραγραφής των δικαιωµάτων του δηµοσίου για κοινοποίηση των φύλλων ελέγχων και άλλης πράξης επιβολής
φόρων.
Ακούστε να δείτε, κύριοι Υπουργοί και κύριοι συνάδελφοι.
Από τότε που ξεκίνησε αυτή η Κυβέρνηση, πριν από δεκαπέντε
µήνες, από εµάς αλλά και από άλλους συναδέλφους έχουν
τεθεί επανειληµµένως ερωτήσεις για το θέµα της πάταξης της
φοροδιαφυγής -και ιδιαίτερα µετά και από το µεγάλο θέµα που
δηµιουργήθηκε µε τις διάφορες λίστες και τη λίστα Λαγκάρντ,
για το ότι επιτέλους το κράτος θα πρέπει να εισπράξει τα έσοδά
του, έσοδα αναγκαία για την οικονοµία και έσοδα αναγκαία για
να ανακουφισθούν οι Έλληνες πολίτες.
Τελικά, δεν έχει υπάρξει καµµία πρόοδος. Αντίθετα, σε καταθέσεις από 1.000 ευρώ και πάνω εισπράττονται οι ληξιπρόθεσµες οφειλές -από εκεί που µπορείτε- ενώ από τα δισεκατοµµύρια των εµβασµάτων που έφυγαν στο εξωτερικό, δεν έχετε
ολοκληρώσει καµµία, µα καµµία, περίπτωση.
Τώρα ζητάτε προθεσµία, γιατί σε λίγους µήνες θα έχουν παραγραφεί κιόλας πολλές από αυτές τις υποθέσεις. Να δώσουµε
την προθεσµία. Δεν θα µας πείτε, όµως, τι θα κάνετε, ώστε να
έχουµε ένα αποτέλεσµα σ’ όλη αυτήν τη διαδικασία; Αυτό το
κοινό αίσθηµα των Ελλήνων µε κάτι πρέπει να ικανοποιηθεί τελικά. Πρέπει να αποδείξετε ότι κάτι γίνεται σ’ αυτόν τον τόπο
στο θέµα της πάταξης της φοροδιαφυγής. Αυτό που καταλαβαίνουν οι άνθρωποι είναι ότι, αν έχουν καταθέσεις ύψους 1.100
ευρώ από τη σύνταξή τους και έχουν κάποιες ληξιπρόθεσµες
οφειλές, θα πάτε και θα πάρετε τα 100 ευρώ παραπάνω, ενώ
από τα δισεκατοµµύρια, που σας είπα, δεν παίρνετε τίποτα. Φαίνεται αυτό. Είναι κραυγαλέες οι περιπτώσεις αναντιστοιχίας µεταξύ των εµβασµάτων που έφυγαν ή αυτών που έχουν οι
διάφορες λίστες -όπως και η µεγάλη λίστα αυτή των εµβασµάτων του εξωτερικού- µε το φορολογητέο εισόδηµα.
Αν, λοιπόν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους, κάνετε
γρήγορα και εισπράξουµε το 40% αυτής της διαφοράς, ξέρετε
ότι σε δυο, τρία χρόνια θα έχουµε πρωτογενές πλεόνασµα, ένα
µέρος του οποίου θέλουµε να πάει σε ισοδύναµα µέτρα;
Προχωράω τώρα στις προσθήκες και τις διατυπώσεις που
έγιναν για την τροπολογία που αφορά την αναστολή της κρατικής επιχορήγησης στα κόµµατα που εµπλέκονται στα εγκλήµατα, του άρθρου 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα. Νοµίζω
ότι έγιναν κάποιες εκατέρωθεν βελτιώσεις και πως υπάρχει, θα
έλεγα, µια καλή συµφωνία. Αυτό το θέµα θα πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί απόψε. Είναι ανάγκη να λυθεί απόψε αυτό το
θέµα!
Στη συνέχεια είδα τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που κατέθεσε
ο κύριος Υπουργός. Είναι όλες σε θετική κατεύθυνση.
Με την ευκαιρία της τροπολογίας που µιλάει για τη µείωση
της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τα διάφορα τιµολόγια κλπ., θέλω να αναφερθώ σε µία καινούργια τροπολογία που
έχουµε καταθέσει εµείς και που, ενδεχοµένως, εµπρόθεσµα θα
την καταθέσουµε και σε άλλα νοµοσχέδια. Πρέπει να την εξετάζετε από τώρα. Θέλουµε να µην υπάρχει κατάσχεση όχι µόνο
µέχρι τα 1.000 ευρώ σε καταθέσεις µισθών και συντάξεων, αλλά
και σε καταθέσεις από ενοίκια ή άλλα έσοδα, τα οποία είναι τα
µοναδικά έσοδα για να µπορέσει να επιβιώσει ένας πολίτης. Θα
θέλαµε να τροποποιήσετε και αυτήν τη διάταξη.
Ας πάω τώρα επί τροχάδην στο νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και ολοκληρώστε
µε αυτό, κυρία συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Τα έχουµε συζητήσει και στην επιτροπή, τα ανέφερα και
προχθές στην πρωτοµιλία µου. Είναι αποσπασµατικό το νοµοσχέδιο. Το είπαµε πολλές φορές. Είναι µεγάλη ανάγκη -το έχετε
καταλάβει κι εσείς και το έχετε υποσχεθεί- η χώρα µας να αποκτήσει έναν εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό, να µπορέσει να καθορίσει το ενεργειακό µείγµα, έχοντας όλη αυτήν την εµπειρία
τώρα και την εµπειρία του ΛΑΓΗΕ αλλά και την εµπειρία που
έχει συσσωρευτεί και από τις ΑΠΕ, χωρίς να τις «στραγγαλίζει»,
προκειµένου να τα βγάλει πέρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
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οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε,
κυρία συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τελειώνω.
Και νοµίζω ότι, εφόσον µπορέσει να καθορίσει αυτά τα πράγµατα, τότε –γιατί εγώ θα συµφωνούσα επί της αρχής- θα µπορούσε να έλθει και το µέτρο της διακοψιµότητας, της
υπηρεσίας διακοπτόµενου φορτίου, γιατί πράγµατι πρέπει να
προηγηθούν πολλές άλλες ρυθµίσεις προκειµένου να υπάρξει
και αυτό.
Δεν έχω χρόνο για να αναφέρω -τουλάχιστον επιγραµµατικάτις πολλές άλλες ρυθµίσεις καθορισµού του ενεργειακού µείγµατος, εξοικονόµησης ενέργειας κ.λπ., ούτως ώστε και αυτό το
µέτρο να είναι αποτελεσµατικό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε την
κ. Ξηροτύρη.
Τον λόγο έχει η κ. Γιαννακάκη για έξι λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η χώρα µας, η χώρα που έδωσε
τα περισσότερα θύµατα κατά κεφαλήν στον αγώνα ενάντια στο
ναζισµό και στο φασισµό κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου
Πολέµου, βρίσκεται αυτήν τη στιγµή αντιµέτωπη ακριβώς µε
αυτό το καρκίνωµα.
Είδαµε από το Βήµα της Βουλής ανθρώπους να αρνούνται το
Ολοκαύτωµα. Και επειδή οι λέξεις έχουν χάσει πια τη σηµασία
τους, αρνητές του Ολοκαυτώµατος σηµαίνει αρνητές του Άουσβιτς, σηµαίνει αρνητές των κρεµατορίων, σηµαίνει αρνητές
των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων που έχασαν τη ζωή τους, σηµαίνει αρνητές του πρώτου Έλληνα αξιωµατικού που σκοτώθηκε στα ελληνοαλβανικά σύνορα, του Φριζή.
Η δηµοκρατία, όµως, δεν απειλείται. Η δηµοκρατία δεν απειλείται ακόµη και όταν καθυστερηµένα, όπως είναι η περίπτωσή
µας, αποφασίζει να αντιδράσει χρησιµοποιώντας τους τρεις πυλώνες της, αυτούς ακριβώς που αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν
να καταστρέψουν. Αυτοί είναι: το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και ο κοινοβουλευτισµός.
Αναρωτιόµαστε τι γίνεται σε άλλες χώρες του εξωτερικού σε
τέτοιες περιπτώσεις.
Θα ήθελα να θυµίσω ένα πάρα πολύ πρόσφατο παράδειγµα.
Πριν από δέκα περίπου µέρες ένας Γάλλος Βουλευτής του UMP
είδε να µειώνεται δραστικά η βουλευτική του αποζηµίωση και
να επιπλήττεται µε την απειλή πολύ βαρύτερων κυρώσεων,
επειδή προέβη σε σεξιστικό σχόλιο την ώρα που µιλούσε γυναίκα συνάδελφός του Βουλευτής από το Βήµα της Βουλής.
Η Δηµοκρατική Αριστερά είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου και κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού της έργου και
εν γένει στη λειτουργία της πάρα πολλές φορές στο παρελθόν.
Βέβαια, πρέπει να τονίσουµε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να κινείται πάντα εντός του πλαισίου του Συντάγµατος και
της νοµιµότητας, διαφορετικά κινδυνεύει και η ίδια να υπονοµεύσει την ίδια την ουσία της. Διότι η δηµοκρατία δεν εκδικείται.
Η δηµοκρατία διαπαιδαγωγεί και παραδειγµατίζει. Γιατί -όπως
διάβασα πολύ πρόσφατα- µεταξύ της ατιµωρησίας και της παραδειγµατικής τιµωρίας υπάρχει πάντα το κράτος δικαίου. Και
αυτό καλούµεθα αυτήν τη στιγµή να προασπίσουµε.
Για µία ακόµα φορά –εδώ πέρα, όµως, είναι µια πραγµατικά
έκτακτη κατάσταση και µπορούµε να το συγχωρήσουµε, όχι,
όµως, όλες τις άλλες, που µε την έννοια της εξαιρετικής κατάστασης προφασίζεται κατά καιρούς η Κυβέρνηση- έρχεται µία
αποσπασµατική τροπολογία µέσα σε ένα άσχετο νοµοσχέδιο.
Εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά δεσµευόµεθα ότι θα κατεβάσουµε µία συνολική πρόταση για αυτό το θέµα, η οποία θα
εντάσσεται µέσα στο γενικότερο πλαίσιο της χρηµατοδότησης
των κοµµάτων. Μέσα σε αυτό θα εξετάσουµε και το ενδεχόµενο
να αναστέλλεται η χρηµατοδότηση κοµµάτων, όταν αυτή χρησιµοποιείται σε δραστηριότητες οι οποίες είναι προδήλως αντισυνταγµατικές. Διότι προδήλως αντισυνταγµατικές είναι οι
δραστηριό- τητες «αίµα για Έλληνες», «τρόφιµα µόνο για Έλληνες», γιατί καταστρατηγούν πρόβλεψη του Συντάγµατος που
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αφορά την ισοπολιτεία και ισονοµία όλων των διαβιούντων στην
ελληνική επικράτεια.
Σε σχέση µε αυτό το γενικότερο νοµοθέτηµα που περιµέναµε
να έρθει στη Βουλή, το οποίο θα περιελάµβανε τη διαφάνεια
στην ιδιωτική χρηµατοδότηση, τη µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης, τη µείωση της βουλευτικής αποζηµίωσης, την κατάργηση των αποζηµιώσεων των Βουλευτών για τη συµµετοχή
τους στις επιτροπές, όπως και την κατάργηση των προνοµιακών
ρυθµίσεων στη φορολογία των Βουλευτών, έχει υποβληθεί µία
επίκαιρη ερώτηση, η οποία έχει αναβληθεί µία φορά, αλλά ο κ.
Μαυραγάνης έχει δεσµευθεί ότι θα έρθει εδώ την Πέµπτη και
θα τη συζητήσουµε.
Θα ήθελα σε αυτό το πλαίσιο να υπενθυµίσω και τις δεσµεύσεις του Υπουργού Εσωτερικών σε επίκαιρη ερώτησή µου στις
αρχές του Ιούλη, όπου είχε δεσµευτεί να ενσωµατώσει στην ελληνική νοµοθεσία τις προτάσεις της Επιτροπής GRECO του
Συµβουλίου της Ευρώπης για τη διαφθορά. Ο ίδιος ο κ. Μιχελάκης είχε δεσµευτεί, µεταξύ των άλλων, για τη µείωση της
χρηµατοδότησης, την αυστηροποίηση των όρων χρηµατοδότησης των πολιτικών κοµµάτων και ότι ο έλεγχος του πολιτικού
χρήµατος θα έφευγε από τη Βουλή και θα ανετίθετο σε ανεξάρτητη αρχή.
Θα περιµέναµε, λοιπόν, η σηµερινή τροπολογία να έρθει σε
ένα γενικότερο νοµοσχέδιο, το οποίο θα περιελάµβανε όλα τα
παραπάνω, που, όπως είπα, ήταν και δέσµευση εδώ και τρεις
µήνες του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μιχελάκη. Η Κυβέρνηση,
όµως, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.
Όπως προανέφερα, η Δηµοκρατική Αριστερά στέκεται κατ’
αρχάς θετικά επί της τροπολογίας.
Θα θέλαµε, όµως, να κάνουµε κάποιες πολύ συγκεκριµένες
παρατηρήσεις:
Η χρηµατοδότηση των κοµµάτων συνεχίζεται απρόσκοπτα
και στο χρονικό διάστηµα µεταξύ της άρσης της ασυλίας και
της άσκησης δίωξης, κάτι το οποίο κατά τη γνώµη µας είναι
ανεπίτρεπτο. Εφόσον οι κατηγορίες, βάσει των οποίων προτείνεται η άρση της βουλευτικής ασυλίας, ανήκουν στο πλαίσιο
των διατάξεων του άρθρου 187 και του 187Α, η χρηµατοδότηση
θα πρέπει να αναστέλλεται αυτοµάτως µετά την έγκριση της
άρσης της ασυλίας. Στην περίπτωση που κάποιοι βρεθούν να
πουν ότι αυτό έρχεται να προσβάλει το τεκµήριο της αθωότητας και εδώ πέρα µπορεί να υπάρξει ασφαλιστική δικλίδα.
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η χρηµατοδότηση δεν διακόπτεται, αλλά αναστέλλεται, πράγµα που σηµαίνει ότι σε περίπτωση
αθώωσης του ή των κατηγορουµένων τα παρακρατηθέντα χρηµατικά ποσά επιστρέφονται στο ακέραιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δύο φράσεις έχω ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, οι κατηγορίες οι οποίες περιλαµβάνονται στα προαναφερθέντα άρθρα είναι τέτοιας µορφής, ώστε θα ήταν λάθος
να συγχέονται µε γενικότερα θέµατα βουλευτικής ασυλίας και
απρόσκοπτης λειτουργίας του έργου των Βουλευτών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, θέλετε να παρέµβετε;
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε τον λόγο για
τρία λεπτά.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω τον λόγο, γιατί άκουσα προηγουµένως την προλαλήσασα συνάδελφο από τον ΣΥΡΙΖΑ -νοµίζω ότι ήταν η κ. Κανελλοπούλου, αν κάνω λάθος, ας µε συγχωρήσει- η οποία µε
δραµατι- κούς τόνους -καθότι ηθοποιός η ίδια- αναφέρθηκε σε
θέµατα παιδείας. Θα ήθελα, λοιπόν, να δώσω κάποιες απαντήσεις κυρίως για την τροπολογία την οποία φέρνουµε ως Υπουργείο Παιδείας.
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Θα αντιπαρέλθω κάποιες ανακρίβειες που ακούστηκαν,
όπως, για παράδειγµα, για τα ειδικά σχολεία τα οποία µένουν
χωρίς προσωπικό. Ήδη το προσωπικό στις τάξεις είναι περισσότερο απ’ ό,τι είχαµε πέρσι µέχρι και τον Απρίλιο. Επίσης, θα
έχουµε δυόµισι χιλιάδες παραπάνω καθηγητές στα ειδικά σχολεία φέτος.
Επίσης, όσον αφορά το θέµα των µεταφορών, πρέπει κάποια
στιγµή να γίνει κατανοητό και στους συναδέλφους -γιατί το βλέπουµε συχνά και σε ερωτήσεις επίκαιρες- ότι το θέµα των µεταφορών -πέρα από κάποια, λίγα σχολεία στην ειδική αγωγήείναι αρµοδιότητα των περιφερειών και όχι του Υπουργείου Παιδείας.
Έρχοµαι, λοιπόν, να µιλήσω µε πολύ λίγα λόγια για την τροπολογία την οποία φέρνουµε στο παρόν νοµοσχέδιο.
Αποτελείται, όπως ξέρετε, από έξι παραγράφους. Δεν θα
αναφερθώ στην έκτη παράγραφο, που είναι ουσιαστικά τροπολογία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Θα µιλήσει
γι’ αυτήν, φαντάζοµαι, ο αρµόδιος Υπουργός ή, εάν υπάρχουν
κάποιες απορίες, ο αρµόδιος σε θέµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ο κ. Αρβανιτόπουλος, ο οποίος αυτήν τη στιγµή είναι
σε εκδήλωση στην οποία παρευρίσκεται ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας και ο Πρωθυπουργός. Θα µιλήσω για τις άλλες πέντε
παραγράφους. Ξεκινώ γρήγορα από την πέµπτη παράγραφο
προς την πρώτη.
Πολύ ξεκάθαρα, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη και η πέµπτη
δεν νοµίζω ότι έχουν κάποιο ουσιαστικό ενδιαφέρον. Ρυθµίζουν
θέµατα αυτονόητα.
Η πέµπτη παράγραφος ρυθµίζει θέµατα ειδικοτήτων ΙΕΚ και
ΕΠΑΛ. Με αυτήν τη ρύθµιση ουσιαστικά προσθέτουµε τρεις ειδικότητες στα ΙΕΚ και αναδιαµορφώνουµε τις ειδικότητες στον
Τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού της
Οµάδας Προσανατολισµού Τεχνολογικών Εφαρµογών. Με
βάση τα όσα είδαµε από την εµπειρία µας προσθέτουµε κάποιες νέες ειδικότητες. Τίποτα το καινούργιο, τίποτα το αξιοπερίεργο.
Στην παράγραφο 4 έχουµε να κάνουµε µε αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων, προκειµένου να στελεχωθούν υπηρεσίες
και δοµές της Διά Βίου Μάθησης στα ΣΕΚ και στα ΙΕΚ.
Παράγραφος 3: Με αυτήν τη διάταξη ρυθµίζουµε θέµατα που
αφορούν τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της τριτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ουσιαστικά µπορούν, µε
απόφαση του περιφερειακού διευθυντή, να µετατίθενται σε
άλλη περιοχή εντός της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, εάν
υπάρχει ανάγκη. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται για λόγους
εξορθολογισµού του συστήµατος.
Με την παράγραφο 2 ουσιαστικά έχουµε µία παράταση της
θητείας των µελών της ολοµέλειας της ΑΔΙΠ. Έληξε η θητεία.
Προχωράµε σε παράταση της θητείας αυτής.
Έρχοµαι στην παράγραφο 1, που ουσιαστικά έχει, αν θέλετε,
το µεγαλύτερο ενδιαφέρον και έχει να κάνει µε το δελτίο παρουσίας των εκπαιδευτικών.
Κοιτάξτε, µε την παράγραφο αυτή επιδιώκουµε να έχουµε µία
καθηµερινή αποτύπωση του πού βρίσκεται ο κάθε εκπαιδευτικός. Αυτό νοµίζω ότι είναι αυτονόητο για τον κάθε εργαζόµενο,
για τον κάθε δηµόσιο υπάλληλο. Άλλος υπογράφει, άλλος χτυπάει κάρτα.
Εν πάση περιπτώσει, νοµίζω ότι είναι σωστό ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να δηλώνει το πού βρίσκεται όταν πάει και όταν αποχωρεί από τη δουλειά του. Δεν έχει τιµωρητικό χαρακτήρα.
Ίσα-ίσα τον προφυλάσσει από πιθανούς ελέγχους, για παράδειγµα από τους Επιθεωρητές Δηµόσιας Διοίκησης, κι έχει να
κάνει, όπως καταλαβαίνετε, µε µία ορθολογικότερη διαχείριση
του προσωπικού.
Ξέρετε ότι ως Υπουργείο Παιδείας χρησιµοποιούµε το «Survey», δηλαδή έχουµε ψηφιακή αποτύπωση του τι έχουµε κάθε
ώρα, σε κάθε αίθουσα, σε κάθε σχολειό µας. Για να υπάρχει
αυτή η ψηφιακή αποτύπωση, χρειάζεται η καθηµερινή ενηµέρωσή του από το διευθυντή.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ποιος φοβάται τη λογοδοσία και ποιος
φοβάται τη διαφάνεια; Θα έλεγα ότι ακόµα και τα όρια του πιο
υπέρτατου λαϊκισµού είναι δύσκολο να ακουµπήσουν µια τέτοια
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απόφαση. Έτσι δίνεται και µια απάντηση σε λασπολόγους, που
υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι στη δουλειά τους
όλες τις ώρες των καθηκόντων τους. Εµείς ερχόµαστε ακριβώς
να τους προστατέψουµε και να αποδείξουµε ότι ο εκπαιδευτικός κάνει καλά τη δουλειά του.
Επίσης, επιλύουµε το θέµα του διδακτικού έργου, θέµα πολύ
σηµαντικό. Μέχρι τώρα το διδακτικό έργο ήταν µόνο οι ώρες
που ο εκπαιδευτικός ήταν µέσα στην τάξη και έκανε µάθηµα.
Τώρα δεν αφορά µόνο τα µαθήµατα αλλά και το έργο διοίκησης
και τις ενδοσχολικές δραστηριότητες ή τις ώρες που ενηµερώνει τους γονείς.
Αυτό, λοιπόν, έχει δυο θετικά αποτελέσµατα. Το πρώτο είναι
ότι αποτυπώνει την πραγµατικότητα. Κάποιοι, δηλαδή, που
είχαν διοικητικό έργο κρύβονταν, ενώ αυτή ήταν µια πραγµατική δουλειά που ήταν απαραίτητη ως προς τις ανάγκες του
σχολείου.
Η δεύτερη µεγάλη θετική επίδραση είναι ότι αποσυνδέεται
ουσιαστικά η οργανική θέση από τον αριθµό των δώδεκα ωρών.
Τι εννοώ µε αυτό; Όπως ξέρετε, για να έχει κάποιος εκπαιδευτικός οργανική θέση, θα έπρεπε να συµπληρώνει τουλάχιστον
δώδεκα ώρες. Αυτό είχε σαν συνέπεια, όταν αυτές οι ώρες δεν
συµπληρώνονταν, να έχουµε στρεβλώσεις, από την πίεση των
συντεχνιών που έρχονταν στο Υπουργείο και έλεγαν «για να
συµπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί τις δώδεκα ώρες, βάλτε δεύτερη ανάθεση σε εκείνο ή το άλλο µάθηµα», µε αποτέλεσµα το
ωρολόγιο πρόγραµµα να διαµορφώνεται όχι µε βάση τις µαθησιακές ανάγκες των µαθητών, αλλά τις διάφορες πιέσεις των
συντεχνιών. Νοµίζω, λοιπόν, ότι είναι προς τη σωστή και θετική
κατεύθυνση το γεγονός ότι βάζουµε στο διδακτικό έργο και το
έργο διοίκησης και τις ενδοσχολικές δραστηριότητες και την
ενηµέρωση των γονέων.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαντάς για έξι λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Χαίροµαι που είχαµε την τύχη να ακού σουµε τον κύριο Υφυπουργό, διότι ο σκοπός µου ήταν να µιλήσω για την τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας.
Εγώ θέλω να αναρωτηθείτε, κύριε Υφυπουργέ, όπως επίσης
και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αν όλα αυτά
που λέτε έχουν καµµία σχέση µε την παιδεία. Έχετε κυριολεκτικά κατρακυλήσει και η κατρακύλα σας –ειλικρινά έχω µείνει
άφωνος- δεν ξέρω πού θα φτάσει. Κάνετε κάποιες τεχνοκρατικές διορθώσεις, τις οποίες δεν ξέρω πώς σκέφτεστε να τις βαφτίσετε. Βάζετε εν έτει 2013 ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, για
να βλέπετε πού είναι κάθε στιγµή ο εκπαιδευτικός. Εγώ θα
έλεγα να του βάλετε ένα τσιπάκι. Θα τον βλέπετε καλύτερα!
Όλα αυτά που λέτε έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα που ζει αυτήν τη στιγµή η παιδεία, οι µαθητές, οι γονείς,
οι καθηγητές; Καµµία απολύτως σχέση δεν έχουν. Το λέω µε
τόσο κατηγορηµατικό τρόπο, γιατί νοµίζω ότι σε αυτήν εδώ την
Αίθουσα κανένας άνθρωπος που έχει σχέση µε την πραγµατικότητα δεν είναι περήφανος µε αυτό που συµβαίνει αυτήν τη
χρονιά στη δηµόσια εκπαίδευση.
Θα µιλήσω µόνο για τα δυο τελευταία άρθρα. Απεκδυθήκατε
της ευθύνης για την παράγραφο 6. Είπατε ότι για αυτή θα µιλήσει το αντίστοιχο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης.
Θέλω να σας πω δυο πράγµατα για την παράγραφο 5, για τα
θέµατα των ειδικοτήτων ΙΕΚ και ΕΠΑΛ. Φέρατε κάποιες ειδικότητες. Τις είχαµε προτείνει αυτές τις ειδικότητες. Ξέρετε τι δεν
φέρατε; Τις ειδικότητες που πετσοκόψατε και τις δώσατε στα
ιδιωτικά ΙΕΚ, τις ειδικότητες της υγείας. Σε αυτές τις ειδικότητες υπήρχε το µεγαλύτερο ποσοστό αιτηµάτων των ανθρώπων
που ήθελαν να εκπαιδευτούν στα δηµόσια ΙΕΚ. Και εσείς λέτε
ότι τα αναβαθµίσατε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Ενώ δώσατε αριθµό για τις αιτήσεις στα δηµόσια ΙΕΚ, στα
ΣΕΚ δεν είπατε αριθµό, δεν είπατε πόσοι έκαναν αιτήσεις γι’
αυτόν το νέο θεσµό, τον οποίο βάλατε αµέσως µετά το γυµνάσιο, για να καλύψετε δήθεν την ανεπάρκειά µας στην επαγγελ-
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µατική εκπαίδευση και όχι µόνο αυτό. Νοµίζω ότι και µέσα από
τα δελτία, τα οποία επαναλαµβάνετε κάθε µέρα, προσπαθείτε
να εµφανίσετε µια εικόνα ότι στη µη τυπική εκπαίδευση κάνετε
θαύµατα. Θέλω λιγάκι να σκεφτείτε και να µας πείτε αν µπορείτε να απαντήσετε στο εξής:
Πώς φτιάξατε άραγε το σύστηµα έτσι, ώστε τα ιδιωτικά ΙΕΚ
να είναι πανέτοιµα την κατάλληλη στιγµή να απορροφήσουν,
όπως ξέρετε, ένα πάρα πολύ µεγάλο ποσοστό σπουδαστών;
Ένα µήνα µετά την ψήφιση του ν. 4186/2013 αλλάζετε εκ
νέου τις ειδικότητες. Δεν κάνετε όµως αυτό που σας είπα πριν,
δηλαδή την αλλαγή στο κρίσιµο σηµείο. Φέρνετε κάποιες ειδικότητες, για τις οποίες µάλιστα το 2016 δεν θα υπάρξει δυνατότητα ούτε για πρόγραµµα σπουδών –έχει άλλωστε αναρτηθεί
στο Υπουργείο- ούτε να «τρέξουν» αυτές οι ειδικότητες.
Τέλος, τι θα κάνετε µε τα λεφτά του ΕΣΠΑ που είχαν προβλεφθεί να καλύψουν τα κουπόνια των δηµοσίων ΙΕΚ; Μήπως θα
τα µεταφέρετε ως κονδύλια στα κουπόνια των ιδιωτικών ΙΕΚ;
Πάντως, η εγγραφή στο προσχέδιο του προϋπολογισµού του
2014 προβλέπει για τα δηµόσια ΙΕΚ, αν δεν κάνω λάθος,
300.000 ευρώ. Με αυτούς που είναι ήδη εγγεγραµµένοι σπουδαστές υπολογίζεται πως η δαπάνη για κάθε σπουδαστή για τα
δύο εξάµηνα θα είναι της τάξης των 26 ευρώ. Βγάλτε µόνοι σας
τα συµπεράσµατα.
Και τώρα έρχοµαι στην περίφηµη παράγραφο 6 της τροπολογίας που φέρνει το Υπουργείο Παιδείας. Εγώ ξέρετε πώς θα
την ονόµαζα αυτήν την παράγραφο, τι τίτλο θα έβαζα; «Ειδικό
πειθαρχικό παράπτωµα της µη συµµόρφωσης της Κυβέρνησης
µε το Σύνταγµα και ειδικότερα µε το άρθρο 16.».
Διότι υποπίπτετε, κύριε Υπουργέ και κύριοι της Κυβέρνησης,
σε ένα παράπτωµα του οποίου οι συνέπειες για τα δηµόσια πανεπιστήµια θα είναι δραµατικές. Και µη µου πείτε ότι δεν ξέρετε,
διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά τι κάνετε. Μάλιστα το κάνετε
χωρίς µέχρι σήµερα να έχετε φέρει την παραµικρή εισηγητική
αιτιολογική αξιολόγηση ή έκθεση –όπως θέλετε πείτε το- γιατί
το κάνετε αυτό το πράγµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Πείτε µου, εκεί που θα διαλύσετε, για παράδειγµα, τις βιβλιοθήκες, τα κέντρα διαχείρισης δικτύου, τις υπηρεσίες των δηµόσιων πανεπιστηµίων, εκεί που θα αφήσετε έκθετα τα δηµόσια
πανεπιστήµια στις διεθνείς υποχρεώσεις τους και στα προγράµµατα και θα συµπιέσετε ακόµη τα έσοδα των πανεπιστηµίων,
διότι δεν θα µπορούν να λειτουργήσουν τα ερευνητικά προγράµµατα, τι θα φέρετε; Τι θα κάνετε; Συνεργεία από έξω; Εργολαβίες θα φέρετε; Τι ακριβώς σκέφτεστε να κάνετε και γιατί
στα οκτώ µεγαλύτερα ιδρύµατα της χώρας και ειδικότερα στο
ΕΚΠΑ και στο ΕΜΠ δηµιουργείτε αυτήν την τεράστια πληγή;
Πρέπει να απαντήσετε και πρέπει να απαντήσετε και σε κάτι
ακόµη, κύριοι της Κυβέρνησης, και τελειώνω.
Σε αυτό το απίστευτο όργιο αυταρχισµού που απειλείτε από
τους πρυτάνεις µέχρι τους υπαλλήλους σε αργία, παραβιάζοντας το δικαίωµα της απεργίας –συνταγµατικό δικαίωµα- και
τους λένε να πάνε να απογραφούν, ενώ απεργούν, σέρνετε
τους προέδρους των συλλόγων στους εισαγγελείς για να τους
εκφοβίσετε και στο τέλος φέρνετε και νοµοτεχνική βελτίωση
για αναδροµική ισχύ από τις 11 Οκτωβρίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα -για να είµαστε εντάξει και επειδή δεν θέλω
ούτε εγώ να χρεωθώ µε τη στάση µου και να στερηθούν τη δυνατότητα συνάδελφοι να µιλήσουν- να ενηµερώσω ότι υπολείπονται να µιλήσουν είκοσι τρεις συνάδελφοι. Όπως ξέρετε,
έχουµε αποφασίσει στις έντεκα να κλείσουµε, για να γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία. Αν κρατήσουµε το χρόνο, θα µιλήσουν και
οι είκοσι τρεις συνάδελφοι. Γι’ αυτό παρακαλώ όλους, µε πρώτον εµένα, να τηρήσουµε το χρόνο, για να µπορέσουν να µιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι.
Παρακαλώ την κ. Τριανταφύλλου να λάβει τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο ενεργειακός σχεδιασµός και οι στόχοι του είναι κάτι εξαι-
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ρετικά σοβαρό για την οικονοµία, για το περιβάλλον και για την
παραγωγική ανασυγκρότηση κάθε χώρας. Ένας τέτοιος σχεδια- σµός πρέπει απαρέγκλιτα να στοχεύει στην ικανοποίηση
των λαϊκών αναγκών, στην προάσπιση των εθνικών συµφερόντων, στην προστασία του περιβάλλοντος µε τη λελογισµένη
χρήση της ενέργειας. Θα πρέπει, επίσης, να δίνει προοπτική
ανάπτυξης µε την ισόρροπη ανάπτυξη περιοχών και κλάδων της
οικονοµίας. Η ενέργεια είναι δηµόσιο αγαθό και άρα µέτοχος
και συµµέτοχος σε αυτή θα πρέπει να είναι ο λαός.
Μέχρι τώρα, αν κάνουµε µία αποτίµηση, θα δούµε ότι δεν
υπήρξε ουσιαστικός ενεργειακός σχεδιασµός που να εξυπηρετεί τα εθνικά και λαϊκά συµφέροντα. Στον αντίποδα, υπήρξε η
υπηρέτηση ενός νεοφιλελεύθερου µοντέλου, που µετέτρεψε
και την ενέργεια σε εµπόρευµα. Παράδειγµα είναι το πετρέλαιο
θέρµανσης και οι επικλήσεις των ευρωπαϊκών µας υποχρεώσεων. Το περσινό επιχείρηµα ήταν η πάταξη του λαθρεµπορίου.
Μα, µπορεί πραγµατικά η επίκληση στην όποια ευρωπαϊκή
υποχρέωση να απαντήσει στην ανάγκη των πολιτών για θέρµανση; Πρέπει να γνωρίζουµε ότι η σύνδεση της πρόσβασης
στην ενέργεια µε τη φορολογία, τη θέρµανση, το ηλεκτρικό
ρεύµα γυρίζει το ρολόι της ιστορίας στο Μεσαίωνα. Στερεί, δηλαδή, ουσιαστικά τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης, για
να µη µιλήσουµε για την οικολογική καταστροφή, να µη µιλήσουµε για τη λαθραία υλοτόµηση και, εν πάση περιπτώσει, να
µη µιλήσουµε για όλα αυτά τα προβλήµατα που τα βλέπουµε
και τα αντιµετωπίζουµε καθηµερινά.
Για ποιον περαιτέρω σχεδιασµό µιλάµε, αν δεν µπορούµε να
λύσουµε τόσο ζωτικά προβλήµατα σαν αυτά που αναφέραµε
λίγο πριν;
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο παρουσιάζει πληθώρα παραποµπών σε µελλοντικές υπουργικές αποφάσεις. Ο Υπουργός
Περιβάλλοντος θα µπορεί οποτεδήποτε να µεταβάλλει το πλαίσιο. Παρέχεται, όµως, έτσι ασφάλεια για όσους θέλουν να λειτουργήσουν και να επενδύσουν στις ΑΠΕ; Σίγουρα όχι.
Λέτε πως το νοµοσχέδιο συµπεριλαµβάνει διατάξεις µε τις
οποίες επιδιώκεται η άρση στρεβλώσεων στο θεσµικό πλαίσιο
των ΑΠΕ, µε στόχο να δηµιουργηθεί ένα υγιές επενδυτικό κλίµα
προς όφελος του καταναλωτή. Μα, όλα τα θέµατα ουσιαστικά
και µε αυτό το νοµοσχέδιο µένουν ανοικτά, το έλλειµµα του
ΛΑΓΗΕ, οι εγγυηµένες τιµές των φωτοβολταϊκών, ο σχεδιασµός
του ενεργειακού µείγµατος. Τι από όλα αυτά λύνεται; Πώς διανέµεται, ας πούµε, το τέλος για τις ΑΠΕ; Αυτό είναι ένα ζήτηµα.
Θα αναφερθώ κυρίως -αναφέρθηκαν οι προλαλήσαντες συνάδελφοί µας σε διάφορα θέµατα- στα αγροτικά φωτοβολταϊκά
και στον εµπαιγµό των αγροτών από την πολιτεία, γιατί τις προηγούµενες ηµέρες που συζητιόταν αυτό το νοµοσχέδιο άκουσα
πανηγυρισµούς ότι µία σειρά από στρεβλώσεις λύνονται. Να
δούµε, εν πάση περιπτώσει, τι συµβαίνει µε τα φωτοβολταϊκά.
Είναι, πράγµατι, εξαιρετικά ενδιαφέρον να παρακολουθήσει
κάποιος το πώς πείστηκαν να προχωρήσουν στην επένδυση των
φωτοβολταϊκών οι αγρότες µε βάση το ν. 3851/2010. Αυτός ο
νόµος θα προσάρµοζε την παραγωγή ενέργειας στη χώρα στο
νέο δόγµα της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και στα
ευρωπαϊκά στάνταρ για αύξηση της αναλογίας παραγωγής από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, σε σχέση µε τις παραδοσιακές
µορφές παραγωγής ενέργειας από λιθάνθρακα ή από πετρέλαιο ή και από φυσικό αέριο.
Οι αγρότες προχώρησαν σε επενδύσεις, δανειζόµενοι από
τράπεζες µε υψηλό επιτόκιο. Να σηµειωθεί ότι αυτή η επένδυση
δεν θεωρείται αγροτική παραγωγή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επιχειρηµατική δραστηριότητα, παρ’ ότι χρειάζεται
το χωράφι για να πραγµατοποιηθεί και τον ήλιο για να αποδώσει. Έτσι και οι µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, που ήταν
έτοιµες να δραστηριοποιηθούν, είχαν ένα µικρό εµπόδιο: δεν
είχαν χωράφια. Έτσι, ή θα τα νοίκιαζαν ή θα τα αγόραζαν.
Εδώ θα πρέπει να πούµε ότι περίπου εξίµισι χιλιάδες αγρότες
σε όλη τη χώρα και περίπου εξακόσιοι συµπατριώτες µου, Αιτωλοακαρνάνες αγρότες, πείστηκαν και στράφηκαν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα,
προκειµένου να αποκτήσουν ένα συµπληρωµατικό εισόδηµα.
Tι γίνεται όλον αυτόν τον καιρό; Οι αγρότες πραγµατικά µέσα
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από πολύ µεγάλες δυσκολίες εξασφαλίζουν µια χρηµατοδότηση µε δανεισµό καθόλου φθηνό και, αφού περνάνε από το
σκόπελο της χρηµατοδότησης, βρίσκονται απέναντι στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, απέναντι στις αµείλικτες προθεσµίες
της ΔΕΗ, σε έναν αγώνα δρόµου. Εν πάση περιπτώσει σε όλες
αυτές τις προηγούµενες παραινέσεις της τότε κυβέρνησης, το
κράτος όχι µόνο δεν γίνεται αρωγός τους, αλλά κυριολεκτικά
συνεχώς βάζει εµπόδια, για να σταµατήσει αυτήν την πορεία.
Υπάρχει µια αµέτρητη γραφειοκρατία και πολλά άλλα εµπόδια.
Βρίσκουµε τώρα το εξής. Ξαναλέω ότι όλες αυτές τις µέρες
άκουσα εδώ µέσα ότι επιλύονται µια σειρά από αυτά τα προβλήµατα, οι αγρότες µπαίνουν στην ειδική κατηγορία, που ήταν
πράγµατι ένα αίτηµά τους.
Τι γίνεται όµως παρ’ όλα αυτά; Δεν θα πρέπει να αναρωτιόµαστε, τι έβαλαν οι αγρότες σε αυτήν την υπόθεση και τι θα
βγάλουν; Άντε να τους µείνουν οι άδειες. Ξέρετε κανέναν
αγρότη που να βγάζει µεροκάµατο από αυτό; Εγώ δεν ξέρω!
Το πολύ-πολύ –και είναι ζητούµενο αυτό- να µπορεί να πληρώσει τις δόσεις στις τράπεζες και εσείς το παρουσιάσατε ως επιτυχία. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτό. Παρουσιάζετε ως επιτυχία
κάτι και είναι σαν να τους λέτε «δεν σας εξοντώσαµε» και ακριβώς γι’ αυτό περιµένετε να σας πουν ευχαριστώ. Υπάρχει ένα
νέο λογύδριο για ένα νέο πακέτο, για ένα υγιές περιβάλλον που
παίρνει µέσα του και µικρούς και µεγάλους στα φωτοβολταϊκά.
Στην πραγµατικότητα υπάρχει ένα καρκινικό και ένα ραδιενεργό περιβάλλον. Είναι σίγουρο ότι κάποιοι µε βάση το µνηµόνιο και σε αυτήν την περίπτωση θα εξοντωθούν.
Θέλω να πω το εξής: Μη νοµίζετε ότι µπορείτε να κοροϊδέψετε τους αγρότες. Βρίσκονται πραγµατικά µε την πλάτη στον
τοίχο και πραγµατικά οι περισσότεροι από αυτούς θα δεχτούν
την όποια βοήθεια.
Ωστόσο, ένα είναι σίγουρο. Το µόνο που θέλετε να αφήσετε
όρθιο είναι το χρέος, αφού πιστεύετε ότι το χρέος είναι το µόνο
που ανήκει στο λαό. Σε αυτό εµείς, βεβαίως, θα αντιταχθούµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς ευχαριστούµε.
Παρακαλώ τον συνάδελφο κ. Υψηλάντη να πάρει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, είναι πρωτόγνωρο να ακούγονται τέτοια πράγµατα από την πλευρά της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Άλλωστε, οι ηµέρες αυτές και οι καταστάσεις όλον αυτόν το
χρόνο δείχνουν ότι µε µεγάλα και παχιά λόγια επιδιώκουν να
χαϊδέψουν το λαό και να δείχνουν τους κακούς από αυτήν την
πλευρά, εκείνους δηλαδή που αγωνίζονται πραγµατικά να φύγει
το χρέος, να φύγει το µνηµόνιο από τη χώρα µας το συντοµότερο δυνατό.
Στις υπό ψήφιση διατάξεις του σχεδίου νόµου: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» καταγράφει κανείς το συγκεκριµένο και σαφή προσανατολισµό
που σκοπό έχει το νοµοθέτηµα για την εξυγίανση και εξορθολογισµό του πλαισίου προώθησης των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας στη χώρα µας.
Στοχεύουµε στη βιωσιµότητα των επενδύσεων αλλά και στην
προσέλκυση νέων, παρά τις άστοχες, γενικόλογες και αόριστες
αιτιάσεις που ακούστηκαν αυτές τις µέρες στην Αίθουσα του
Κοινοβουλίου από την Αντιπολίτευση. Η δέσµευση από την
πλευρά του Υπουργείου της επανεξέτασης του νοµοθετικού
πλαισίου που διέπει τα φωτοβολταϊκά και της εκπόνησης νέου
σχεδίου µε την ολοκλήρωση του διαλόγου µεταξύ φορέων και
τραπεζών µπορεί να άρει τα µέχρι σήµερα άτοπα, τα οποία
έχουν ουσιαστικά να κάνουν µε τη βιωσιµότητα των φωτοβολταϊκών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να εστιάσω τη
σύντοµη εισήγησή µου µόνο σε τρεις τροπολογίες-προσθήκες,
δύο εκ των οποίων συνυπογράφω και θεωρώ σηµαντικές στη
σηµερινή ιδιαίτερη συγκυρία που βιώνει ο τόπος.
Η πρώτη αφορά την αναδιάρθρωση των διατάξεων για τη χορήγηση του επιδόµατος ανεργίας στους εποχικά εργαζόµε-
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νους. Η δεύτερη την αναστολή χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης των κοµµάτων, των οποίων συγκεκριµένα πρόσωπα κατηγορούνται για τα εγκλήµατα που προβλέπονται και
τιµωρούνται στα άρθρα 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα και
τέλος η τροπολογία που καταθέσαµε εµείς οι συνάδελφοι για
την ασφάλιση της αγροτικής δραστηριότητας.
Σχετικά µε το επίδοµα ανεργίας, κανένας δεν διανοείται τη
δεδοµένη χρονική στιγµή και συγκυρία να αφήνονται εκτεθειµένες κατηγορίες εργαζοµένων, των οποίων την εργασία διακρίνει η εποχικότητα.
Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, δεν είναι µόνο ότι δεν θα µπορούσαν να αντεπεξέλθουν σ’ έναν ακόµα δύσκολο χειµώνα –δύσκολο για όλους τους Έλληνες- και να ικανοποιήσουν ακόµα
και τις βασικές ανάγκες διαβίωσης, αλλά, εξαιτίας αυτής της
δυσάρεστης πραγµατικότητας, θα µπορούσαν να συµπαρασύρουν και ολόκληρη την αγορά, κυρίως τις τουριστικές αγορές
της χώρας.
Έτσι κατατέθηκε η συγκεκριµένη τροπολογία, µε την οποία
είναι δυνατόν κατόπιν εγγράφου δηλώσεως προς τον ΟΑΕΔ να
τύχουν της συγκεκριµένης ενίσχυσης και εποχικά εργασθέντες
έως και εκατόν εβδοµήντα εννέα εργάσιµες ηµέρες. Ήδη µε τη
νοµοτεχνική βελτίωση, οι εκατόν εβδοµήντα εννέα ηµέρες εργασίας γίνονται διακόσιες ηµέρες, ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη και κατ’ επέκταση διασφαλισµένα και ασφαλιστικά έσοδα.
Επίσης, όσον αφορά τη ρύθµιση στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι που η εργασιακή τους σχέση λύθηκε από 1ης-9-2013
και µετά, θα προτείναµε αυτό να σµικρύνει προς όφελος των
εργαζοµένων και να γίνει από 1 ης-8-2013 και µετά.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση –όπως και τα άλλα πολιτικά της
δεκανίκια- πόνταρε πολύ και εδώ, δηλαδή στην εκµετάλλευση
ενός κενού που θα µπορούσε να δηµιουργήσει η τυχόν µη ρύθµιση αυτής της κατάστασης. Όταν είδαν τις πρώτες µεµονωµένες κινήσεις, δεν πίστευαν ότι κάτι καλό θα µπορούσε να έχει
συµβεί. Όταν είδαν συλλογικές κινήσεις εκ µέρους µας, δηλαδή
εκ µέρους κυβερνητικών Βουλευτών, άρχισαν τον αντιπερισπασµό «θέλουµε και εµείς».
Όταν κατατέθηκε η τροπολογία από εµάς τους είκοσι πέντε,
κατά τον προσφιλή τους τρόπο άρχισαν να µηδενίζουν τα πάντα
και να ισχυρίζονται ότι δίνουµε ψίχουλα, αγνοώντας για µια
ακόµα φορά τις δυσκολίες που περνάει η χώρα, αλλά και το πού
θα βρουν πόρους για να καλύψουν τις φρούδες, άτοπες και
υποκριτικές υποσχέσεις που δίνουν διαρκώς στο λαό µας.
Απόδειξη αυτού του γεγονότος είναι ότι οκτώ ηµέρες µετά
την κατάθεση της τροπολογίας µας καταθέτουν µια γενικόλογη
τροπολογία, η οποία το µόνο που ζητά είναι να καταργηθούν τα
πάντα, όλα όσα έχουν συµφωνηθεί µε τους δανειστές, όσα είχε
ψηφίσει το 2011 η Βουλή των Ελλήνων, απλώς και µόνο για να
χαϊδέψουν αυτιά, χωρίς να εξηγήσουν στο λαό µας πού θα
βρουν αυτά τα λεφτά και πώς θα προχωρήσουν στην εδραίωση
αυτής της κατάστασης. Ήρθαν απλά µε µια µόνο λέξη, προκειµένου άλλη µια φορά να δείξουν ότι δήθεν έχουν το καλό πρόσωπο.
Θέλω να συγχαρώ από αυτήν τη θέση τόσο το Υπουργείο Εργασίας όσο και τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ που στάθηκαν πάνω στο
συγκεκριµένο θέµα, το οποίο απασχολεί πραγµατικά πολλούς
εποχικά εργαζόµενους στη χώρα µας και δίνουν απάντηση και
λύση αλληλεγγύης σ’ αυτόν τον τόπο.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά την αναστολή χρηµατοδότησης των κοµµάτων εκείνων, στο πλαίσιο των οποίων πρόσωπα,
όπως ο Αρχηγός του Κόµµατος, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας κ.λπ. διώκονται για τα εγκλήµατα των άρθρων
187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα. Αναστέλλεται, λοιπόν, κάθε
είδους κρατική χρηµατοδότηση και οικονοµική ενίσχυση που
προβλέπονται στον παρόντα νόµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, θα πρέπει να
προχωρήσουµε ένα βήµα παραπάνω. Κατά την άποψή µου δεν
αρκεί µόνο να αναστέλλεται η χρηµατοδότηση, αλλά πρέπει να
προχωρήσουµε σε όλα αυτά τα οποία δέχονται σήµερα όλα τα
Ευρωπαϊκά Δίκαια για τις εγκληµατικές οργανώσεις και για
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τους εκπροσώπους τους, δηλαδή να επιβάλλονται και διοικητικά πρόστιµα. Με την επιβολή µεγάλων διοικητικών προστίµων,
η πολιτεία δεν σταµατά µόνο στην κάλυψη των ποινικών αδικηµάτων, όπως και στην αναστολή κάποιων χρηµατοδοτήσεων
που προβλέπονται µε τον απλό νόµο, αλλά κάνει ένα βήµα παραπάνω, προκειµένου να σταµατήσει αυτό το οποίο δυστυχώς
βιώνει και σήµερα η χώρα µας εξαιτίας ορισµένων.
Δεν έχω χρόνο για να αναφερθώ στην τρίτη τροπολογία,
αλλά θεωρούµε ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί η τροπολογία την
οποία φέρνουµε σχετικά µε το σύστηµα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής και να γίνει αποδεκτή από το σύνολο της Βουλής.
Μ’ αυτές τις σκέψεις δηλώνω ότι υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ τον κ.
Αναγνωστάκη να πάρει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το νοµοσχέδιο µε θέµα: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις». Μαζί µε αυτό συζητούµε
και τριάντα δύο τροπολογίες, ούτε καν τριάντα µία, κύριοι Υπουργοί, για να έχουµε έστω και το συµβολικό περιεχόµενο. «Καήκατε»
µε τις τριάντα δύο. Μακάρι στη συζήτηση να φανεί ότι αυτό δεν
θα έχει και γενικότερη επέκταση στο ζήτηµα που συζητούµε σήµερα.
Κύριε Παπαγεωργίου, αναφέροµαι σε εσάς προσωπικά
επειδή θα ξεκινήσω –ενώ έχω χρεωθεί από το κόµµα µου την
τροπολογία για τη ΝΕΡΙΤ- από ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα
µίας στρεβλής πολιτικής για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
που εφαρµόζεται στο νησί της Σκύρου. Το όλο ιστορικό το είχε
αναλύσει ο συνάδελφος κ. Αποστόλου την περασµένη Πέµπτη
µε µεγάλη -θεωρώ- επάρκεια.
Θέλω να σας πω µόνο ότι καταφέρατε µε τη διαχείριση του
ζητήµατος να έχετε απέναντι σε µία τέτοιου είδους θετική για
όλους, για όλη την κοινωνία, εφαρµογή εναλλακτικών πηγών
ενέργειας, σύσσωµη την κοινωνία. Έχετε οµόφωνη απόφαση
του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας. Έχουµε
οµόφωνες αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου του Δήµου
Σκύρου. Έχουµε οµόφωνες αποφάσεις των Διοικητικών Συµβουλίων σχεδόν όλων των φορέων του νησιού. Βεβαίως, αυτό
καταδεικνύει και αποδεικνύει τη λαθεµένη αντιµετώπιση και διαχείριση από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Ευελπιστώ, κύριε Παπαγεωργίου, την Παρασκευή, που υπάρχει προγραµµατισµένη συνάντηση µε τους φορείς της σκυριανής τοπικής κοινωνίας να υπάρξει αναθεώρηση της στάσης και
να έχουµε µία θετική εξέλιξη.
Τώρα, επί της συγκεκριµένης τροπολογίας, δηλαδή την τροπολογία για τη ΝΕΡΙΤ, για να µην υπάρξουν στρεβλώσεις και
παρανοήσεις και «ο ένας να µην κλείνει το µάτι στον άλλον πονηρά» για ό,τι συνέβη µε τη συγκεκριµένη πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου, η Δηµοκρατική Αριστερά από τις 9 Οκτωβρίου
2013 κάλεσε ιδιαίτερα τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να µη χρεωθούν αυτήν την εκτροπή.
Αυτό το θεσµικό ατόπηµα της 11ης Ιουνίου δεν θεραπεύεται
µε τέτοιου είδους συνταγµατικές ακροβασίες και υπεκφυγές
έναντι της Ολοµέλειας, όπως είχαν υποχρέωση να φέρουν την
κύρωση της συγκεκριµένης πράξης. Όλοι όσοι είχαµε υπογράψει τότε έχουµε ακέραια την ευθύνη, εάν δεν τηρήσουµε την
ανάλογη στάση και δεν ορθώσουµε ανάστηµα σε αυτές τις µεθοδεύσεις.
Είναι αλήθεια ότι βρισκόµαστε τέσσερις µήνες µετά το αιφνιδιαστικό κλείσιµο της ΕΡΤ και ήδη έχει αναβληθεί, όπως είπα
και προηγουµένως, η συζήτηση για την κύρωση της επίµαχης
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που χρησιµοποιήθηκε για
την παύση λειτουργίας του βασικότερου πολιτιστικού φορέα
της χώρας µας και την άµεση απόλυση δύο χιλιάδων περίπου
εργαζοµένων.
Σήµερα η Κυβέρνηση έχει καταφέρει να έχει µια υποτυπώδη
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λειτουργία στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο και στο ραδιόφωνο,
µε το τελευταίο, βέβαια, να προστίθεται στα µέσα που συνιστούν το νέο µεταβατικό ελληνικό φορέα δηµόσιας ενηµέρωσης µόλις στις 6 Οκτωβρίου. Η συγκεκριµένη λειτουργία µέχρι
τώρα αντιµετωπίζει τεράστια προβλήµατα, τεχνικά, διοικητικά
και πρωτίστως προβλήµατα που σχετίζονται µε την πολυφωνία
των µέσων και την προσφορά τους στον πολιτισµό.
Ως Δηµοκρατική Αριστερά είχαµε εξαρχής τονίσει ότι η λειτουργία της δηµόσιας τηλεόρασης θα έπρεπε να βασίζεται στο
τρίπτυχο ενηµέρωση- ψυχαγωγία-πολιτισµός. Είναι σαφέστατο
πως το σχήµα το οποίο λειτουργεί αυτήν τη στιγµή αποτυγχάνει
παταγωδώς να προσφέρει και στα τρία αυτά πεδία που ανέφερα.
Η Κυβέρνηση εµφανίστηκε ακλόνητη, δήθεν, στην εφαρµογή
ενός σχεδίου, ακόµα και όταν διεξήχθη η συγκεκριµένη συζήτηση για το νοµοσχέδιο λειτουργίας της Νέας Ελληνικής Τηλεόρασης. Πρόκειται για µια συζήτηση που η Δηµοκρατική
Αριστερά δεν δίστασε να τη χαρακτηρίσει ως θετική, υπό την
προϋπόθεση όµως, ότι θα δεχόταν τότε ο κυβερνητικός συνασπισµός πως η νέα δηµόσια τηλεόραση θα ήταν ο καθολικός
διάδοχος της ΕΡΤ, συµπεριλαµβάνοντας τα εργασιακά δικαιώµατα, αλλά και µε την κατάργηση της υπουργικής απόφασης 211-2013, όπου σήµερα βλέπουµε πως εµµέσως, πλαγίως, αλλά
σαφώς τροποποιείται.
Τώρα είναι εξαιρετικά σηµαντικό να υπάρξει πλήρης διαφάνεια σχετικά µε το κόστος που θα επιβαρύνει τον κρατικό προ ϋπολογισµό και τις τσέπες του Έλληνα φορολογούµενου για το
κλείσιµο της ΕΡΤ αλλά και για τη λειτουργία του νέου φορέα,
δηλαδή της ΝΕΡΙΤ. Σύµφωνα µε πληροφορίες το κόστος αυτό
πρόκειται να ξεπεράσει τα 200.000.000 ευρώ. Οι εργαζόµενοι
µε δική τους οικονοµική ανάλυση µιλούν για πάνω από
300.000.000 ευρώ χωρίς βεβαίως, να υπάρχει η παραµικρή εγγύηση ότι η νέα Δηµόσια Τηλεόραση δεν θα έχει παθητικό οικονοµικό αποτέλεσµα.
Η τροπολογία που έχει ενταχθεί στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
προβλέπει αλλαγές σε αυτήν την ΚΥΑ του Υπουργείου Οικονοµικών, όπου επεκτείνεται η διάρκεια συµβάσεων του εποχικού
προσωπικού –ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- µέχρι και
δέκα µήνες. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργούνται οι συνθήκες
για να διαρκέσει πάνω από ένα χρόνο το µεταβατικό σχήµα
προς τη νέα Δηµόσια Τηλεόραση, ώστε να υπάρχει η διασφάλιση ότι η Ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλυφθεί είτε µε τη Δηµόσια Τηλεόραση είτε µε την ΝΕΡΙΤ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω να σταθώ λιγάκι σε αυτήν την κατατεθειµένη προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τροπολογία. Η συγκεκριµένη
τροπολογία για τις προσλήψεις στο νέο φορέα καταστρατηγεί
–αυτό είναι το ρήµα που χρησιµοποιώ- απολύτως, τις διατάξεις
του ν. 2190/1994 και του ν. 3812/2009 και φυσικά, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, εξοστρακίζεται και εξοβελίζεται το πνεύµα
αλλά και το γράµµα που ήθελε να διέπει τη λειτουργία του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού.
Συγκεκριµένα, στο ν. 3812/2009 καταργείται η περίπτωση ιε’,
ενώ στο ν. 2190/1994 καταστρατηγείται η παράγραφος 15. Τι
αναδεικνύεται εντέλει; Αναδεικνύεται το πρόχειρο της αρχικής
νοµοθέτησης, το οποίο επιχειρείται να καλυφθεί µε κατάχρηση
δήθεν µιας έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα την ανοχή σας για µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Φυσικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παραβιάζονται και οι
αρχές της γενικότητας και της ισότητας, αφού εφαρµόζονται
δύο µέτρα και δύο σταθµά. Άλλα ισχύουν για παράδειγµα για
τους συµβασιούχους στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και
δευτέρου βαθµού, αλλά ισχύουν για τους συµβασιούχους της
γενικής δηµόσιας διοίκησης και άλλα βεβαίως για τους συµβασιούχους της ΝΕΡΙΤ.
Η Δηµοκρατική Αριστερά προφανώς, από όσο καταλάβατε,
καταψηφίζει τη σχετική τροπολογία και καλεί την Κυβέρνηση,

806

έστω και τώρα, να σεβαστεί τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Η
δηµοκρατία δεν χωράει εκπτώσεις νοµιµότητας, δεν χωράει εκπτώσεις στην εφαρµογή του δικαίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς σάς ευχαριστούµε.
Παρακαλώ τον Υπουργό κ. Παπαγεωργίου να λάβει τον λόγο.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Όπως είχα πει και στην επιτροπή, όταν συζητήσαµε το νοµοσχέδιο αυτό, ουσιαστικά αυτό που κάνουµε και πετυχαίνουµε
είναι ένας διπλός στόχος, δηλαδή η ρύθµιση ζητηµάτων που εκκρεµούν στις ανανεώσιµες πηγές και ταυτόχρονα απλοποιούνται διαδικασίες σε µια σειρά από τοµείς στην ενέργεια και στον
ορυκτό πλούτο.
Παράλληλα, εισάγονται δύο µεγάλες καινοτοµίες που είναι η
σύναψη συµβάσεων διακοψιµότητας για τις ενεργοβόρες βιοµηχανίες και το δεύτερο, για πρώτη φορά επίσης, η επιβολή
τελών στα ιδιωτικά µετάλλια υπέρ του δηµοσίου από την επιτυχή εξόρυξη µεταλλευµάτων.
Όµως, η επόµενη προτεραιότητα είναι να φροντίσουµε τη
σταθεροποίηση στον κλάδο των ανανεώσιµων πηγών, διότι πέρυσι, δεκαέξι µήνες πριν, βρισκόταν στο χείλος του γκρεµού,
ήταν υπό κατάρρευση και αν δεν λαµβάνονταν όλα αυτά τα
µέτρα που ελήφθησαν από το καλοκαίρι του 2012 µέχρι σήµερα, το έλλειµµα του ΛΑΓΗΕ θα είχε φτάσει περίπου τα 2,7 δισεκατοµµύρια στο τέλος του 2014.
Αυτήν τη στιγµή µε τα µέτρα που έχουν ληφθεί, έχουν καλυφθεί τα δύο δισεκατοµµύρια και υπολείπονται επτακόσια εκατοµµύρια, για να καλυφθεί το έλλειµµα και να σταµατήσει να
υπάρχει και στο µέλλον. Αυτό σηµαίνει τη λύση του προβλήµατος του ΛΑΓΗΕ µε µία µόνιµη πλέον –αν θέλετε- φόρµουλα
εφαρµογής στις ΑΠΕ και ειδικά στα φωτοβολταϊκά, κάτι που
πολύ σύντοµα θα έρθει στη Βουλή, για να το συζητήσουµε.
Εδώ, βέβαια, τίθεται και το θέµα -µπήκε από αρκετούς οµιλητές- τι γίνεται για το µέλλον. Αυτό σηµαίνει –ήδη έχω πει και
άλλη φορά- ότι προχωρούµε στο νέο στρατηγικό µακροπόθεσµο σχεδιασµό για το ενεργειακό µας µέλλον, το οποίο αφορά
τα επόµενα τουλάχιστον είκοσι χρόνια. Αυτό, όµως, που έχουµε
κάνει µέχρι στιγµής είναι ότι προχωρήσαµε ταυτόχρονα και τη
θεσµοθέτηση του νέου µεταβατικού ρυθµιστικού πλαισίου, που
θα µας οδηγήσει µε ασφάλεια στο νέο ευρωπαϊκό µοντέλο της
ηλεκτρικής αγοράς το 2015.
Μέσα σε αυτό το µοντέλο –επειδή αναφέρθηκε, αλλά ίσως
δεν είναι ήδη γνωστό- καταργήθηκε ήδη το 10% από τον µηχανισµό ανάκτησης µεταβλητού κόστους και αφορά τις µονάδες
φυσικού αερίου. Την 1η Ιανουαρίου του 2014 καταργείται το
30% -το δεύτερο σκέλος του µηχανισµού- και µέχρι το τέλος
του δεύτερου εξαµήνου του 2014 καταργείται ο ίδιος ο µηχανισµός ανάκτησης µεταβλητού κόστους.
Ουσιαστικά αυτό που κάνουµε και για τις ΑΠΕ, δηλαδή να τις
σταθεροποιήσουµε και να εξυγιανθεί ο κλάδος, το ίδιο κάνουµε
και για τις µονάδες φυσικού αερίου. Γιατί, όπως ξέρετε και
έχουµε πει αρκετές φορές, η αλυσίδα της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειες είναι απόλυτη, όλη είναι συνδεδεµένη και ότι
ένας κρίκος να σπάσει έχει σπάσει ολόκληρη η αλυσίδα.
Αυτές οι µεταρρυθµίσεις που ήδη έχουν γίνει και ήδη δροµολογούνται και µελετούνται θα κλείσουν, θα ολοκληρωθούν
και µε το νέο ενεργειακό µείγµα. Ήδη έχει ξεκινήσει η µελέτη
αυτού, ώστε αρχές του 2014 να είναι έτοιµη. Τι σηµαίνει αυτό;
Σηµαίνει ότι µαζί µε τον ενεργειακό σχεδιασµό θα πρέπει να
ξέρουµε ταυτόχρονα για ποιο ενεργειακό µείγµα µιλάµε για τα
επόµενα είκοσι χρόνια, τι ακριβώς χρειάζεται η χώρα µέσα στα
ευρωπαϊκά πλαίσια και ποιες είναι οι ανάγκες της τόσο σε θερµικές µονάδες, σε λιγνίτη ή σε ανανεώσιµες πηγές, τι είδους
ανανεώσιµες πηγές και πού.
Όλα αυτά έχουν γίνει και πρόκειται να ολοκληρωθούν σε λιγότερο από δύο χρόνια. Επιτρέψτε µου να πω ότι σε καµµία
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν γίνει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Να µπω σε συγκεκριµένα θέµατα που αναφέρθηκαν από αρκετούς και, προφανώς, ήταν σηµαντικά. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο –το άκουσα και σήµερα- που είναι το θέµα της Σκύρου.
Στο θέµα της Σκύρου λείπει η περιβαλλοντική άδεια. Δεν έχει
δοθεί από το ΥΠΕΚΑ περιβαλλοντική άδεια σε αυτό και, προφανώς, στη συνάντηση που θα γίνει θα συζητηθεί εκ νέου αυτό
το συγκεκριµένο έργο, διότι έχει δυνατότητες να γίνει και διαφορετικά.
Όσον αφορά την αυτοπαραγωγή, είναι σαφές ότι είναι µια καινούργια ρύθµιση, την οποία προχωρούµε και πιστεύω πως όλοι
καταλαβαίνουν ότι είναι πολύ θετική. Ακούστηκαν προτάσεις σηµαντικές, όπως είπαµε και στην επιτροπή. Βέβαια, το γεγονός της
καταµέτρησης ή –αν θέλετε- του συµψηφισµού ετησίως δεν είναι
τόσο απλό. Έχει τεχνικές δυσκολίες και, όπως είπα και στην επιτροπή –το επαναλαµβάνω και σήµερα- ναι, θα το κάνουµε, αλλά
θέλει µελέτη εφαρµογής. Μάλιστα, έχει και αρκετές επεκτάσεις,
που ήδη έχουµε δώσει εντολή να µελετηθούν, για να µπορέσουµε
άµεσα σε επόµενο νοµοσχέδιο να φέρουµε τη λύση.
Όσον αφορά τις µικρές ανεµογεννήτριες, είναι σαφές το χρονοδιάγραµµα και µάλιστα µε σαφή διαδικασία µέχρι την έκδοση
της υπουργικής απόφασης, που είναι την 1 η Ιουνίου 2014.
Όσον αφορά, επίσης, τους µεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθµούς, ήδη λειτουργούν δύο. Αυτή, όµως, είναι µία ρύθµιση, η
οποία θα εξυπηρετήσει σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό µε νέους
υδροηλεκτρικούς σταθµούς.
Ταυτόχρονα εισάγουµε την αντλησιοταµίευση, που είναι κάτι
το οποίο προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας καινούργιος
τρόπος αποθήκευσης ενέργειας και πάντα σύµφωνα µε τους
περιβαλλοντικούς όρους και µε τους όρους της ευρωπαϊκής
οδηγίας.
Επίσης, όσον αφορά τον προσδιορισµό των τιµών στις νέες
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό.
Ήταν µε υπουργική απόφαση και ισχύει το ίδιο και σήµερα και
σαφώς είναι µόνο για τις νέες µονάδες. Δίνει τη δυνατότητα να
υπάρχει και πολύ µεγαλύτερη παραµετροποίηση από εδώ και
πέρα.
Τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, όπως είπα και την προηγούµενη
φορά, καλύφθηκαν. Μνηµονεύονται στον πίνακα της παραγράφου 11 του άρθρου 17 περί µεταβατικού τέλους εφοδιασµού,
ώστε να µην υπάρχει κανένα πρόβληµα µε την ΚΑΠ των αγροτών.
Ακούστηκε, επίσης, για µία ακόµη φορά ότι το ΕΤΜΕΑΡ είναι
40% υπέρ των ΑΠΕ και 60% υπέρ των ορυκτών καυσίµων. Θα
ήθελα να πληροφορήσω για µία ακόµη φορά το Σώµα ότι είναι
100% υπέρ των ΑΠΕ. Δεν υπάρχει καµµία σχέση µε τα ορυκτά
καύσιµα. Είναι άλλος ο λογαριασµός του ΛΑΓΗΕ που αφορά τα
ορυκτά καύσιµα.
Όσον αφορά δε –θα ολοκληρώσω γρήγορα, κύριε Πρόεδρετην τιµή της σµύριδας που συζητήθηκε την προηγούµενη φορά
–και είναι σηµαντικό γιατί είναι ένα ορυκτό µε ιστορία στη χώρα
µας- όντως εµείς ανεβάσαµε την τιµή µέσα στη διαβούλευση.
Ήταν 6 ευρώ και βάλαµε 30 ευρώ για να δούµε την ανταπόκριση της αγοράς –γιατί όπως ξέρετε η σµύριδα έχει αντικατασταθεί από τεχνητά πλέον υλικά- και διαπιστώσαµε ότι δεν
υπήρχε ανταπόκριση από την αγορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα πρέπει δε να σας πω ότι επειδή ακριβώς υπάρχει ο σεβασµός της πολιτείας απέναντι στην ιστορία της σµύριδας, η πολιτεία την τελευταία εξαετία έχει πληρώσει περίπου 2 εκατοµµύρια για ενίσχυση της σµυριδοπαραγωγής και των σµυριδοπαραγωγών.
Στην περίπτωση –και ολοκληρώνω- του περιορισµού της
ζώνης των χιλίων µέτρων για τα λατοµεία, αυτό είναι µία ρύθµιση διευκόλυνσης κατόπιν αρκετών αιτηµάτων, ειδικά σε παραµεθόριες περιοχές. Αυτό το οποίο κάνουµε αυτή τη στιγµή
είναι καθαρά γεωγραφική διάταξη διευκόλυνσης. Ταυτόχρονα,
η διάταξη αυτή θα εφαρµόζεται µέσα από τη διαδικασία µίας
επιτροπής, η οποία ονοµάζεται Επιτροπή Καθορισµού Λατοµικών Περιοχών και αποτελείται από την κεντρική διοίκηση, την
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περιφερειακή διοίκηση, τους ΟΤΑ και τον ΙΓΜΕ. Η εν λόγω επιτροπή πιστεύω ότι παρέχει αρκετές ασφαλιστικές δικλίδες.
Θα πρέπει δε να προσθέσω ότι αυτό είναι µέσα στο πλαίσιο
της παράτασης δύο χρόνων που δόθηκε στα λατοµεία, όπως
είπαµε και στην επιτροπή, µέχρι να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία του νέου λατοµικού νοµοσχεδίου, το οποίο θα έρθει
αρχές του έτους και θα προβλέπει κι όλες αυτές τις συγκεκριµένες περιπτώσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ τον συνάδελφο κ. Κουράκη να πάρει τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι εντυπωσιακή η αδιαφορία που δείχνει το Υπουργείο
Παιδείας που µε κανέναν εκπρόσωπό του δεν παρίσταται, τουλάχιστον αυτήν τη στιγµή, στη συζήτηση της τροπολογίας που
αφορά την παιδεία.
Επίσης, εντυπωσιακό και εξοργιστικό είναι ότι ενώ υπάρχουν
δεκάδες προβλήµατα στο χώρο της µέσης εκπαίδευσης, αυτό
που απασχολεί το Υπουργείο είναι όχι να συµπληρώσει τα κενά,
αλλά να κατασυκοφαντήσει ακόµη µία φορά µε την τροπολογία
που φέρνει για το παρουσιολόγιο των εκπαιδευτικών, δίνοντας
την εντύπωση ότι είναι κοπανατζήδες κι ότι δεν πατάνε στο σχολείο, ενώ γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει ότι η παρουσία των εκπαιδευτικών στο σχολείο επιβεβαιώνεται τουλάχιστον µε δύο
τρόπους, καθώς υπογράφουν τόσο στο δελτίο απουσιών, όσο
και στο βιβλίο ύλης και µάλιστα συµπληρώνουν το αντικείµενο
της διδασκαλίας, πέραν του ότι ο διευθυντής κρατάει ηµερολόγιο για την παρουσία τους.
Αυτό αποσκοπεί, όπως αντιλαµβάνεσθε, στο να δηµιουργηθεί
επιπλέον ένα κλίµα ανασφάλειας, υποταγής και κατατροµοκράτησης των εκπαιδευτικών, λειτουργώντας ως ο «µεγάλος αδελφός» στο χώρο του σχολείου, λες και το Υπουργείο δεν
γνωρίζει πως ένα µεγάλο µέρος από τις εργασίες των εκπαιδευτικών διεξάγονται στο σπίτι τους, όπως είναι η προετοιµασία
των µαθηµάτων, των ασκήσεων, η αξιολόγηση των γραπτών και
άλλα.
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Τώρα που οι εκπαιδευτικοί θα
χρειάζεται να µετακινούνται έως και σε πέντε σχολεία µέσα
στην ίδια περιφέρεια, πού θα καταχωρίζονται οι ώρες µετακίνησης από το ένα σχολείο στο άλλο; Οι µετακινήσεις θα λογαριάζονται ως απουσίες; Οι άπειρες ώρες εκτός κανονικού
ωραρίου τα Σαββατοκύριακα, που πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί
τις περνούν πάλι µέσα στο σχολείο για θεατρικά, προετοιµασία
για γιορτές, εκδηλώσεις, θα λογαριάζονται ως υπερωρίες; Σκοπεύει, µήπως, το Υπουργείο να πληρώσει την υπηρεσία σε παρελάσεις, εκκλησιασµούς, ανήµερα εθνικών εορτών -τις ηµέρες
δηλαδή που είναι επίσηµη αργία του κράτους για όλους τους
εργαζόµενους, αλλά όχι για τους εκπαιδευτικούς- ως υπερωρίες; Καταλαβαίνετε ότι η πρόθεση είναι καθαρά επικοινωνιακή
και αποσκοπεί στη µείωση του κύρους των εκπαιδευτικών.
Όσον αφορά την τροπολογία που έχει σχέση µε τη διαθεσιµότητα των διοικητικών υπαλλήλων, εδώ συµβαίνει κάτι το εξωφρενικό. Από τη µία τους θέτει σε διαθεσιµότητα και από την
άλλη τους απειλεί µε αργία. Λέει, δηλαδή, ότι «αν µεν δεν απογραφείτε, θα σας θέσω σε αργία. Αν απογραφείτε, θα σας θέσω
σε διαθεσιµότητα». Μου θυµίζει -και λυπάµαι για τη βαρύτητα
της έκφρασης- εκτελέσεις, που οι εκτελεστές καλούν τους ανθρώπους που πρόκειται να εκτελεστούν να σκάψουν το λάκκο
τους, προκειµένου να µην κουραστούν οι ίδιοι βάζοντάς τους
µέσα. Περί αυτού πρόκειται.
Απολύετε χίλιους τριακόσιους σαράντα εννέα διοικητικούς
υπαλλήλους και τους καλείτε ταυτοχρόνως να δεχθούν εθελουσίως και να συνυπογράψουν την εργασιακή τους καταδίκη. Καταλαβαίνετε, βέβαια, ότι ο κ. Αρβανιτόπουλος πάνω σε αυτό
διαπράττει προσωπικά -ως πολιτική ηγεσία- πάρα πολλές ανοµίες.
Η πρώτη ανοµία είναι ότι καλεί εργαζόµενους που είναι σε
απεργία να σπάσουν την απεργία, να µπουν στα γραφεία για να
πάρουν τα στοιχεία και να απογραφούν.
Η δεύτερη ανοµία είναι -και συγνώµη που το λέω, κύριε
Υπουργέ- ότι ενώ καταργείτε διοικητικούς υπαλλήλους από
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οκτώ πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, δεν θέτετε σε διαθεσιµότητα
κανένα διοικητικό υπάλληλο του Παντείου Πανεπιστηµίου, στο
οποίο διδάσκατε ως καθηγητής και του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, το οποίο βρίσκεται στην εκλογική σας περιφέρεια.
Η τρίτη ανοµία είναι ότι ο ίδιος ζήτησε την έκδοση της εισαγγελικής παραγγελίας, προκειµένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες απογραφής των «προς διαθεσιµότητα» υπαλλήλων,
αποκρύπτοντας ότι δεν υπάρχει έκθεση αξιολόγησης. Σήµερα
µου ήρθε ένα έγγραφο από το Σύλλογο Εργαζοµένων του Πανεπιστηµίου Αθηνών, το οποίο λέει ότι έστειλαν στον εισαγγελέα και ζήτησαν να διατάξει να δοθεί από το Υπουργείο
Παιδείας και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης η έκθεση αξιολόγησης, στην οποία υποτίθεται στηρίχτηκε βάσει του
νόµου για να θέσει τους τριακόσιους σαράντα εννέα υπαλλήλους σε διαθεσιµότητα. Απαντά το Υπουργείο Παιδείας: «Εµείς
δεν θα το δώσουµε, αρµόδιο να σας το δώσει είναι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης».
Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για έναν εµπαιγµό. Δεν υπάρχει
έκθεση αξιολόγησης. Ζήτησαν από τον κ. Αρβανιτόπουλο να
συµβάλει µε χίλια τριακόσια σαράντα εννέα «κεφάλια» στο να
συµπληρωθεί ο αριθµός των «προς διαθεσιµότητα» υπαλλήλων,
των δυόµισι χιλιάδων που έχουµε και στη συνέχεια. Περί αυτού
πρόκειται, όπως ακριβώς είχε ανταποκριθεί στο να δώσει άλλα
χίλια διακόσια σαράντα «κεφάλια» από καθηγητές της τεχνολογικής εκπαίδευσης για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος των απολύσεων.
Τι επιπτώσεις έχει αυτό στα πανεπιστήµια; Θα σας δώσω ένα
παράδειγµα: Το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών θα χάσει
το 40% των διοικητικών του υπαλλήλων. Θα χάσει, δηλαδή, τετρακόσιους ενενήντα οκτώ διοικητικούς υπαλλήλους. Αντίστοιχο αριθµό έχει και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, µικρότερο
έχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
Αυτό σηµαίνει ότι θα µειωθεί η αναλογία διοικητικών υπαλλήλων προς φοιτητές. Στα πανεπιστήµια της Μεγάλης Βρετανίας
και των Ηνωµένων Πολιτειών είναι 8 και 9,5 ανά 100 φοιτητές,
ενώ στο Πανεπιστήµιο Αθηνών τώρα είναι 2 προς 100 και θα
γίνει 1 προς 100.
Αυτό σηµαίνει ότι οι εναποµείναντες υπάλληλοι θα πρέπει να
ανταποκριθούν στο να εξυπηρετήσουν τις κεντρικές υπηρεσίες
των πανεπιστηµίων, τις σαράντα γραµµατείες των σχολών και
των τµηµάτων, τις οκτώ µεγάλες κεντρικές βιβλιοθήκες και τα
τριάντα δύο σπουδαστήρια, τις εξήντα έξι κλινικές, τα εκατόν
εβδοµήντα τέσσερα εργαστήρια κ.ο.κ. Ο κατάλογος είναι ατελείωτος.
Να ξέρετε ότι µε το σχέδιο αυτό και την απόλυση αυτών των
υπαλλήλων έχουµε την πλήρη κατάργηση των θέσεων των φυλάκων. Άρα, υπάρχουν τροµακτικές επιπτώσεις στη φύλαξη των
εξωτερικών και εσωτερικών χώρων του πανεπιστηµίου.
Όσοι ψηφίσουν αυτήν τη διάταξη να ξέρουν ότι υπονοµεύεται
η διαδικασία φύλαξης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Να ξέρουν
ότι η φοιτητική µέριµνα θα δεχθεί ένα πολύ µεγάλο πλήγµα στο
βαθµό που καταργούνται θέσεις για την εξυπηρέτηση στις
εστίες και στις φοιτητικές λέσχες. Το πανεπιστήµιο δεν θα µπορεί να ανταποκριθεί στις διεθνείς του υποχρεώσεις σε προγράµµατα «Erasmus», «Leonardo» και άλλα. Τα έσοδα του
πανεπιστηµίου θα υποστούν καθίζηση καθώς πολλά ερευνητικά
προγράµµατα δεν θα µπορούν να χρηµατοδοτηθούν, άρα θα
έχουµε µια τεράστια απώλεια εσόδων.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι απέναντι σε όλο αυτό το πρόγραµµα κατεδάφισης του δηµοσίου πανεπιστηµίου υπάρχει
ένας πολύ µεγάλος αγώνας των διοικητικών υπαλλήλων και
όλων των πανεπιστηµιακών. Είναι χαρακτηριστικό –το είπε πριν
και η κ. Φωτίου- ότι χίλιοι διακόσιοι πενήντα διοικητικοί υπάλληλοι στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
αρνήθηκαν να απογραφούν, δηλαδή αρνήθηκαν να σκάψουν το
λάκκο τους. Όµως να είστε σίγουροι ότι σ’ αυτόν το λάκκο θα
πέσει η ίδια η Κυβέρνηση και η πολιτική της.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς σας ευχαριστούµε.

808

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που ζητάνε τη διεξαγωγή ονοµαστικής
ψηφοφορίας επί της τροπολογίας 851/110/11-10-2013 στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας και άλλες διατάξεις». Η ψήφιση της τροπολογίας θα
γίνει µαζί µε τις άλλες τροπολογίες για τις οποίες έχει κατατεθεί
αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κουκούτσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» έχουµε την τροπολογία
που θεσπίζει την υποχρέωση τήρησης βιβλίου παρουσίας προσωπικού και ατοµικού δελτίου παρουσίας προσωπικού για
όλους τους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Πρόκειται για µία παραδοχή αποτυχίας
λόγω ενός κακού ποσοστού εκπαιδευτικών. Σίγουρα υπάρχουν
εκπαιδευτικοί οι οποίοι εκµεταλλευόµενοι το συνδικαλισµό
έχουν να πιάσουν πένα στα χέρια τους είκοσι και τριάντα χρόνια. Να µην τους εξισώνουµε όµως όλους.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα να απασχολούνται µε υπερωριακή απασχόληση έως του 40% του συνολικού αριθµού των
ωρών απασχόλησής του στους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς.
Θα µπορούσαν εδώ να προσληφθούν και άλλοι.
Όσον αφορά το Πράσινο Ταµείο βλέπουµε ότι το πράσινο
τέλος του ύψους του 1% επί της αξίας των πωλουµένων προϊόντων θα πηγαίνει υπέρ του Πράσινου Ταµείου. Στη κατάσταση
που είναι σήµερα οι δήµοι δεν έχουµε καµµία σιγουριά για τα
αποτελέσµατα αυτής της δαπάνης. Και τελικά φτάσαµε στο σηµείο για τη ΝΕΡΙΤ να έχουµε µία δαπάνη από την παράταση
µέχρι δέκα µήνες, κατά ανώτατο όριο, -από την αρχική πρόσληψη- των συµβάσεων. Έγιναν οι πρώτοι δύο µήνες -όπου
υπήρχε καθολική αποτυχία- δέκα µήνες και πάµε λέγοντας.
Σχετικά µε το θέµα που αφορά φωτογραφικά τη Χρυσή Αυγή
θα ήθελα να πω τα εξής: Για εµάς ήταν ζήτηµα χρόνου το καθεστώς να αφήσει στην άκρη κάθε ψευδαίσθηση πλουραλισµού, ισονοµίας, ισοπολιτείας, δείχνοντας το πραγµατικό του
πρόσωπο. Αυτή η συµπεριφορά είναι απόρροια της χρόνιας
εξουσιαστικής αντίληψης και της µέχρι πρότινος έλλειψης µιας
στιβαρής, σφριγηλής και συντεταγµένης αµφισβήτησης της
παντοκυριαρχίας.
Είχατε µάθει τόσα χρόνια να τσαλαβουτάτε στα λιµνάζοντα
νερά της καθεστωτικής πολιτικής και να νιώθετε άνετα µε τις
στηµένες αντιπαραθέσεις, οι οποίες ήταν ο φερετζές που κάλυπτε την αποκρουστική ασχήµια της συστηµικής πολιτικής
ζωής.
Είχατε συνηθίσει να µην έχετε υπολογίσιµο ιδεολογικό και
πολιτικό αντίπαλο που να αρνείται και παράλληλα να σας αµφισβητεί.
Για πρώτη φορά, λοιπόν, στη µεταπολιτευτική Ελλάδα αλλά
και στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας υπάρχει το ιδεολογικοπολιτικό λαϊκό κίνηµα, το οποίο έκανε κυρίαρχο στην εγχώρια πολιτική σκηνή το σύνθηµα του «µόνοι εναντίον όλων».
Για την αντιµετώπιση του εθνικιστικού κινήµατος Χρυσή
Αυγή, ενώθηκαν κόµµατα, δηµοσιογράφοι, οι γνωστοί εργατοπατέρες που σφετερίζονται το µόχθο του λαού µας, κεφαλαιοκράτες, παρακµιακοί καλλιτέχνες, κ.λπ.. Όλοι αυτοί οι
εκπρόσωποι του πολιτικού κατεστηµένου άφησαν στην άκρη τις
υποτιθέµενες διαφορές τους και ταυτίστηκαν για την αντιµετώπιση της Χρυσής Αυγής, εξ ου και ο νεότευκτος όρος «συνταγµατικό τόξο», που ουσιαστικά στήθηκε και δεν είναι τίποτε άλλο
από την καλοκουρδισµένη µηχανή που ονοµάζεται «σύστηµα».
Κάθε πολιτική ενέργεια της Χρυσής Αυγής –δεν το κρύβουµεαποσκοπεί στο να φέρουµε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το ποθούµενο. Ποιο είναι αυτό; Είναι η απελευθέρωση της χώρας
από τα δεσµά της παγκοσµιοποίησης και των διεθνών τοκογλύφων, αλλά κυρίως η δίκαιη και παραδειγµατική τιµωρία κάθε εγχώριου παράγοντα που συνήργησε στην αµαχητί παράδοση της
χώρας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μέσα από τις διώξεις της Χρυσής Αυγής, γεννάται ένα ερώτηµα: Σε µία κατεχόµενη χώρα, στην οποία προωθούνται ο ανθελληνισµός, ο πολυπολιτισµός, η διαφθορά, η εγκληµατικότητα,
ο δηµογραφικός θάνατος του έθνους, το χάος στις εργασιακές
σχέσεις, άραγε ποιος είναι πραγµατικά ο ελεύθερος και ποιος
είναι ο φυλακισµένος;
Θα ήθελα να πω ότι κάποιες φορές από κάποιους συναδέλφους –και ας µε συγχωρήσουν αν αναφερθώ προσωπικά- βγαίνουν κάποιες αλήθειες στο Κοινοβούλιο. Στο τελευταίο τεύχος
του περιοδικού της Βουλής και της Ευρωβουλής ο συνάδελφος
από τη Νέα Δηµοκρατία κ. Καράµπελας, είπε ότι: «πρέπει οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής να τεθούν στο κοινωνικό περιθώριο». Σε ποιο κοινωνικό περιθώριο; Να πάνε κάπου σε µία
ερηµιά; Να εξαφανιστούν; Να τους σκοτώσουµε; Να τους κρεµάσουµε γιατί ψηφίζουν Χρυσή Αυγή;
Η κ. Κανέλλη είπε πρόσφατα ότι «το φασισµό, την ακροδεξιά,
πρέπει να την πολεµήσεις από το σχολείο…Πρέπει να µπούµε
από την Α’ δηµοτικού».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Σωστά είναι αυτά που είπε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Είπε «να µπούµε». Δηλαδή, τι
εννοεί η κ. Κανέλλη όταν λέει «να µπούµε»; Να µπει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος; Δε νοµίζω. Εννοεί το σύστηµα όπου
ανήκει.
Όπως και να έχει, ο Αρχηγός µας Νίκος Μιχαλολιάκος και οι
συναγωνιστές µας είναι πολύ πιο ελεύθεροι από τους πολυλογάδες και τους γραφιάδες που έχουν καταστήσει το λαό µας
αντικείµενο χλεύης και απαξίωσης. Είναι πολύ περισσότερο
ελεύθεροι από τους προσκυνηµένους και κυρίως από αυτούς
που αντιλαµβάνονται τις διαδικασίες της ζωής παθητικά και µίζερα.
Είδαµε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και την Κυβέρνηση,
τους ηγέτες δηλαδή, να πηγαίνουν στο εξωτερικό και να απολογούνται και να λένε: «θα τους διαλύσουµε, θα τους εξοντώσουµε, θα τους…» Τόση περηφάνια; Τόση δουλικότητα
απέναντι στο Ισραήλ, απέναντι στην Αµερική;
Τα χρήµατα που θα της παρακρατήσετε από τα κρατικά ταµεία δεν θα ακουµπήσουν τη Χρυσή Αυγή οργανωτικά. Μόνοι
µας έχουµε στήσει το κόµµα µας και δεν χρειαζόµαστε αυτήν
την επιχορήγηση. Την χρειαζόταν, όµως, ο λαός µας, επειδή
εκεί πήγαιναν τα λεφτά αυτά. Δυστυχώς, δεν θα έχουµε τη δυνατότητα να γυρίσουµε αυτά τα χρήµατα πίσω εκεί όπου ανήκουν, στον ελληνικό λαό. Τα στερείτε από τον πεινασµένο
Έλληνα του µνηµονιακού κράτους.
Όλοι σας –µα όλοι- γνωρίζετε την αλήθεια. Οι διώξεις είναι
πολιτικές και σκοπό έχουν τα ψηφαλάκια της Χρυσής Αυγής.
Εντυπωσιάζεστε και αναρωτιέστε -πολιτικοί παράγοντες, δηµοσιογράφοι- γιατί δεν πέφτουν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής.
Κάντε µία βόλτα στον κόσµο, βγείτε έξω στις φτωχογειτονιές
και θα καταλάβετε τι συµβαίνει.
Όσο για την Αριστερά, ας πάψει να ψάχνει σε εµάς τους «κυρ
Παντελήδες» του µακαρίτη του Πάνου Τζαβέλα, γιατί σε εµάς
δεν υπάρχει «άδειο πετσί χωρίς πνοή».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο Υπουργός κ.
Καψής έχει ζητήσει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
αν και δεν µετέχω στο Σώµα, αισθάνοµαι υποχρέωση να εκφράσω την υπερηφάνειά µου για τα µέτρα που παίρνετε για την
προστασία της δηµοκρατίας και νοµίζω ότι σε αυτό συµφωνεί
η πλειονότητα του ελληνικού λαού.
Δυστυχώς, δεν θα µιλήσω γι’ αυτό το θέµα. Θα µιλήσω για
ένα άλλο ζήτηµα, την τροπολογία για τη ΝΕΡΙΤ. Στεναχωρήθηκα
για τις βαριές κατηγορίες που απηύθυνε ο κ. Αναγνωστάκης και
γενικότερα για τον τρόπο που έχει αντιµετωπιστεί η προσπάθεια να στήσουµε τη νέα τηλεόραση.
Ξέρετε καλά -νοµίζω οι περισσότεροι από εδώ µέσα- ότι από
την πρώτη στιγµή ήµασταν ανοικτοί στη συνεργασία χωρίς το
παραµικρό πολιτικό ή άλλο κριτήριο στη συµµετοχή. Δυστυχώς,
δεν υπήρξε ανταπόκριση και στεναχωριέµαι που θα πω ότι
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υπήρξε µεγάλη προκατάληψη και µερικές φορές προσπάθεια
µε ψεύδη να υποτιµηθεί όλη αυτή η επιχείρηση του στησίµατος
της νέας τηλεόρασης που δεν είναι υπόθεση της Κυβέρνησης,
αλλά είναι υπόθεση όλων µας.
Τώρα θα αναφερθώ στα συγκεκριµένα. Η τροπολογία αυτή
παρά τα όσα της καταµαρτυρήσατε, κύριε Βουλευτά, προσπαθεί να κάνει µερικά πολύ αυτονόητα και πρακτικά ζητήµατα. Το
πρώτο είναι να µπορεί η Δηµόσια Τηλεόραση να συνάπτει συµβάσεις έργου µε δηµοσιογράφους, καλλιτέχνες, επιστήµονες
υψηλής ειδίκευσης.
Τι ίσχυε µέχρι τώρα; Μέχρι τώρα η ΕΡΤ -και αυτό ήταν βασική
πηγή κακοδαιµονίας της- δεν µπορούσε να υπογράψει σύµβαση
έργου µε δηµοσιογράφο ή µε καλλιτέχνη. Γιατί; Γιατί ο νόµος
προέβλεπε ότι αν είχε οργανική θέση δηµοσιογράφου δεν θα
µπορούσε να συνάψει και σύµβαση έργου. Τι µπορούσε να
κάνει; Μπορούσε να συνάψει συµβάσεις εργασίας, οι οποίες
όµως είχαν σαν όριο τα δύο χρόνια. Μπορούσαν να ανανεωθούν µία φορά από ένα χρόνο µε όριο τα δύο χρόνια.
Το αποτέλεσµα ποιο ήταν; Δεν ξέρω αν γνωρίζετε την εκποµπή «Μένουµε Ελλάδα». Ήταν µία πάρα πολύ καλή εκποµπή,
αυτοχρηµατοδοτούµενη, που πρόβαλλε τον ελληνικό τουρισµό,
πρόβαλλε την περιφέρεια, κι η οποία διακόπηκε. Ξέρετε γιατί
διακόπηκε; Διότι δεν µπορούσε να ανανεωθεί η συνεργασία µε
τους συντελεστές της, γιατί ήταν µε σύµβαση εργασίας, και
σταµάτησε.
Ξέρετε ποιων άλλων η συνεργασία διακόπηκε; Διακόπηκε του
κ. Αρβανίτη, ο οποίος έκανε την πρωινή εκποµπή, διακόπηκε
του κ. Πολίτη….
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Ε, όχι και διακόπηκε!
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): Δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ!
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Εδώ κατοικούµε όλοι.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): Απευθύνεστε σε άνθρωπο ο
οποίος έχει υποστηρίξει το δικαίωµα του κ. Αρβανίτη να κάνει
την εκποµπή παρ’ όλη την κριτική που και εγώ τού ασκούσα.
Δεν µπορούσε, όµως, να συνεχίσει να εργάζεται στην ΕΡΤ, γιατί
είχε εξαντλήσει τη διετία, όπως δεν µπορούσε κι ο κ. Πολίτης,
όπως δεν µπορούσε και η κ. Στάη, η οποία µε περιγραφή διορίστηκε ως προσωπικό ειδικών θέσεων. Αυτό γινόταν. Για να
έρθει ένας συνεργάτης απ’ έξω να κάνει µια εκποµπή έπρεπε ή
να γίνει µόνιµος ή να γίνει εξωτερική παραγωγή και να παραγραφεί η νοµοθεσία ή να µην γίνει αυτή η συνεργασία. Είχαµε
το φαινόµενο να προσλαµβάνονται µε συµβάσεις αορίστου χρόνου για µια εκποµπή, η οποία όταν τελείωνε µετά ο δηµοσιογράφος διαµαρτυρόταν γιατί έµπαινε στο ψυγείο.
Αυτά δεν γίνονται σε καµµία τηλεόραση του κόσµου. Αν θέλετε ρωτήστε ανθρώπους από το κόµµα σας, που έχουν εµπειρία σε αυτόν τον τοµέα, πώς είναι δυνατόν ραδιοφωνικοί
παραγωγοί µε µια εκποµπή είτε καθηµερινή είτε εβδοµαδιαία
να είναι µε σύµβαση αορίστου χρόνου. Δεν γίνεται. Αυτό και
µόνο το στοιχείο θεραπεύει η υπόθεση της σύναψης συµβάσεων έργου από τη ΝΕΡΙΤ, µε όποιο όνοµα πρόκειται…
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Να βγει στον αέρα κάποτε.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση):…να βγει στον αέρα. Αφήστε µε
να µιλήσω.
Το δεύτερο στοιχείο της τροπολογίας -και φαντάζοµαι ότι
εκεί δεν υπάρχει καµµία αντίρρηση- είναι ότι ως προς το πρόγραµµα η Δηµόσια Τηλεόραση ουσιαστικά θα συνεργάζεται µε
τη ΝΕΡΙΤ, η οποία αυτές τις µέρες αποκτά και νοµική υπόσταση,
για τον απλούστατο λόγο ότι η ΝΕΡΙΤ δεν πρόκειται να υπάρξει
από τη µια µέρα στην άλλη, θα πρέπει να έχει ένα πρόγραµµα
το οποίο θα πρέπει να παραγγελθεί από σήµερα και για να γίνει
αυτό θα πρέπει να συνεργαστεί µε τις υπηρεσίες της Δηµόσιας
Τηλεόρασης. Φαντάζοµαι ότι αυτό είναι αυτονόητο και δεν
υπάρχει πρόβληµα σε αυτό.
Το τρίτο στοιχείο είναι η παράταση των δίµηνων συµβάσεων.
Πρώτον, από την πρώτη στιγµή στις συνεννοήσεις µε την ΠΟΣΠΕΡΤ είπαµε ότι οι συµβάσεις θα παραταθούν όσο χρειαστεί.
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Δεύτερον, όταν υπογράφηκαν οι συµβάσεις, η κριτική που
ασκήθηκε από την ΠΟΣΠΕΡΤ ήταν γιατί είναι δίµηνες και δεν
προβλέπεται από τώρα η παράταση. Είπαµε ότι δεν γίνεται προτού υπογραφούν, να παραταθούν.
Όταν ανακοινώθηκαν οι συµβάσεις, η ΕΣΗΕΑ τι βγήκε και
είπε; Η οµηρία της δίµηνης σύµβασης, διότι περιµένουν την
ανανέωση. Τι άλλο γράφηκε; Ότι οι δίµηνες συµβάσεις δείχνουν
το εκβιαστικό περιβάλλον εργασίας που έχει επιβληθεί στη δηµόσια τηλεόραση, µε στόχο να νοµιµοποιήσουν την ύπαρξή
τους και µετά να τους πετάξουν στο δρόµο. Ποιος τα λέει αυτά;
Επίσηµη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Το άλλο ήταν της Ένωσης
Συντακτών.
Να σταµατήσουµε, λοιπόν, την εκβιαστική κατάσταση και να
εγκρίνουµε την παράταση των συµβάσεων! Γιατί χρειάζεται η
παράταση των συµβάσεων; Διότι για να προσλάβει τον κόσµο
που χρειάζεται η ΝΕΡΙΤ µόνο µε το ΑΣΕΠ -η οποία ακόµη δεν
έχει αποκτήσει νοµική υπόσταση, σήµερα επρόκειτο να πάρει
ΑΦΜ- θα περάσουν τρεις µε τέσσερις µήνες.
Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο, αν θέλουµε να έχουµε δηµόσια τηλεόραση, να παραταθούν αυτές οι συµβάσεις. Βάλαµε
δέκα µήνες γιατί κάποιοι θα προσληφθούν για την Ελληνική
Προεδρία και ενδεχοµένως ένας µικρός αριθµός να χρειαστεί
να µείνει µέχρι το τέλος της Ελληνικής Προεδρίας. Αυτό είναι
και τίποτα παραπάνω.
Ελπίζω ότι στις αρχές του χρόνου θα µπορέσει να εκπέµψει
κανονικά πρόγραµµα η ΝΕΡΙΤ. Και αν υπάρχει µία καθυστέρηση
-που υπάρχει- είναι γιατί το εποπτικό συµβούλιο έκανε µεγάλο
διάστηµα να ορίσει το διοικητικό συµβούλιο. Όµως, αυτό είναι
µία κατάκτηση, γιατί είπε «εγώ δεν δέχοµαι προκατασκευασµένες λύσεις, θα ψάξω και θα επιλέξω τους καλύτερους, όπως
εγώ το κρίνω». Και αυτό πήρε ενάµιση µήνα ή λίγο παραπάνω.
Αυτό είναι θετικό. Και νοµίζω ότι αντικατοπτρίζεται στο ότι
έχουµε ένα διοικητικό συµβούλιο στο οποίο κανείς δεν µπορεί
να προσάψει κοµµατικές προτιµήσεις.
Ένα τρίτο στοιχείο; Είπατε, κύριε Αναγνωστάκη, ότι σύµφωνα
µε τις εκτιµήσεις των εργαζοµένων, ο µεταβατικός φορέας,
αυτή η δηµόσια τηλεόραση, θα κοστίσει παραπάνω από 200
εκατοµµύρια. Ζήτησα από τον ειδικό διαχειριστή -σηµειωτέον
ότι όλες του οι πράξεις είναι υπό τον άµεσο έλεγχο των επιτροπών του Υπουργείου Οικονοµικών, ελέγχονται από το Υπουργείο Οικονοµικών- να µου δώσει το µέχρι σήµερα εξοδολόγιο
της Δηµόσιας Τηλεόρασης. Στους δύο µήνες -έως την 21η
Οκτωβρίου- είχαν ξοδευτεί 1.832.000. Σε αυτά πρέπει να υπολογίσετε ότι οι 500.000 οφείλονται στο ότι η Δηµόσια Τηλεόραση δεν µπορεί να πάει στην Αγία Παρασκευή. Άρα, το µηνιαίο
κόστος είναι κάτω από 1 εκατοµµύριο. Νοµίζω ότι δεν υπάρχει
τηλεόραση στον κόσµο που να λειτουργεί µε τέτοιο κόστος. Και
είναι αυξηµένο γιατί δεν έχει πρόσβαση στο αρχείο της ΕΡΤ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Είπατε ότι δεν έχει και πολυφωνία. Έλεος! Πολυφωνία όταν
δεν έρχεστε εσείς στις εκποµπές, όταν δεν έρχεται η Αντιπολίτευση; Έκαναν την καταγγελία στην EBU. Και η EBU απάντησε
αυτό ακριβώς, ότι ναι, υπάρχει µονοµέρεια, αλλά υπάρχει µονοµέρεια γιατί δεν πηγαίνουν οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης
στην τηλεόραση.
Έχουν ειπωθεί και πάρα πολλά άλλα πράγµατα για τις προσλήψεις, για αδιαφάνεια στις προσλήψεις. Εγώ πρώτος ζήτησα
από τους δηµοσιογράφους της ΠΟΣΠΕΡΤ να έρθουν να πάρουν
µέρος στη διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων. Το ζήτησα
δηµόσια. Ήρθαν; Όχι.
Ζήτησα από την Ένωση Συντακτών, η οποία βγάζει ανακριβείς ανακοινώσεις –τις διαψεύδω- και δεν κάνει τίποτα, να την
ενηµερώσω. Με φώναξε; Όχι. Άρα µέσα σε αυτό το καθεστώς
της αδιαφάνειας, µπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει.
Είµαι ανοικτός σε οποιαδήποτε κριτική. Είµαι βέβαιος ότι θα
κάνω λάθη. Είµαι ανοιχτός στη συµµετοχή από όλα τα κόµµατα
σε οποιαδήποτε στιγµή. Όµως, δυστυχώς, αυτού του τύπου η
κριτική είναι προσχηµατική. Και όσο εξαρτάται από εµένα η ΕΡΤ
της πολιτικής αυθαιρεσίας, των παρεµβάσεων και της συνδικαλιστικής ασυδοσίας, δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά!
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Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υφυπουργέ.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δηµήτριος
Παπαδηµούλης, έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Έχει περάσει ένας µήνας
από τότε που ζητήσαµε προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση
στη Βουλή, για να συζητήσουµε τα θέµατα της αντιµετώπισης
του ναζισµού αλλά και τα επίκαιρα θέµατα της οικονοµίας.
Τότε ο Πρωθυπουργός, µαζί µε τον κ. Βενιζέλο, µάς διαβεβαίωναν ότι δεν θα ληφθούν νέα µέτρα. Σήµερα, όµως, µάθαµε
τα νέα, εκτός Βουλής και πάλι. Τέλος στα οριζόντια µέτρα, ζήτω
τα στοχευµένα µέτρα! Ποιους, όµως, θα στοχεύουν; Τους φτωχούς και τους µεσαίους !
Το ερώτηµα προς την Κυβέρνηση είναι το εξής: Ως πότε θα
κοροϊδεύετε και θα παριστάνετε τα λιοντάρια, ότι τάχα µου ξεκινάτε αντιµνηµονιακό και αντιτροϊκανό αγώνα, όταν είστε έτοιµοι και πάλι να υιοθετήσετε νέα µέτρα, βαφτίζοντας τα
διαφορετικά, να υιοθετήσετε νέο µνηµόνιο, βαφτίζοντάς το διαφορετικά;
Ένα ακόµη ερώτηµα: Πότε θα έρθει επιτέλους, για να συζητήσουµε ενώπιων του ελληνικού λαού και της Βουλής, ο κρυπτόµενος Πρωθυπουργός; Τον είδαµε µόνο στον αγιασµό.
Μάθαµε, όµως, σήµερα και κάτι ακόµα: Η Νέα Δηµοκρατία
αποφάσισε να συµπράξει µε το ΠΑΣΟΚ για να κουκουλωθεί το
σκάνδαλο των υποβρυχίων, όπως έκαναν και στην υπόθεση της
«SIEMENS», όπου συνέπραξαν µαζί και πάλι για αυτό το κουκούλωµα. Διότι ο ένας είναι όµηρος του άλλου και γιατί είναι
και οι δύο µπλεγµένοι.
Ερωτώ ιδιαίτερα τους Βουλευτές και τους Υπουργούς της
Νέας Δηµοκρατίας: Τον Απρίλιο του 2012 ο τότε εκπρόσωπος
της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Μιχελάκης, κατήγγειλε το νόµο Βενιζέλου για τα υποβρύχια, λέγοντας ότι χειροτερεύει τους
όρους της σκανδαλώδους σύµβασης Τσοχατζόπουλου. Πώς
έγινε σήµερα αυτή η µεταµόρφωση και ο νόµος Βενιζέλου γίνεται σηµαία και κατευθυντήρια γραµµή της Κυβέρνησης και
της Νέας Δηµοκρατίας;
Σε λίγες ηµέρες θα έχετε την ευκαιρία να τοποθετηθείτε για
αυτά, γιατί η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει
πρόταση για σύσταση εξεταστικής των πραγµάτων επιτροπής.
Σας προσκαλούµε και σας προκαλούµε, αν όντως πιστεύετε ότι
η διαχείριση αυτής της υπόθεσης από την εποχή Τσοχατζόπουλου ως την εποχή Βενιζέλου και µετέπειτα και µε ενδιάµεση την
εποχή Μεϊµαράκη είναι καθαρή και ότι καθαρός ουρανός
αστραπές δεν φοβάται, ελάτε να υπερψηφίσουµε όλοι µαζί τη
σύσταση αυτής της εξεταστικής επιτροπής. Στο κάτω-κάτω θα
έχετε πλειοψηφία.
Έχουµε καταθέσει µία τροπολογία για το πετρέλαιο θέρµανσης, για την οποία δεν έχετε πει λέξη µέχρι τώρα. Στο 1,30
ευρώ το λίτρο στην Ελλάδα, 0,90 ευρώ στη Γερµανία! Σας ζητάµε να επιστρέψει η φορολογία εκεί που ήταν το 2011. Και ο
πολίτης θα ζεσταθεί φθηνότερα και το κράτος θα µαζέψει περισσότερα έσοδα, τα οποία έχουν καταρρεύσει. Ποια είναι η
θέση της Κυβέρνησης; Άρνηση διά της σιωπής!
Όσον αφορά τώρα τη Δηµόσια Τηλεόραση: Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου είναι στον αέρα, είναι παράνοµη, διότι εξέπνευσε, κύριε Καψή, την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου η τρίµηνη
προθεσµία εντός της οποίας ήσασταν υποχρεωµένοι να τη φέρετε για κύρωση. Και τώρα, το πραξικόπηµα της οµάδας Σαµαρά, το οποίο αποδεικνύεται ζηµιά και για τη δηµοκρατία και
για την πολυφωνική ενηµέρωση και για την οικονοµία, είναι στον
αέρα και τυπικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρακαλώ µικρή ανοχή.
Το BBC πριν λίγες ηµέρες είπε ότι στην Ελλάδα εκπέµπουν
δύο κρατικοί τηλεοπτικοί σταθµοί. Έπαθε ΣΥΡΙΖΑ και το BBC;
Αυτούς που προετοιµάζετε το έδαφος για να τους πετάξετε µε
τα ΜΑΤ έξω από την Αγία Παρασκευή, το BBC αλλά και το Συµβούλιο της Επικρατείας, τους θεωρεί ως τη Δηµόσια Τηλεό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ραση που πρέπει να επανεκπέµψει άµεσα. Και τόσους µήνες
µετά δεν έχετε κάνει τίποτα.
Καταλήγοντας, είναι καλοδεχούµενη και η πρόταση για ονοµαστική ψηφοφορία που κατέθεσε πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ. Θα
έχουµε τρεις ψηφοφορίες στο τέλος. Η θέση µας, όπως είχα
την ευκαιρία εκ µέρους των αρµόδιων συλλογικών οργάνων και της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας και του κόµµατός µαςνα εκφράσω την Πέµπτη, είναι «ΝΑΙ» στην τροπολογία 851 για
την αναστολή χρηµατοδότησης των κοµµάτων υπό προϋποθέσεις, παρ’ ότι σε ορισµένα σηµεία έχουµε και διατηρούµε τις
απόψεις µας, τις διαφορές µας, τις επιφυλάξεις µας.
Και επαναλαµβάνω κωδικοποιηµένα: Εµείς θα θέλαµε το
«ΝΑΙ» της Βουλής µε ονοµαστική ψηφοφορία να είναι µε 180
και όχι µε 151 ψήφους.
Και όσον αφορά τα άρθρα του Ποινικού Κώδικα που έχουν
ψηφισθεί εδώ και δώδεκα χρόνια µε διαφωνία της Αριστεράς,
εµείς διατηρούµε αυτήν τη διαφωνία. Και µια κυβέρνηση µε
κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ θα τα αλλάξει αυτά τα πράγµατα. Γιατί δεν
είναι δυνατόν να κινδυνεύει να κατηγορηθεί για τροµοκρατία
κάποιος µε το ποινικό αδίκηµα της παρακώλυσης συγκοινωνιών. Επειδή, όµως, ως κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
που αύριο µε την επιλογή του ελληνικού λαού µπορεί να γίνει
κυβέρνηση, δεν φοβόµαστε αυτά τα σκοτεινά σχέδια σκοτεινών
κύκλων, θα δώσουµε θετική ψήφο.
Επίσης, λέµε «ΟΧΙ» στην τροπολογία 874 που νοµιµοποιεί ένα
έκτρωµα και µία παρανοµία και στέλνει το λογαριασµό στον ελληνικό λαό, πάνω από 200 εκατοµµύρια ευρώ. Οι λογαριασµοί
του κ. Αναγνωστάκη είναι σωστοί. Και θα ήθελα να δω εδώ τι
θα κάνουν οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι έσχιζαν τα ιµάτιά τους και έχουν καταθέσει και πρόταση για την κατάργηση
αυτής της κατάπτυστης πρότασης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Και λέµε φυσικά «ΟΧΙ» και στην τροπολογία 875 που έχει
αυτήν την απαράδεκτη διάταξη στην παράγραφο 6 για τους διοικητικούς υπαλλήλους των ΑΕΙ για λόγους που εξέθεσαν άριστα οι συνάδελφοί µου που προηγήθηκαν στο Βήµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ψύρρας.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα πριν από λίγο το Βουλευτή της Χρυσής Αυγής από
αυτό εδώ το Βήµα να µιλά απαξιωτικά για δωσίλογους, για Κατοχή, για ανελευθερία, για καταπάτηση του Συντάγµατος. Κάτι
δεν ξέρει. Δεν ξέρει ότι η δηµοκρατία βασίζεται στην από κοινού συζήτηση, στην αναζήτηση, δηλαδή, και τον καθορισµό του
καλού ή του καλύτερου, του ωφέλιµου και του κοινού συµφέροντος µέσα από το λόγο, γιατί εκείνος ξέρει µόνο µέσα από
τη βία, δηλαδή µέσα από το εργαλείο κάθε ολοκληρωτισµού.
Αναφέρθηκε στους συµπολίτες µας που ψήφισαν Χρυσή
Αυγή. Πρέπει οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής να λειτουργήσουν ως πολίτες, να κατανοήσουν δηλαδή ότι η δηµοκρατία
υπακούει σε µία και µόνη αλήθεια, την ενάσκησή της. Ο χρυσαυγίτης είναι πέραν και εκτός αυτής της αλήθειας πάνω στην
οποία θεµελιώνεται το δηµοκρατικό πολίτευµα. Τίποτε άλλο ως
προς αυτό.
Έρχοµαι στη σηµερινή µας συζήτηση. Θα αναφερθώ σε δύο
τροπολογίες.
Κατ’ αρχάς, θα αναφερθώ στην τροπολογία που αφορά τον
ΕΛΓΑ, τα ασφαλιστικά των αγροτών. Κύριοι συνάδελφοι, είναι
µέγα λάθος να κατατίθεται ως τροπολογία ένα σχέδιο νόµου µε
τριάντα δύο άρθρα και µάλιστα από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης που ένα χρόνο τώρα δεν έφερε ούτε ένα άλλο νοµοσχέδιο για επεξεργασία. Είναι φοβερό πράγµα!
Βεβαίως, απαιτείται να αλλάξουν οι όροι της ασφάλισης στην
αγροτική παραγωγή. Ναι, χρειάζεται να δούµε την ασφάλιση
στη βάση της πραγµατικής σοδειάς που παράγεται. Βεβαίως,
χρειάζεται αναθεώρηση των όρων και της λειτουργίας του
ΕΛΓΑ. Δεν διαφωνεί κανένας σε αυτά τα πράγµατα. Μάλιστα
αυτά τα πράγµατα πρέπει να γίνουν όχι σύντοµα, αλλά συντοµότατα. Χθες έπρεπε να γίνουν.
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Ωστόσο, το να εισάγεται ένα τόσο σηµαντικό ζήτηµα µε τη
µορφή της τροπολογίας –προσέξτε!- δηλαδή χωρίς ουσιαστική
συζήτηση, δείχνει µία αδικαιολόγητη βιασύνη. Και µάλιστα αυτή
η βιασύνη, δυστυχώς, περικλείει λογής - λογής κινδύνους και
αστοχίες.
Για παράδειγµα, ο συµψηφισµός επιδοτήσεων και ασφαλιστικών χρεών δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται µε µία τέτοιου είδους
ευκολία, τη στιγµή, µάλιστα, που προχθές ο κοινοτικός επίτροπος δήλωσε την απόλυτη αντίθεσή του, ερχόµενος, µάλιστα, σε
αντίθεση µε την τρόικα.
Ο ΕΛΓΑ χρειάζεται άµεση µεταρρύθµιση. Δεν δικαιολογείται
η βιασύνη. Δεν χρειάζεται να κατατεθεί τώρα και πρέπει να αποσυρθεί. Χρειάζεται και διάλογος για τα ασφαλιστικά των αγροτών και περίσκεψη. Και τότε ναι, να έρθει ο νόµος.
Έρχοµαι στην τροπολογία για το επίδοµα ανεργίας των εποχικά εργαζόµενων. Οι επιπτώσεις του ν. 3986/2011 για την επιδότηση των εποχικά εργαζοµένων -ουσιαστικά µιλάµε για την
συντριπτική πλειοψηφία των απασχολούµενων στον τουρισµό
τουλάχιστον- δηλαδή η απώλεια της επιδότησής τους µε το
τέλος της φετινής απασχόλησης είναι δεδοµένη περίπου για το
95% των επιδοτούµενων, αφού έχουν συµπληρώσει το προβλεπόµενο πλαφόν των τετρακοσίων πενήντα ηµερών της επιδότησης που παίρνουν. Στην τετραετία, δε, τα πράγµατα αγριεύουν
πολύ περισ- σότερο, γίνονται χειρότερα, σε τετρακόσιες µέρες
το 2014.
Εµείς από τη Δηµοκρατική Αριστερά κάναµε πολλές προσπάθειες. Η ΔΗΜΑΡ έκανε πολλές προσπάθειες ως τώρα για να
τροποποιηθεί ο νόµος. Καταθέσαµε τουλάχιστον τρείς φορές
ερωτήσεις. Υποβάλαµε επίκαιρες ερωτήσεις. Υποβάλαµε τροπολογίες σε προηγούµενα νοµοσχέδια, οι οποίες δεν έγιναν δεκτές και είχαν το ίδιο περιεχόµενο. Δεν έφεραν αποτέλεσµα.
Εκτός κι αν θεωρήσουµε ως αποτέλεσµα ότι λειτούργησαν
αυτές οι ερωτήσεις ως µια µορφή πίεσης στην Κυβέρνηση.
Τώρα, έρχεται η τροπολογία για την επιδότηση των εποχικά
εργαζοµένων για τρεις µήνες και πέντε µέρες τη χειµερινή περίοδο, κατά παρέκκλιση εκείνων των διατάξεων. Και ορθώς έρχεται.
Πρέπει, όµως, και τα µέτρα –όπως είχαµε πει- να εφαρµοστούν και σε δικαιούχους που έχουν πραγµατοποιήσει πάνω
από εκατόν πενήντα µέρες εργασίας. Γιατί αν παραµείνει το
όριο εκατόν πενήντα έως εκατόν εβδοµήντα εννέα ηµερών εργασίας, αποκλείει πολλούς εργαζόµενους που απασχολήθηκαν
έξι µήνες ή και παραπάνω.
Πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να µην τους αφήσουµε απ’
έξω. Ευτυχώς λίγο πριν που ήρθαµε σε επικοινωνία µε τον κ.
Κεγκέρογλου και του έθεσα το ζήτηµα, πραγµατικά λύθηκε µε
τον καλύτερο τρόπο. Διορθώθηκε στην τροπολογία αυτό το
πρόβληµα.
Εποµένως, η ΔΗΜΑΡ θα υπερψηφίσει την εν λόγω τροπολογία, όπως έχει ήδη επαναδιατυπωθεί.
Μάλιστα, γι’ αυτό είµαστε πολύ περήφανοι, γιατί το κυνηγήσαµε έναν ολόκληρο χρόνο και τελικά επιτεύχθηκε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ τη συνάδελφο, κυρία Δριτσέλη, να πάρει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο µε το οποίο εκτός από τα τεράστια περιβαλλοντικά διακυβεύµατα που σχετίζονται µε τα θέµατα ενέργειας, εισάγονται
µέσω των υπουργικών τροπολογιών που το συνοδεύουν και µια
σειρά από άλλα, πολύ σοβαρά, θεσµικά και πολιτικά ζητήµατα.
Είναι αναγκαίο εδώ να τονίσουµε για άλλη µία φορά ότι είναι
απαράδεκτο το γεγονός να συνωστίζονται στην ίδια συζήτηση
θέµατα για τα οποία η Ολοµέλεια θα έπρεπε να αφιερώσει ιδιαίτερες συνεδριάσεις, ιδιαίτερο χρόνο και να τα αντιµετωπίσει
µε τη δέουσα προσοχή.
Ωστόσο, για λόγους οικονοµίας του χρόνου δεν θα αναφερθώ στις πολύ σοβαρές τροπολογίες που αφορούν στην ΕΡΤ
και στη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. Άλλωστε, τις έχουν αναλύσει και πρόκειται να τις αναλύσουν και άλλοι συνάδελφοι της
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Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να εστιάσω
στην τροπολογία την οποία έχει καταθέσει το Υπουργείο Παιδείας, µε την οποία επιχειρεί να θέσει σε διαθεσιµότητα τους
διοικητικούς υπαλλήλους των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ενώ παράλληλα προωθεί και απαράδεκτα µέτρα εργασιακής υποβάθµισης των εκπαιδευτικών.
Έτσι, στις έξι παραγράφους της υπουργικής αυτής τροπολογίας, ξεδιπλώνεται, θα λέγαµε, όλη η αντιεκπαιδευτική µανία
του Υπουργείου. Εκτός από τις απολύσεις του προσωπικού των
ΑΕΙ, εισάγονται µέτρα ηλεκτρονικής επιτήρησης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα υποχρεούνται να εργάζονται ταυτόχρονα σε
πέντε σχολεία και µάλιστα σε τοµείς άσχετους µε το εκπαιδευτικό έργο.
Είναι πασιφανές ότι το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να καταστήσει όλους τους εκπαιδευτικούς ωροµίσθιους και a la carte
-θα λέγαµε- εργαζόµενους.
Συγκεκριµένα στην πρώτη παράγραφο της τροπολογίας εισάγεται το απαράδεκτο µέτρο του ηλεκτρονικού προτιµολογίου
για τους εκπαιδευτικούς. Το Υπουργείο βάζει τους Υπουργούς
να χτυπάνε κάρτα την ίδια στιγµή που αυξάνει το ωράριο εργασίας τους, ενώ τούς υποχρεώνει να µετακινούνται σε έως και
πέντε σχολεία για την κάλυψη του ωραρίου αυτού. Και όλα
αυτά σε σχολικές τάξεις των τριάντα µαθητών, όπως προβλέπει
και η αντίστοιχη πρόσφατη υπουργική απόφαση.
Και το θέµα εδώ φυσικά δεν είναι τι θα υποστηρίξει ο Υπουργός -ακούσαµε και πριν τον κ. Κεδίκογλου, που δεν είναι εδώ
αυτήν τη στιγµή- βαφτίζοντας για ακόµη µία φορά το κρέας
ψάρι, αλλά να κατανοήσει ο ελληνικός λαός ότι τα παιδιά του
θα πηγαίνουν πλέον σε υποβαθµισµένα δηµόσια σχολεία για να
γίνουν µετέπειτα τεχνίτες των 300 ευρώ µέσω των ΣΕΚ και τη
µαθητείας.
Συγχρόνως, µε την ίδια τροπολογία ο Υπουργός επιχειρεί να
κάµψει το κύµα αντίστασης που γιγαντώνεται αυτήν τη στιγµή
στα ελληνικά πανεπιστήµια. Υποχρεώνει τους εργαζόµενους να
απογραφούν µόνοι τους εντός πενθηµέρου, ώστε να δώσει ονοµατεπώνυµα στις διαθεσιµότητες, όπως άλλωστε θέλουν και
διατάζουν οι προϊστάµενοι του. Μάλιστα, δεν περιµένει ούτε την
απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής σε σχέση µε την επίµαχη
τροπολογία, καθώς ήδη τρέχει το σύστηµα της ατοµικής απογραφής, προτού καν αντίστοιχη διάταξη γίνει νόµος του κράτους και εν µέσω απεργίας, καταστρατηγώντας κάθε έννοια
νοµιµότητας.
Σαφώς και το γεγονός ότι τα ελληνικά ΑΕΙ είναι υποστελεχωµένα σε όλα τα επίπεδα, προφανώς και δεν αποτελεί προτεραιότητα, δεν αποτελεί σηµείο προβληµατισµού για την ηγεσία του
Υπουργείου.
Η αδυναµία εξυπηρέτησης των φοιτητών, η έλλειψη πόρων
για την ενδυνάµωση της διεθνούς ερευνητικής παρουσίας των
ελληνικών ιδρυµάτων, η διασφάλιση ποιοτικών συνθηκών διδασκαλίας, η φοιτητική µέριµνα σαφώς και δεν είναι προτεραιότητες. Προτεραιότητες για το Υπουργείο αυτήν τη στιγµή -έχει
δείξει σε όλη αυτήν την πορεία- ότι είναι οι εισηγήσεις των τεχνοκρατών της τρόικα και της Task Force που κινούνται στη
συρρίκνωση των δηµοσίων δοµών, χώρος που θέλει να δοθεί
στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Το ίδιο άλλωστε σχεδιάζεται και για
την υγεία και για την πρόνοια.
Επί της ουσίας, δηλαδή, ο Υπουργός δεν ακούει αυτήν τη
στιγµή τα πανεπιστήµια, τα οποία, ειρήσθω εν παρόδω, έχουν
αξιολογήσει τις δοµές τους λίγους µήνες πριν από την κοινή
υπουργική απόφαση µε την οποία προβλέπεται η κατάργηση
αυτών των θέσεων, όπου το Υπουργείο είχε ζητήσει από τα ίδια
να αξιολογήσουν τις δοµές τους, χρηµατοδοτώντας τα µάλιστα
για αυτήν τη δουλειά από κοινοτικά κονδύλια.
Και τα πανεπιστήµια πράγµατι το έκαναν και τα αποτελέσµατά τους ήταν άκρως αποκαλυπτικά. Με χαρακτηριστικό παράδειγµα την αναλογία εβδοµήντα φοιτητών για έναν υπάλληλο
γραµµατείας, τα ελληνικά ΑΕΙ δυστυχώς διεκδικούν τη θλιβερή
πρωτιά των πιο υποστελεχωµένων τριτοβάθµιων ιδρυµάτων της
Ευρώπης.
Και εµείς καλούµε τον Υπουργό να λάβει υπ’ όψιν του µεταξύ
άλλων και τις πρόσφατες αποφάσεις του Συµβουλίου της Επι-
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κρατείας και να µην προχωρήσει σε αυτές τις αυθαίρετες διαθεσιµότητες, οι οποίες θα ζηµιώσουν το δηµόσιο και θα διαλύσουν την τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Ζητάµε, επίσης, από τον Υπουργό να καταθέσει στην Ολοµέλεια της Βουλής την περιβόητη ειδική έκθεση τεκµηρίωσης µε
την οποία υποτίθεται ότι δικαιολογεί τις καταργήσεις θέσεων
διοικητικών λειτουργών.
Σε αυτό το σηµείο αναρωτιέται κανείς, γιατί ο Υπουργός παρατείνει µέχρι τον Ιούνιο του 2014 τη θητεία των µελών της ολοµέλειας της ΑΔΙΠ. Μήπως ο Υπουργός αγνοεί ότι η συνεχής
παράταση της θητείας των ανεξαρτήτων αρχών δεν συνάδει µε
τις αρχές του Συντάγµατος; Μήπως βιάζεται να περάσει νέα
µέτρα συρρίκνωσης των πανεπιστηµιακών δοµών και δεν προλαβαίνει να διορίσει τα νέα µέλη µέσω της προβλεπόµενης διαδικασίας;
Καλούµε, επίσης, τον Υπουργό να απαντήσει ανοιχτά σε αυτό
το θέµα. Και εάν δεν θέλει ο Υπουργός να απαντήσει στον ΣΥΡΙΖΑ, ας απαντήσει τουλάχιστον στη συνάδελφό του στο
Υπουργικό Συµβούλιο, κ. Χριστοφιλοπούλου, η οποία εδώ και
τέσσερις µήνες –αν δεν κάνω λάθος- έχει καταθέσει σχετική
ερώτηση και στην οποία ποτέ ο Υπουργός φυσικά δεν έχει
απαντήσει.
Τελειώνοντας λέω το εξής: Την ιλαροτραγωδία της τροπολογίας αυτής συµπληρώνει και η συνεχής κοπτοραπτική των ειδικοτήτων σε ΙΕΚ και ΕΠΑΛ µε την προσθήκη νέων ειδικοτήτων
και την τροποποίηση άλλων ξανά και ξανά. Το Υπουργείο διέλυσε αρχικά τις πλέον δηµοφιλείς ειδικότητες και τώρα σπασµωδικά επαναφέρει ορισµένες που πριν είχε καταργήσει χωρίς
κανένα λόγο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει σε όλους τους τόνους αυτές τις πρακτικές και φυσικά καταψηφίζει στο σύνολό τους αυτές τις απαράδεκτες διατάξεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε, για το ακριβές της οµιλίας σας.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κυριαζίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, από πλευράς των Βουλευτών
της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας κατατέθηκε σχέδιο
νόµου, πρόταση σε ό,τι αφορά τον εκσυγχρονισµό του ΕΛΓΑ.
Θεωρούµε ότι είναι ένα σηµαντικό για εµάς νοµοθέτηµα. Άλλωστε, είναι κυβερνητική δέσµευση να εκσυγχρονιστεί το συγκεκριµένο κοµµάτι που αφορά την αγροτική και κτηνοτροφική
ύπαιθρο. Βεβαίως στις µέρες µας είναι αναγκαίο περισσότερο
από ποτέ, διότι γίνεται πάντα αναφορά απ’ όλους µας ότι στηριζόµαστε στον πρωτογενή τοµέα και αυτός είναι κυρίαρχος.
Αποχώρησε ο κ. Καψής.
Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε στο ότι στους δύο µήνες
αναγκάστηκε η ελληνική κοινωνία να καταβάλει το ποσό του
ενός εκατοµµυρίου, δηλαδή είχαµε απώλεια ανά µήνα –για δύο
µήνες λειτουργίας- από 500.000 ευρώ. Βεβαίως αυτό έχει να
κάνει µε την κατακράτηση, κατοχή της δηµόσιας περιουσίας.
Αυτό θα πρέπει να τερµατιστεί εδώ και τώρα. Δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η αυθαιρεσία που βεβαίως και µε δική µας ανοχή
συνεχίζει να υπάρχει.
Στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης οφείλω να τονίσω και να επισηµάνω ότι και από πλευράς τους υπήρχε µια προσµονή ότι Σεπτέµβριο-Οκτώβριο,
ενδεχοµένως Νοέµβριο, θα υπάρξει αυτή η αναταραχή και το
«εµείς ή αυτοί» θα πρέπει να το δούµε να έχει ένα αποτέλεσµα.
Όµως κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει. Η κοινωνία επιθυµεί µία ασφάλεια, µία σταθερότητα και αυτή παρέχεται από την Κυβέρνηση.
Βεβαίως θα πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν τις δεκαοκτώ χιλιάδες
και πλέον υπογραφές φοιτητών που επιθυµούν την έναρξη του
έτους, τη λειτουργία των πανεπιστηµίων, των ΑΕΙ. Αντιλαµβανόµαστε γιατί υπάρχει µέχρι σήµερα αυτή, θα έλεγα, η δυσλειτουργία και στο επίπεδο αυτό.
Σε ό,τι αφορά τα νέα µέτρα, και από πλευράς του Πρωθυπουργού έχει τονιστεί προσφάτως, αλλά και η δική του προσπάθεια και αγωνία εντός και εκτός της χώρας είναι ακριβώς αυτή:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Να µην υπάρξουν νέα µέτρα. Τώρα θέλετε να τα ονοµάσετε
στοχευµένα, κατακόρυφα. Πιστεύουµε -και αυτό είναι και η θέληση και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας- ότι νέα µέτρα, άλλες περικοπές δεν θα υπάρξουν. Άρα,
νοµίζω ότι για µια ακόµη φορά θα διαψευστείτε και βεβαίως
αυτό έγκειται και στην προσπάθεια των Βουλευτών αλλά και της
ίδιας της Κυβέρνησης.
Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα και την τροπολογία που ήρθε από
πλευράς του Υπουργού Εσωτερικών, βασική αρχή που διέπει
το κοινοβουλευτικό µας σύστηµα, αποτελώντας συνάµα θεµέλιο και πεµπτουσία της λαϊκής κυριαρχίας, είναι η δηµοκρατική
αρχή. Σε µια σύγχρονη, φιλελεύθερη δηµοκρατία η δηµοκρατική αρχή, που ως πυρήνα της έχει την αρχή της πλειοψηφίας,
προϋποθέτει τόσο την τυπική νοµιµοποίηση της εξουσίας, που
είναι συνυφασµένη µε την τήρηση της συνταγµατικής νοµιµότητας, όσο και την ουσιαστική νοµιµοποίηση που επιβάλλει το
δηµοκρατικό προσανατολισµό των πολιτικών επιλογών των φορέων της πολιτικής εξουσίας στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και τα πολιτικά κόµµατα. Τούτο σηµαίνει ότι τα πολιτικά
κόµµατα ως φορείς έκφρασης της κοινωνίας, των πολιτών οφείλουν και πρέπει, µεταξύ άλλων, να σέβονται, να τηρούν την
αρχή της νοµιµότητας, όπως αυτή διαγράφεται και προσδιορίζεται από το Σύνταγµα και τους νόµους της ελληνικής πολιτείας. Και ναι µεν η προστασία της µειοψηφίας είναι θεσµικά
κατοχυρωµένη έχοντας λόγο και έργο, αυτή όµως δεν είναι δυνατό να φτάνει στο σηµείο να ανατρέπει αποφάσεις της πλειοψηφίας, την πολιτική και κοινωνική οµαλότητα και τη
νοµιµότητα εν γένει, όταν µάλιστα η µειοψηφία αυτή µε τη συµπεριφορά της προκαλεί τα όρια και τις ανοχές του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Εδώ γεννάται αυτόθροα ένα κρίσιµο ερώτηµα: Σε ποιο βαθµό
οι εγγυήσεις και οι διευκολύνσεις που τυγχάνουν τα πολιτικά
κόµµατα, ένεκα της δηµοκρατικής αρχής, θα χρησιµοποιούνται
θεσµικά για την ανατροπή και την υποστήριξη εκνόµων ενεργειών;
Το θεωρητικό αυτό πρόβληµα, δυστυχώς, δεν έχει αντιµετωπιστεί στο δικό µας Σύνταγµα. Ίσως, διότι δεν είχε εµφανιστεί
ποτέ σε τέτοια έκταση και µορφή, µε αποτέλεσµα πολιτικά µορφώµατα που στόχο έχουν την ανατροπή του ισχύοντος πολιτεύµατος και της έννοµης τάξης να έχουν λόγο και ρόλο και
µάλιστα διχαστικό, φασιστικό, συνυφασµένο µε τον εξτρεµισµό.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελευθερία του λόγου,
που αποτελεί δώρο και µεγαλοψυχία της δηµοκρατίας µας,
αποδεχόµενη ακόµα και τους αρνητές της στο Κοινοβούλιο, δίνοντάς τους µάλιστα και τα µέσα να αναπτύξουν τη δράση
τους, έχει ένα όριο, την τήρηση της νοµιµότητας.
Η τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών έρχεται ως υγιής
αντίδραση της πολιτείας να βάλει όρια στη δράση πολιτικών
µορφωµάτων, που λειτουργούν εκτός νοµιµότητας και µάλιστα
µε βαριές κατηγορίες που φτάνουν µέχρι τη σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης.
Όταν πριν από ένα χρόνο περίπου έθετα απ’ αυτό το Βήµα
το ζήτηµα της Χρυσής Αυγής, όταν µιλούσα δηµόσια για σπείρα
κακοποιών και εγκληµατική οργάνωση, δεχόµουν την µήνιν
αυτού του µορφώµατος µε απειλές κατά εµού και της οικογένειάς µου.
Δυστυχώς, η πολιτεία άργησε. Ερχόµαστε σήµερα, όχι να τιµωρήσουµε τη Χρυσή Αυγή ως κοινοβουλευτικό µόρφωµα, ούτε
να τη φιµώσουµε, ερχόµαστε να στερήσουµε από τον εγκληµατικό βραχίονα αυτού του «αποκόµµατος», τους πόρους που η
ίδια η πολιτεία παρέχει, τους πόρους που ευγενικά παρέχει η
δηµοκρατία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στο σηµείο αυτό πρέπει να συντοµεύσω και να πω ότι αποτύχαµε παταγωδώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να δείξουµε
εγκαίρως στον κόσµο ότι αυτό το µόρφωµα οδηγεί σε κοινωνικό
διχασµό, σε πολιτειακή ανωµαλία και σε δηµοκρατική εκτροπή.
Πάρα πολλές φορές από πλευράς µας εγκλήθηκε το συγκεκριµένο µόρφωµα µε αναφορές ως προδότες, δωσίλογοι. Δυστυχώς, όµως, και από πλευράς Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
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από το συνάδελφο κ. Μαντά, ανάλογα ακούστηκαν σήµερα -και
αυτό δεν βοηθά στη δηµοκρατία- ότι εδώ είµαστε κατάπτυστοι
και γελοίοι. Ευτυχώς, έστω και την τελευταία στιγµή ανακάλεσε
και έστω προσχηµατικά µπόρεσε να µην ταυτιστεί µε αυτό για
το οποίο πολλές φορές εγκαλούµε τη Χρυσή Αυγή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι χρέος µας να διαφυλάξουµε τη δηµοκρατία. Αποτελεί χρέος µας και προς τη δηµοκρατία µας και προς τα παιδιά µας.
Ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Καράµπελας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να αναφερθώ στην πρωτοβουλία του
κ. Καρασµάνη για πρόταση νόµου, που κατατέθηκε µε τη
µορφή τροπολογίας και συνυπογράφτηκε από πενήντα δύο
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, για την αλλαγή της ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής και της λειτουργίας του ΕΛΓΑ.
Θα έπρεπε, κατά την ταπεινή µου γνώµη, να είναι εδώ ο
Υπουργός, ο κ. Τσαυτάρης, να µας δώσει εξηγήσεις, εάν την
κάνει δεκτή ή όχι και αν δεν την κάνει δεκτή, τους λόγους για
τους οποίους δεν την κάνει δεκτή. Εµείς, πάντως, θα επανέλθουµε δυναµικά. Πιστεύουµε ότι πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή
και ευελπιστώ στο τέλος της συνεδρίασης ο Υπουργός να δεήσει και να έρθει να µας απαντήσει, όταν µάλιστα το 1/6 του Κοινοβουλίου κάνει µια τέτοια πρόταση. Ας µη µας απαξιώνει µε
αυτόν τον τρόπο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ενεργειακή πολιτική που θα
ακολουθήσει η χώρα µας το προσεχές διάστηµα πρόκειται να
καθορίσει σε µεγάλο βαθµό το κοινωνικό και οικονοµικό της
µέλλον. Στις συζητήσεις για την ενεργειακή εξασφάλιση της Ελλάδας το ενδιαφέρον τελευταία µονοπωλούν οι υδρογονάνθρακες και όχι άδικα, αφού, εφόσον αποδειχθούν αξιοποιήσιµοι, θα
αποτελέσουν για εµάς ένα σηµαντικό γεωστρατηγικό πλεονέκτηµα καθώς και ισχυρό πυλώνα στήριξης της εθνικής µας οικονοµίας.
Ήδη η Βουλή έχει νοµοθετήσει τη δηµιουργία του εθνικού
λογαριασµού αλληλεγγύης των γενεών που θα χρηµατοδοτείται
από τα έσοδα της εκµετάλλευσης των υδρογονανθράκων. Δεν
θα πρέπει, όµως, να παραβλέπουµε το γεγονός πως µπορεί η
παγκόσµια οικονοµία να βασίστηκε στα ορυκτά καύσιµα τον 20ό
αιώνα, όµως ο 21ος αιώνας έχει ήδη χαρακτηριστεί από πολλούς επιστήµονες ως η οικονοµία του υδρογόνου.
Η παγκόσµια οικονοµία έχει στρέψει το βλέµµα της στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και είναι συνεχής η ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών που θα τις καταστήσουν ακόµη πιο
συµφέρουσες οικονοµικά.
Τις ΑΠΕ πρέπει να τις αντιµετωπίσουµε και ως εθνικό µας
καύσιµο. Με τη σωστή τους διαχείριση, µέσα από τις κατάλληλες νοµοθετικές ρυθµίσεις, µπορούν να µας εξασφαλίσουν
ενεργειακή ασφάλεια και να αποτελέσουν µοχλό ανάπτυξης
µέσα από την παγίωση ενός νέου βιοµηχανικού κλάδου.
Με αυτό το σκεπτικό καταθέσαµε τροπολογία είκοσι δύο
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που αφορά
την απεµπλοκή των fast track στρατηγικών ενεργειακών επενδύσεων, οι οποίες λόγω του στρατηγικού τους χαρακτήρα
έχουν εξαιρεθεί από τον εθνικό στόχο για τις ΑΠΕ και παραµένουν παγωµένες τα τελευταία χρόνια. Η υλοποίηση αυτών των
επενδύσεων θα δώσει ζωή στη βιοµηχανία κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην
Ελλάδα, διατηρώντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας.
Κατόπιν παράκλησης του Υπουργού, του κ. Μανιάτη, αποσύρουµε την τροπολογία αυτή, µε τη συµφωνία ότι θα επανέλθουµε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, θα είµαστε παρόντες κι
εµείς οι Βουλευτές στις διεργασίες και τα συναρµόδια Υπουργεία θα αποφασίσουν να συνεχιστεί αυτή η επένδυση.
Στο νοµοσχέδιο, τώρα, που έχει έρθει προς ψήφιση στην
Ολοµέλεια περιλαµβάνονται ρυθµίσεις που έρχονται να διορθώσουν παλαιότερες αστοχίες του θεσµικού πλαισίου των ΑΠΕ,
µε στόχο τον εξορθολογισµό και την εξυγίανσή του, έτσι ώστε
να διαµορφωθεί πιο φιλικό επενδυτικό περιβάλλον.
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Προσωπικά, θα ήθελα να σταθώ σε τρία βασικά σηµεία του
νοµοσχεδίου. Το πρώτο είναι ο ενεργειακός συµψηφισµός ή net
metering. Πρόκειται για το µοντέλο αυτοπαραγωγής, που ήδη
εφαρµόζεται επιτυχηµένα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και το
οποίο θα δώσει διέξοδο στον κλάδο των φωτοβολταϊκών συστηµάτων, όπου οι ισχύουσες τιµές τα καθιστούν επένδυση χαµηλής απόδοσης.
Πλέον, µε τη θεσµοθέτηση της ιδιοκατανάλωσης, θα µπορεί
ο οποιοσδήποτε να εγκαθιστά ένα φωτοβολταϊκό ή µία ανεµογεννήτρια, προκειµένου να καλύπτει τις ανάγκες του σε ηλεκτρική ενέργεια. Θα παράγει φθηνή ηλεκτρική ενέργεια στο
σηµείο κατανάλωσης, χωρίς την επιβάρυνση του κόστους µεταφοράς και διανοµής. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται σηµαντικά η αποκεντρωµένη ενεργειακή ανάπτυξη και βεβαίως δεν
επιβαρύνεται ο τελικός καταναλωτής ή ο ΛΑΓΗΕ.
Διότι δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η απότοµη και η µη µεθοδική
ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια, βασιζόµενη και στις εγγυηµένες τιµές πώλησης, λειτούργησε εις βάρος του καταναλωτή, µε την επιβολή σηµαντικών
τελών, προκειµένου να καλυφθεί το οικονοµικό έλλειµµα που
δηµιουργήθηκε.
Το δεύτερο είναι η δυνατότητα σύµβασης διακοψιµότητας
µεταξύ ΑΔΜΗΕ και επιχειρήσεων, µε στόχο τη σταθερότητα του
ηλεκτρικού συστήµατος, την ασφάλεια στην τροφοδοσία και
την αποφυγή ενεργειακής κρίσης. Είναι κάτι που αφορά φυσικά
τους µεγάλους καταναλωτές και οδηγεί σε σηµαντικές εκπτώσεις στα τιµολόγια του ηλεκτρικού ρεύµατος, εφόσον η επιχείρηση αποδεχτεί περικοπή της ηλεκτροδότησης σε περιόδους
υψηλής ζήτησης.
Είναι µια εφαρµογή που επίσης συνηθίζεται στην Ευρώπη
από αρκετούς διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας για την αντιµετώπιση της µη διαθεσιµότητας της ηλεκτρικής ενέργειας σε
συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, µέσα από τον περιορισµό
της ηλεκτροδότησης των ενεργοβόρων βιοµηχανιών υψηλής
τάσης. Μάλιστα, στο παρόν νοµοσχέδιο προβλέπεται ότι το οικονοµικό αντιστάθµισµα που απαιτείται για την κάλυψη του χρηµατοδοτικού κενού που θα προκύπτει από τα µειωµένα
τιµολόγια δεν θα επιβαρύνει τους καταναλωτές, σε αντίθεση µε
ό,τι συµβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η µείωση του ενεργειακού κόστους στις βιοµηχανίες είναι το πάγιο αίτηµα των
επενδυτών, το οποίο και ικανοποιείται µέσα από την εφαρµογή
αυτού του µέτρου.
Το τρίτο είναι η απόδοση στους δήµους ποσοστού µισθωµάτων από τα δηµόσια µεταλλεία, καθώς και η είσπραξη τελών
υπέρ του δηµοσίου από ιδιωτικά µεταλλεία. Τα παραπάνω εισάγονται για πρώτη φορά στην ελληνική νοµοθεσία, καθώς ο
Μεταλλευτικός Κώδικας, που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και σαράντα χρόνια, δεν προέβλεπε κάτι τέτοιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Ολοκληρώνοντας, θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθώ στη
σηµαντική τροποποίηση που προστέθηκε στο άρθρο 17, µε την
οποία θεσπίζεται έκπτωση έως και 70% στα τιµολόγια ηλεκτρικού ρεύµατος των φορέων που επιτελούν κοινωνικό έργο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η έννοια της ανάπτυξης κοντεύει να παρεξηγηθεί στην Ελλάδα. Δεν επιτυγχάνεται ούτε µε
λογύδρια ούτε µε στείρα αντιπολίτευση, αλλά µε έργα, σοβαρές προτάσεις και γόνιµο διάλογο. Το παρόν νοµοσχέδιο είναι
πεποίθησή µου πως κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, γι’
αυτό και υπερψηφίζω.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Παρακαλώ τον συνάδελφο κ. Βούτση να πάρει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα από το Βήµα της Βουλής να χαιρετίσω τους
αγωνιζόµενους συµπολίτες µας σε όλα τα µήκη και πλάτη, σε
όλους τους θεσµούς που θίγονται βάναυσα από την κυβερνητική πολιτική για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.
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Να χαιρετίσουµε ιδιαίτερα τους αγωνιζόµενους επί τέσσερις
µήνες δηµοσιογράφους, υπαλλήλους, διοικητικούς στην ΕΡΤ,
για να µείνει ζωντανή η φωνή πραγµατικά µιας πλουραλιστικής
και ελεύθερης ραδιοτηλεόρασης. Να χαιρετίσουµε το µεγάλο
βήµα που έγινε στο αντιφασιστικό κίνηµα της χώρας µας την Κυριακή στον Άγιο Παντελεήµονα, όπου µε αιχµή τον πολιτισµό,
την τέχνη, εκατοντάδες συµπολίτες µας και µικρά παιδιά έδωσαν µια ανάσα δηµοκρατίας, ανθρωπισµού, ισονοµίας, δικαιοσύνης σε ένα χώρο που δοκιµάστηκαν βάναυσα τα προηγούµενα χρόνια.
Σε σχέση µε την τροπολογία για την ΕΡΤ, είστε παράνοµοι
και εκτεθειµένοι. Καταργήσατε την ΕΡΤ, τώρα καταργείτε και
τον ΑΣΕΠ. Βάλατε τέρµα µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου στην κανονική διαδικασία για να λειτουργεί η Βουλή και
να ψηφίζονται τα νοµοσχέδια. Είστε σε ένα δρόµο, από ό,τι φαίνεται χωρίς επιστροφή και θα ηττηθείτε σε αυτό το δρόµο.
Επιτρέψτε µου να σας πω ότι ενόψει του ψηφιακού τοπίου
και της ψηφιακής εποχής, η κατάργηση της ΕΡΤ στην οποία επιµένετε, παρά τα προφανέστατα αδιέξοδα και τις παρανοµίες
που συντελούνται µέσω της ΔΤ και της ΝΕΡΙΤ αποτελεί µια ανταµοιβή προς τα ιδιωτικά κανάλια και τους καναλάρχες, για τη
µέχρι τώρα συµπαράταξή τους στο µνηµονιακό µπλοκ και είναι
και µια προεξόφληση αµοιβής, σε σχέση µε τις δυσκολίες, τις
οποίες αυτή η Κυβέρνηση έχει µπροστά της για τους επόµενους µήνες.
Όµως, να είστε σίγουροι ότι σε αυτό το κρίσιµο ζήτηµα που
οριοθέτησε το καλοκαίρι και έφερε στην επιφάνεια, που αποδόµησε την πολιτική της Κυβέρνησης, θα ηττηθείτε, θα συντριβείτε κυριολεκτικά και οι ερχόµενοι µήνες θα το δείξουν.
Έρχοµαι στο θέµα της τροπολογίας για τη χρηµατοδότηση.
Υπερψηφίζουµε µια τροπολογία, την οποία συνδιαµορφώσαµε.
Οι δύο δηµόσια διατυπωµένες τροπολογίες που είχαν κατατεθεί, δείχνουν αβίαστα ότι πράγµατι υπήρξε µια συνδιαµόρφωση
ενός πλαισίου, παρά τις επιµέρους διαφορές ή διαφωνίες που
µπορεί να υπήρξαν από ορισµένες πλευρές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα έπρεπε η Βουλή να λειτουργήσει, όταν υπήρξαν οι συλλήψεις των στελεχών της Χρυσής Αυγής; Δεν θα έπρεπε την επόµενη µέρα να έρθει εδώ ο
κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης στην Ολοµέλεια και να µας αναφέρει το τι έγινε, το τι προτίθεται η κυβερνητική πολιτική να
πράξει ως προς αυτό, το τι βοήθεια ενδεχοµένως θα ήθελε ή
θα ζητούσε η δικαιοσύνη και το τι λέει η Κυβέρνηση σε σχέση
µε το πλήθος των εκκρεµοτήτων και των νέων πρωτόγνωρων
ζητηµάτων που τίθενται από αυτήν πραγµατικά την πολιτική
τοµή που υπήρξε, δηλαδή να υπάρχει δίωξη ως εγκληµατικής
οργάνωσης ενός, νόµιµου κατά τα άλλα, κόµµατος µέσα στη
Βουλή; Αυτό δεν έγινε. Επί ένα µήνα έρχεται φέτα-φέτα. Άντε
κάτι άρσεις ασυλίας, άντε σήµερα η χρηµατοδότηση, µεθαύριο
θα έρθει ας πούµε ενδεχοµένως το ζήτηµα της αναπλήρωσης
των εδρών, αν υπάρξουν κ.λπ.. Πάνω σε πλήθος ζητηµάτων των
προνοµίων των Βουλευτών κ.λπ.. Γιατί; Δεν έχει άποψη η Κυβέρνηση; Θέλει εν κρυπτώ και παραβύστω να λύσει ζητήµατα,
τα οποία είναι εξαιρετικά κρίσιµα και πρωτόγνωρα για όλο το
πολιτικό σύστηµα; Η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κοµµάτων
όχι απλά καθυστερεί, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται µπαίνει και αυτή
στις καλένδες τις ελληνικές ή τις άλλες.
Επιτρέψτε µου να σας πω ότι µέσα σε αυτή την τροπολογία
θα µπορούσαν πραγµατικά να υπάρχουν πλευρές, όπως η αυξηµένη πλειοψηφία των 180 σε ad hoc ρύθµιση και άλλες πλευρές που να θωράκιζαν περισσότερο ή η απλή αναφορά στο
άρθρο του π.δ. 187 ή ίσως ούτε σε αυτόν. Διότι η τροµοϋστερία
η οποία υπήρξε εδώ και δώδεκα χρόνια και τροφοδότησε µετά
την πτώση των Δίδυµων Πύργων και οδήγησε σε υποχώρηση
και το νοµικό ευρωπαϊκό πολιτισµό µε το πλήθος των τροµονόµων σε διάφορα στάδια που υπερψηφίστηκαν, έχει οδηγήσει
και οδηγεί σε παραχαράξεις, απολύτως προφανείς, που είµαστε όλοι µας µάρτυρες και το σύνολο του νοµικού κόσµου έχει
καταγγείλει.
Η αναφορά σε αυτά τα άρθρα είναι διότι ισχύει αυτός ο Ποινικός Κώδικας και σε τελευταία ανάλυση να ξέρουµε όλοι µας
ότι η διαχείριση ή η αξιοποίηση του νοµικού οπλοστασίου κάθε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φορά που υπάρχει µέσα από τον πολιτικό κώδικα είναι και θέµα
πολιτικού συσχετισµού δυνάµεων, που διαµορφώνονται µέσα
από το µαζικό κίνηµα, µέσα από τη σύγκρουση των πολιτικών
δυνάµεων και µέσα από την ίδια την κοινωνία που βάζει ή δεν
βάζει τη σφραγίδα της σε µερικές πράξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύουµε ότι αυτή η υπόθεση που ξεκινάει σήµερα, η συζήτηση σε σχέση µε το ζήτηµα
της χρηµατοδότησης, πρέπει να προχωρήσει µέσα στο πλαίσιο
του δικαιικού συστήµατος της χώρας µε απόλυτη συνέπεια,
προσαρµογή και σεβασµό σε αυτό το σύστηµα για όλους.
Πρέπει να υπάρξει κάθαρση σε θύλακες και σε παρακράτος,
που όλα αυτά τα χρόνια –και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνιαβοήθησαν στη συγκάλυψη ή στη συνέργεια σε πραγµατικές εγκληµατικές πράξεις.
Πρέπει να βοηθηθεί από ένα ζωντανό, ρωµαλέο, µαζικό, αντιφασιστικό κίνηµα, έτσι ώστε πραγµατικά για τη χώρα µας να
ανοίξει µία καινούργια περίοδος, όπου ταυτόχρονα µε τη συντριβή των µνηµονιακών πολιτικών και των δυνάµεων που µέχρι
τώρα τις έχουν εφαρµόσει, θα γίνει παρελθόν και οποιαδήποτε
ενέργεια εγκληµατική ανάγεται σε φασιστικές ή σε ρατσιστικές
δράσεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κ. Πανούσης έχει
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα αναφερθώ σε δύο τροπολογίες. Η πρώτη αφορά το πανεπιστήµιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, στο πανεπιστήµιο της ευθύνης, της λογοδοσίας, της ελευθερίας και της αριστείας, σε αυτό
το πανεπιστήµιο, δεν χωράνε ούτε εξωγενείς και αυθαίρετες
παρεµβάσεις ούτε εσωτερικές ισορροπίες και διαπλοκές. Οι διοικητικοί υπάλληλοι –θύµατα άλλων ανοµιών- πρέπει να µείνουν
στη θέση τους µέχρι µία ανεξάρτητη αρχή να τους αξιολογήσει,
δηλαδή ούτε το Υπουργείο ούτε οι πρυτάνεις.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά τη χρηµατοδότηση. Οι Έλληνες πολίτες, όπως λέει το Σύνταγµα, που έχουν το εκλογικό δικαίωµα, µπορούν ελεύθερα να ιδρύουν και να συµµετέχουν σε
πολιτικά κόµµατα που η οργάνωση και η δράση τους οφείλει να
εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Μάλιστα, αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας λένε ότι δεν αποκλείονται οι συνταγµατικές αυτές
διατάξεις µέσω νόµου να θεσπίσουν σε επίπεδο κρατικής οικονοµικής ενίσχυσης συγκεκριµένες προϋποθέσεις για να συµβεί
αυτό µε κριτήρια αντικειµενικά και πρόσφορα.
Έχουµε ένα θεσµικό πλαίσιο. Έγινε όµως λόγος για το τεκµήριο της αθωότητας. Το τεκµήριο της αθωότητας επιβάλλει
την αντιµετώπιση του κατηγορούµενου ως απλού υπόπτου έως
την αµετάκλητη καταδίκη του, δηλαδή µέχρι τη νόµιµη απόδειξη
της ενοχής. Το τεκµήριο αυτό αναπτύσσει και τριτενέργειες –
πέραν δηλαδή του δηµοσίου χώρου, πέραν βέβαια των δικαστικών αρχών, αλλά και της Κυβέρνησης- και δεσµεύει και τα
ΜΜΕ. Δεν πρέπει να αλλοιώνεται από πραγµατικά ή νοµικά τεκµήρια. Άρα, ουδεµία ανοχή στις παραδικαστικές τηλεδίκες.
Δεν υπάρχει τεκµήριο ενοχής, το οποίο οφείλει να αντικρούσει ο ύποπτος. Το τεκµήριο αθωότητας δεν ταυτίζεται µε την
ηθική εντιµότητα ή την κοινωνική ακεραιότητα του ανεπίληπτου
πολίτη, αυτό που ονοµάζουµε presumptio bonitatis. Το κρίσιµο
ζήτηµα είναι να διακρίνουµε την αλήθεια µέσα από τις πραγµατικότητες και την πραγµατικότητα µέσα από τις διάφορες αλήθειες ή εκδοχές των εµπλεκόµενων σε αυτή την ιστορία.
Το νόηµα του τεκµηρίου αθωότητας δεν αλλοιώνεται από µία
άλλη λεκτική διατύπωση, δηλαδή ως τεκµήριο µη ενοχής –καλύτερα µη βέβαιης ενοχής- στην τυπική και όχι στην ουσιαστική
αθωότητα, διότι η πραγµατική αθωότητα δεν τεκµαίρεται, υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση, οι υπόνοιες για την τέλεση εγκλήµατος
και για την τυπική απαγγελία κατηγορίας, προϋποθέτουν αντικειµενική εκτίµηση και πύκνωση στοιχείων.
Η ειδική αυτή αναστολή της χρηµατοδότησης κατ’ αναλογία
του ν. 2331/1995 περί πρόληψης και καταστολής της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, αποτελεί
στην ουσία µια ποινή υπόνοιας µε χαρακτήρα ασφαλιστικού µέ-
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τρου.
Μια τέτοια διάταξη, όµως, δεν πρέπει να υποκύπτει σε τρεις
βασικούς νοµοθετικούς πειρασµούς: Πρώτον, να είναι τόσο ειδική που να στενεύει την εφαρµογή της, δεύτερον, να είναι
τόσο ασαφής που να γενικεύεται η εφαρµογή της και, τρίτον,
να δίνει µόνο στο Κοινοβούλιο, στην κυβέρνηση, τη σχετική αρµοδιότητα, δίχως πρόταση ή σύµφωνη γνώµη άλλων οργάνων,
παραδείγµατος χάριν των δικαστικών, να µην προσοµοιάζει δηλαδή µε την άρση ασυλίας, αλλά η Βουλή να έχει διαπιστωτικό
και όχι διαπλαστικό χαρακτήρα.
Η άποψη της ΔΗΜΑΡ, κατά τη γνώµη µας πιο καθαρή ως
προς τις διαδικασίες και πιο ασφαλής ως προς τις ενδεχόµενες
παράπλευρες απώλειες, κατατέθηκε ως τροπολογία µε δικονοµικές ασφαλιστικές δικλίδες.
Στην προκειµένη περίπτωση –και επειδή η όλη υπόθεση εµπλέκει πολιτικά κόµµατα, σηµερινά ή αυριανά- νοµίζω ότι θα
έπρεπε στη διάταξη αυτή να µην αρκεστούµε στις προβλέψεις
των άρθρων 187 και 187Α’ του Ποινικού Κώδικα, αλλά να προσθέσουµε και τη ρήτρα σκοπού, δηλαδή να πρόκειται για εγκλήµατα που στρέφονται κατά της ίδιας της ουσίας του
ανθρώπου, της ισότητας και της ανθρώπινης αξίας του καθενός, αλλά και της ειρηνικής συµβίωσης των λαών.
Η ΔΗΜΑΡ θα ψηφίσει την τροπολογία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Παρακαλώ τον συνάδελφο κ. Συρµαλένιο να πάρει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, τελικά σε αυτό το πολυνοµοσχέδιο, όπως έχει καταντήσει να είναι το νοµοσχέδιο για τις ΑΠΕ και άλλες διατάξεις,
εγώ ως Βουλευτής Κυκλάδων θέλω να επικεντρωθώ στο θέµα
της ναξίας σµύριδας, το οποίο έχει τεθεί και από τον εισηγητή
µας, τον κ. Θανάση Πετράκο, και από τον κ. Μανώλη Γλέζο που
τόνισε την ιστορική αξία του προϊόντος αυτού.
Πριν, όµως, από αυτό, θα ήθελα να κάνω µία νύξη για το θέµα
του εποχικού επιδόµατος ανεργίας. Διότι οι συνάδελφοι της
συγκυβέρνησης που πρότειναν την τροπολογία αυτή πολύ γρήγορα –και καλώς βεβαίως- µέσα σε τρεις µέρες πήγαν από τις
εκατόν εβδοµήντα εννέα µέρες για τους εργαζόµενους στον
τουρισµό στις διακόσιες µέρες το χρόνο. Στις εκατόν εβδοµήντα εννέα δεν άντεχε το δηµοσιονοµικό σύστηµα της χώρας
και τώρα στις διακόσιες µέρες αντέχει; Ιδού το πρώτο ερώτηµα.
Δεύτερο ερώτηµα: Εάν δεν υπήρχε η κατακραυγή των εργατικών κέντρων της Ρόδου, της Κω, της Κρήτης, της Κέρκυρας
και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα των
εργαζοµένων στον τουρισµό θα υπήρχε αυτή η υποχώρηση;
Τρίτο ερώτηµα: Είµαστε υπέρ της επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου, ναι ή όχι; Έτσι δεν λέµε συνεχώς όλοι; Ότι θέλουµε να επιµηκυνθεί η τουριστική περίοδος; Και αν επιµηκυνθεί πώς θα δουλεύουν οι εργαζόµενοι στον τουρισµό; Ανασφάλιστοι, µε µαύρη εργασία;
Σας καλούµε, λοιπόν, πέρα από τερτίπια, να αποσύρετε την
τροπολογία σας και να δεχτείτε τη δική µας τροπολογία που
επαναφέρει το επίδοµα ανεργίας για τους εργαζόµενους στον
τουρισµό στην προτέρα κατάσταση.
Μπαίνω τώρα στο ζήτηµα της ναξίας σµύριδας. Κατ’ αρχάς,
πρέπει να πω ότι χάριν των κινητοποιήσεων των σµυριδεργατών
της Νάξου, αλλά και όλων των φορέων του νησιού, πέρυσι τα
σµυριδωρυχεία απέφυγαν το κλείσιµο από 1-1-2014 που επιδιώχθηκε να γίνει µέσα από παλαιότερο νοµοσχέδιο του
ΥΠΕΚΑ.
Θα ήθελα να επισηµάνω, λοιπόν, ότι το προϊόν αυτό είναι ένα
προϊόν µεγάλης αξίας και εξαιρετικής ποιότητας, που για κάποια χρόνια, λόγω υποκατάστατων είχε σχεδόν σταµατήσει να
διατίθεται. Όµως, τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον ζήτησής
του αναζωπυρώθηκε, µε αποτέλεσµα την αύξηση των πωλήσεών του.
Στο σηµείο αυτό θέλω να πω ότι η ναξία σµύριδα αποτελεί
βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα των χωριών της ορεινής Νάξου,
που τα τελευταία χρόνια έχουν εγκαταλειφθεί λόγω της στρε-
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βλής αντίληψης για την τουριστική ανάπτυξη, η οποία προχώρησε χωρίς σχέδιο, χωρίς στρατηγική, αναπτύσσοντας συγκεκριµένες περιοχές, ακόµη και µέσα στο ίδιο το νησί και
διευρύνοντας τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες.
Και επειδή είναι φανερό ότι αν θέλουµε να µιλάµε για παραγωγική ανασυγκρότηση, αλλά και για περιφερειακή ανάπτυξη,
που ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια έχει εγκαταλειφθεί, θα
πρέπει ακριβώς να στηρίξουµε σε κάθε τόπο τα ντόπια προϊόντα και την ντόπια παραγωγή, είτε πρόκειται για αγροτικά
προϊόντα είτε για µεταποιητικά είτε για προϊόντα εξόρυξης
κ.λπ..
Η στήριξη της ναξίας σµύριδας θα δώσει δουλειά στα χωριά
της ορεινής Νάξου και θα ανοίξει το δρόµο για πρωτοβουλίες
ολοκληρωµένης ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, που µε τη
σειρά της θα δώσει ώθηση και στον τουρισµό µε τη µορφή
εναλλακτικών µορφών που µπορεί να είναι είτε µε το βιοµηχανικό τουρισµό –µε επισκεψιµότητα στα παλιά ορυχεία και µε τη
δηµιουργία βιοµηχανικού µουσείου- είτε µε το φυσιολατρικό
τουρισµό κ.λπ..
Ήδη φαίνεται ότι µε ευθύνη του ΙΓΜΕ –και θα θέλαµε εδώ µια
ενηµέρωση- έχει προκηρυχθεί ανάθεση σχετικής µελέτης, για
την πορεία της οποίας οι τοπικοί φορείς και το Σωµατείο των
σµυριδεργατών επιδιώκουν την άµεση ενηµέρωσή τους.
Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουµε τους αγώνες και τις διεκδικήσεις του Σωµατείου των σµυριδεργατών. Αύριο θα υπάρξει
µια µεγάλη κινητοποίηση στη Νάξο όπου οι σµυριδεργάτες που
µένουν στα ορεινά χωριά κατεβαίνουν όλοι στη χώρα της
Νάξου για να διαµαρτυρηθούν και να διαδηλώσουν.
Οι σµυριδεργάτες διαµαρτύρονται για την αθέτηση της δέσµευσης της ποσότητας παραλαβής από το δηµόσιο για το
2013, επισηµαίνοντας ότι τέσσερις χιλιάδες διακόσιοι πενήντα
τόνοι αφήνουν ανασφάλιστους πολλούς εργαζόµενους και διεκδικούν την παραλαβή οχτώ χιλιάδων τόνων. Διαµαρτύρονται για
την απόρριψη εγγραφής νέων εργαζοµένων στους σµυριδεργατικούς καταλόγους, πράγµα που σηµαίνει σταδιακό κλείσιµο.
Διαµαρτύρονται για την πώληση της σµύριδας σε ιδιωτική εταιρεία σε εξευτελιστική τιµή. Πωλήθηκαν σε τιµή περίπου 5,8
ευρώ µε 6 ευρώ τον τόνο και µάλιστα, όταν επρόκειτο να ψηφιστεί το παρόν νοµοσχέδιο που καθορίζει ούτως ή άλλως υψηλότερες τιµές. Διεκδικούν, η τιµή πώλησης να καθοριστεί στα
25 ευρώ για τη β’ ποιότητα και στα 30 ευρώ για την α’ ποιότητα.
Τέλος, διαµαρτύρονται για τη συστηµατική προώθηση της ιδιωτικοποίησης της σµύριδας.
Από την πλευρά µας ως ΣΥΡΙΖΑ θα θέσουµε σε διαβούλευση
µε τους κατοίκους και τους σµυριδεργάτες ένα ολοκληρωµένο
πρόγραµµα για την ορεινή Νάξο. Επιδιώκουµε τη σύσταση ενός
φορέα εκµετάλλευσης και αξιοποίησης της σµύριδας και ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής, µέσω του οποίου θα συνδυάζεται η συνεργατική παράδοση των κατοίκων µε τα νέα
θεσµοθετηµένα συνεταιριστικά και αυτοδιαχειριστικά σχήµατα,
χωρίς να αποκλείεται και η συµµετοχή του δηµοσίου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ )
Ο νέος φορέας επιδιώκουµε να συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνολογία εξόρυξης µε την προστασία του περιβάλλοντος, την
επεξεργασία σε επιτόπιο εργοστάσιο για την παραγωγή τυποποιηµένων προϊόντων –και µάλιστα καινοτόµων- την αξιοποίηση
των στείρων για αδρανή υλικά, τη συµβολή της αιολικής ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο, την τουριστική αξιοποίηση των
ορυχείων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Οι δράσεις αυτές θα συνδέονται µε ένα γενικότερο αναπτυξιακό πρόγραµµα για την ορεινή Νάξο, το οποίο µπορεί να χρηµατοδοτείται από τράπεζες ειδικού σκοπού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
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Αυγής κ. Ηλίας Κασιδιάρης.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Επειδή το παρόν νοµοσχέδιο και οι τροπολογίες οι σηµερινές κάνουν λόγο και για την ΕΡΤ, θα ξεκινήσω αναφερόµενος στην πολυφωνία, η οποία λέγεται πως
είναι βασικό συστατικό της δηµοκρατίας, µια πολυφωνία, την
οποία εµείς σε καµµία περίπτωση δεν απολαµβάνουµε.
Δεν θα έπρεπε να µιλάµε για πολυφωνία, αλλά για αφωνία
στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής, διότι εδώ και έναν και
πλέον µήνα κανένας εκπρόσωπός µας δεν έχει το δικαίωµα να
µιλήσει ούτε για ένα δευτερόλεπτο ούτε στη δηµόσια τηλεόραση ούτε στα ιδιωτικά κανάλια των νταβατζίδων ούτε σε κανένα µέσο µαζικής ενηµέρωσης.
Θέλω να αναφέρω ότι για πολλοστή φορά σήµερα –µια εµπειρία µου θέλω να καταθέσω από αυτό το Βήµα, το µοναδικό
Βήµα που διαθέτω- ένα λεπτό προτού πάρω το λόγο και µιλήσω
σε πάρα πολύ µικρό περιφερειακό τηλεοπτικό σταθµό της Αττικής, µου έκλεισαν το µικρόφωνο και κόπηκε η εικόνα. Αυτή
είναι η «δηµοκρατία» την οποία έχει δηµιουργήσει το αντισυνταγµατικό τόξο, το οποίο έχει προσκυνήσει τους διεθνείς τοκογλύφους, οι οποίοι έχουν υποδουλώσει τη χώρα µας.
Με λίγα απλά επιχειρήµατα θα ήθελα να αποδείξω για ποιο
λόγο η παρούσα τροπολογία για κατάργηση της χρηµατοδότησης της Χρυσής Αυγής είναι παράνοµη και αντισυνταγµατική
και θα έπρεπε να είχε απορριφθεί στον κάλαθο των αχρήστων.
Πρώτον, λόγω αντισυνταγµατικότητας. Άρθρο 29 παράγραφος 2 του Συντάγµατος: «Τα κόµµατα έχουν δικαίωµα στην οικονοµική ενίσχυση από το κράτος για τις εκλογικές και τις
λειτουργικές τους δαπάνες, όπως ο νόµος ορίζει». Με απλά
λόγια, ο νοµοθέτης δεν δύναται να προβλέψει διάταξη περί διακοπής ή αναστολής της χορήγησης της κρατικής χρηµατοδότησης σε πολιτικό κόµµα. Συγκεκριµένα, επίσης, µε το ν.
3023/2002 στο άρθρο 7 προβλέπεται απαγόρευση της χρηµατοδότησης πολιτικών κοµµάτων από αλλοδαπούς, από ΟΤΑ,
από ιδιοκτήτες εφηµερίδων, ραδιοφώνων και τηλεοπτικών
σταθµών.
Και εδώ πολύ απλά θα ήθελα να παρουσιάσω µία εικόνα, για
να δείτε πόσο γελοίο είναι αυτό το σύστηµα που επιβάλλει
αυτές τις απαγορεύσεις. Χθες το βράδυ στον τηλεοπτικό
σταθµό MEGA του εργολάβου και µεγαλοκαναλάρχη, αυτού
που έχει πάρει όλο «το χαρτί», για να το πούµε λαϊκά, σήµερα
στην Ελλάδα και διοικεί τα πάντα, είχαµε εκπροσώπους από τη
Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που συγκυβερνούν, µέχρι το
ΚΚΕ και το ΑΝΤΑΡΣΥΑ, κάποια δήθεν αντισυστηµικά κόµµατα.
Έτσι έχετε ορίσει το παιχνίδι, έτσι έχετε µοιράσει την τράπουλα. Μέσα σε αυτό το παιχνίδι δεν παίζει µόνο ένας, δεν παίζει η Χρυσή Αυγή, και γι’ αυτό το λόγο έρχονται όλες αυτές οι
παράνοµες διώξεις, όλες αυτές οι άθλιες σκευωρίες, που έχουν
υπαγορεύσει ξένα κέντρα εξουσίας.
Ένας άλλος λόγος για τον οποίο θα έπρεπε η σηµερινή τροπολογία να απορριφθεί είναι ότι πρόκειται για µία ρύθµιση φωτογραφική και όπως γνωρίζουν άριστα και οι πρωτοετείς
φοιτητές της Νοµικής, δεν επιτρέπεται στο νοµοθέτη να περιγράφει µε γενικούς όρους και έννοιες εξατοµικευµένες, περιπτώσεις ώστε να τις υπαγάγει στο πεδίο εφαρµογής του. Με
άλλα λόγια, απαγορεύεται στο νοµοθέτη να εισαγάγει φωτογραφικές διατάξεις, οι οποίες εκφράζονται µεν µε γενικούς και
αόριστους όρους, πλην όµως είναι ξεκάθαρο ότι αφορούν µία
συγκεκριµένη περίπτωση. Αυτό γίνεται σήµερα για την περίπτωση της Χρυσής Αυγής.
Τέλος, κάτι πήγε να ψελλίσει προηγουµένως ένας Βουλευτής
της ΔΗΜΑΡ περί τεκµηρίου της αθωότητας. Εδώ έχουµε βάναυση καταστρατήγηση και παραβίαση του τεκµηρίου της
αθωότητας, το οποίο θα αποτελούσε θεµελιώδη κατάκτηση του
νοµικού µας πολιτισµού. Δεν ισχύει, όµως, για τη Χρυσή Αυγή.
Αν υπήρχε σε αυτήν την Αίθουσα ένας έντιµος νοµικός, ένας
έντιµος συνταγµατολόγος, σε όποιο κόµµα και αν ανήκε, θα
έπρεπε να κατηγορήσει και τους εισηγητές αυτής της τροπολογίας και τη συγκεκριµένη τροπολογία ως αντισυνταγµατική
και παράνοµη.
Κι επειδή ο ίδιος Βουλευτής της ΔΗΜΑΡ, ο κ. Πανούσης, αναφέρθηκε προηγουµένως και σε στοιχεία –πολύ σηµαντική λέξη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

η λέξη «στοιχεία»- εγώ θα ήθελα να πω σε ποια στοιχεία βασίζεται η συγκεκριµένη δίωξη κατά της Χρυσής Αυγής: σε κάποιες καταθέσεις ψευδοµαρτύρων. Και µιλάµε για τόσο άθλιες
περιπτώσεις και για τόσο άθλιο στήσιµο, που αύριο στην εφηµερίδα της Χρυσής Αυγής και σε µία συνέντευξη Τύπου που θα
παραθέσουµε το απόγευµα θα παρουσιάσουµε στοιχεία και
φωτογραφίες ενός ψευδοµάρτυρα αγκαλιά µε Υπουργό της
Νέας Δηµοκρατίας, θα παρουσιάσουµε τι έγραφε έτερος ψευδοµάρτυρας σε προφίλ κοινωνικής δικτύωσης ετέρου Υπουργού της Νέας Δηµοκρατίας, όπου του έλεγε «Κάτι πρέπει να
κάνουµε µε τη Χρυσή Αυγή, διότι αναπτύσσεται ραγδαία». Με
όλους αυτούς τους άθλιους τύπους του κοινού ποινικού δικαίου
έχετε βάλει στη φυλακή Βουλευτές του τρίτου, εάν όχι δεύτερου πολιτικού κόµµατος της χώρας.
Κάναµε ένα «έγκληµα», για να κλείσω µε αυτό. Παραδεχόµαστε πως κάναµε ένα µεγάλο «έγκληµα». Επιστρέψαµε αυτά τα
χρήµατα που µας παραχώρησε το κράτος στον ελληνικό λαό.
Οργανώσαµε συσσίτια αλληλεγγύης, τα οποία εσείς είπατε
συσσίτια µίσους, διότι εσείς είστε ανίκανοι να δείξετε αλληλεγγύη σε έναν λαό που µε σχέδιο –κυριολεκτικά- καταστρέφετε.
Ρωτήσατε πού βρήκαµε τα λεφτά για να το κάνουµε. Έβλεπα
τον Πρωθυπουργό να λέει σε διάφορα ξένα
fora ότι υπάρχουν εφοπλιστές και «µαύρα ταµεία». Ιδού, όµως, το πλήρωµα
του χρόνου, που απεδείχθη ξεκάθαρα ότι η Χρυσή Αυγή είναι
καθαρή. Γιατί όσα σχέδια και αν απεργάζεστε, στην ουσία δεν
κάνετε απολύτως τίποτα. Κάνατε έλεγχο και µε το ΣΔΟΕ, εµφανίσατε κάποιους εφοπλιστές µε κάποια οπλοστάσια, στενοί συνεργάτες των οποίων ήταν Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και νυν της
ΔΗΜΑΡ, και αγκαλιαζόταν ο συγκεκριµένος εφοπλιστής µε τον
κ. Παπούλια, τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, και τολµήσατε
όλους αυτούς να τους χρεώσετε στη Χρυσή Αυγή.
Θα κλείσω λέγοντας ότι δεν µας κάνετε τίποτα απολύτως καταργώντας την κρατική χρηµατοδότηση. Θα καταφέρετε, βεβαίως, να στερήσετε από κάποιους Έλληνες αυτή τη χείρα
βοηθείας την οποία τους δίναµε. Αυτοί ακριβώς οι Έλληνες,
όµως, θα είναι και ο τελικός κριτής όλων. Ο κυρίαρχος λαός θα
µας κρίνει στο τέλος όλους. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, που
σήµερα είναι στο πλευρό µας, πολύ σύντοµα θα σηκώσει στα
ύψη αυτούς που σήµερα βρίσκονται υπό διωγµόν, αυτούς που
σήµερα είναι άδικα φυλακισµένοι και διώκονται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα ήθελα να
υπενθυµίσω στους κυρίους συναδέλφους ότι όταν η οµιλία είναι
µέχρι επτά λεπτά, κατά τον Κανονισµό πρέπει να γίνεται από τα
έδρανα. Εγώ το «πρέπει» το µεταβάλλω σε «µπορεί». Όποιος
θέλει, να µην έρχεται στο Βήµα.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
τα τελευταία τρία χρόνια, που µεταξύ των άλλων δίνουµε τη
µάχη για τον περιορισµό των ελλειµµάτων για να φτάσουµε σε
πρωτογενές πλεόνασµα, είµαστε αντιµέτωποι µε ένα πλεόνασµα σε υπερεπάρκεια. Υπάρχει ένα πλεόνασµα αµετροέπειας,
λεκτικής υπερβολής, λεκτικής βίας, στο οποίο, µε εξαίρεση
τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, συµµετείχαν σε διάφορες περιόδους όλες ανεξαιρέτως οι πολιτικές δυνάµεις. Κάπως έτσι, µεταξύ των άλλων φυσικά, εµφιλοχώρησε και η νεοναζιστική
οργάνωση της Χρυσής Αυγής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αφού,
κατά τη συνήθη πρακτική των τριών τελευταίων ετών, άλλες
ήταν οι προτεραιότητες.
Και χθες είχαµε µία θεσµική εκτροπή, τουλάχιστον αµετροεπή. Κάποιοι µίλησαν για «µαύρες κηλίδες». Όσοι, λοιπόν, επιδίδονται σε θεωρίες για «µαύρες κηλίδες», καλό θα είναι να
κάνουν την αυτοκριτική τους για το «µαύρο» στην ΕΡΤ, γιατί
τους φέρει το δηµοσιογραφικό ρεπορτάζ ως αρχιτέκτονες
αυτού του «µαύρου» στην ΕΡΤ.
Ξεκίνησα από το ζήτηµα της ΕΡΤ ή της ΝΕΡΙΤ, γιατί και εδώ
πιστεύω ότι είµαστε αντιµέτωποι µε ένα πλεόνασµα κακοπιστίας. Παρακολουθώ µε ενδιαφέρον τη σηµερινή συνεδρίαση
που αφορά τις τροπολογίες και προσπαθώ να καταλάβω γιατί
κάποιοι συνάδελφοι, κάποιες πολιτικές δυνάµεις, καταψηφίζουν
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την τροπολογία για την ΕΡΤ. Δεν µπόρεσα ακόµα να καταλάβω.
Θα έλεγα ότι εδώ είµαστε αντιµέτωποι µε ένα πλεόνασµα κακοπιστίας, καθώς ο αρµόδιος Υπουργός, κ. Καψής, µε επάρκεια
εξήγησε τις διατάξεις, τι σηµαίνουν και πού οδηγούν. Αντεπιχείρηµα δεν άκουσα. Άκουσα για δύο ΕΡΤ από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Αγαπητέ συνάδελφε, αν όποιος καταλαµβάνει ένα κτήριο,
έχει και µία δεύτερη τηλεόραση, κάντε και µία κατάληψη στο
Μέγαρο Μαξίµου να έχουµε δύο κυβερνήσεις! Δεν νοµίζω ότι
στέκεται αυτή η λογική. Η στάση µας στο µαύρο της ΕΡΤ από
την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ήταν πολύ συγκεκριµένη και ό,τι είπαµε
εκείνες τις µέρες ισχύει στο ακέραιο.
Προφανώς και δεν αισθανόµαστε καθόλου περήφανοι για
όλα όσα έγιναν πριν από τρεις µήνες. Αυτό είναι προφανές. Από
εκεί και πέρα, υπήρξε µία σειρά δεδοµένων, τα οποία ο καθένας
πρέπει να τα αξιολογήσει.
Εγώ, λοιπόν, θέλω να επαναλάβω και σήµερα τις τρεις βασικές θέσεις που τις δραµατικές µέρες του Ιουνίου είχε πει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ:
Πρώτον, είχαµε θέσει το ζήτηµα της άµεσης επαναλειτουργίας µε τη νέα µορφή του φορέα. Έγινε και, µάλιστα, κατά το
ήµισυ, ακριβώς γιατί τελεί υπό κατάληψη το κτήριο της Αγίας
Παρασκευής.
Δεύτερον, είχαµε ζητήσει και απαιτήσει εχέγγυα, ο νέος φορέας να κόψει απόλυτα τον οµφάλιο λώρο µε πελατειακές και
κοµµατικές λογικές. Τα βήµατα που έχουν γίνει -όπου εµείς κάναµε το πρώτο, προτείνοντας τον κ. Καψή στη θέση του Υφυπουργού, που έχει ήθος, άποψη και διαδροµή- οι συγκεκριµένες
επιτροπές, τα εποπτικά και διοικητικά συµβούλια που ορίστηκαν
έχουν τα εχέγγυα της αντικειµενικότητας και της µη εξάρτησης
από κόµµατα. Είναι συγκεκριµένα βήµατα, που δηµιουργούν τετελεσµένα σ’ αυτό το δεύτερο κρίσιµο ζήτηµα.
Υπάρχει, όµως, ένα τρίτο ζήτηµα, που είναι εξίσου κρίσιµο,
αν όχι κρισιµότερο. Μιλήσαµε από εκείνο το βράδυ για την
ανάγκη να δουλεύουν δύο χιλιάδες εργαζόµενοι στην ΕΡΤ, προσωρινά στην αρχή και στη συνέχεια στον νέο φορέα. Παρεµποδίζεται από αρκετές πλευρές -τουλάχιστον δύο- όλη αυτή η
διαδικασία και έτσι δεν έχουµε ούτε ολοκλήρωση των προσλήψεων ούτε απελευθέρωση του κτηρίου της Αγίας Παρασκευής.
Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος, που λέγεται «ψευδεπίγραφη πόλωση».
Εγώ απευθύνω έκκληση προς πάσα κατεύθυνση από το Βήµα
της Βουλής να γίνουν άµεσα οι προσλήψεις των χιλίων -η δεύτερη φουρνιά των προσλήψεων µε τα δίµηνα- για να ξεκινήσει
από τώρα να οργανώνεται η ΝΕΡΙΤ, καθώς θα αποκτά νοµική
υπόσταση µε έναν αριθµό εργαζοµένων, όπως είχε συµφωνηθεί, στα τέλη Ιουνίου, και να απελευθερωθεί το κτήριο της Αγίας
Παρασκευής, όχι µε τη βία φυσικά.
Νοµίζω πως αυτή η κόντρα, η οποία είναι σε εξέλιξη, ουσιαστικά µας οδηγεί σε µία τυφλή πόλωση που δεν καταλήγει πουθενά. Πρέπει να σκεφθούµε το προφανές και το αυτονόητο:
Ποιοι θέλουν κλειστή την ΕΡΤ, ποιοι δεν θέλουν τις προσλήψεις,
ποιοι οδηγούν σε µία τεχνητή πόλωση τα πράγµατα;
Κύριε Πρόεδρε, έρχοµαι στην επόµενη τροπολογία -και
ζητάω τη µικρή ανοχή σας- για την οποία σπεύδω να πω ότι δεν
είµαστε καθόλου ευτυχείς που την ψηφίζουµε και αναφέροµαι
στην τροπολογία του Υπουργού Παιδείας, ο οποίος δεν έχει
έρθει ακόµα να την παρουσιάσει. Καθόλου ευτυχείς δεν είµαστε
που την ψηφίζουµε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Καταψηφίστε την!
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα πω τι θα κάνουµε.
Είναι πραγµατικά στο όριο τού να τη χαρακτηρίσει κανείς
«ιδιώνυµο».
Εδώ, όµως, δεν µπορούµε να παρακάµπτουµε µία ουσία.
Έχουµε δηµόσιους λειτουργούς, που είναι οι πρυτάνεις, οι
οποίοι αρνούνται να συνεργαστούν. Τι θα γίνει, επιτέλους, µε
αυτό; Προφανώς και διαφωνούµε µε τη µετατροπή ενός πολιτικού και θεσµικού προβλήµατος σε κάτι σαν ιδιώνυµο για υπαλλήλους. Προφανώς και έχουµε άπειρες επιφυλάξεις γι’ αυτό.
Ωστόσο, είµαστε αντιµέτωποι µε ένα φαινόµενο εκτροπής λειτουργών του κράτους και δεν είναι η πρώτη φορά.
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Θέλω σήµερα, µέρα που είναι, να επαναλάβω µε τη µεγαλύτερη επισηµότητα ότι το Μάρτιο του 2012, όταν το Υπουργείο
Οικονοµικών κάλεσε όλες τις διοικήσεις των ασφαλιστικών ταµείων και τους πρότεινε να ανταλλάξουν τα οµόλογα µε οµόλογα του EFSF µετά το κούρεµα, µετά το PSI, προκειµένου να
ανακτήσουν γρήγορα τις αξίες, άκουσε την οδηγία του Υπουργείου Οικονοµικών µόνο το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ σήµερα έχει χαρτοφυλάκιο µεγαλύτερο από το Μάρτιο του 2012. Όµως, ένας από
τους µύθους που ακόµα πλανάται -και είναι ισχυρός στη χώραείναι ότι κατατροπώθηκαν τα ασφαλιστικά ταµεία µε τα οµόλογα. Φυσικά, αφού δεν άκουσαν την οδηγία του Υπουργείου
Οικονοµικών!
Ως πότε δηµόσιοι λειτουργοί θα συµπεριφέρονται ως Κούρδοι αυτονοµιστές; Ξέρω πολύ καλά τι σηµαίνει αυτονοµία και
αυτοτέλεια. Έκανα δεκαεννέα χρόνια δήµαρχος και οκτώ χρόνια επικεφαλής της Αυτοδιοίκησης ως πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ.
Ξέρω πολύ καλά τι σηµαίνει αυτοτέλεια και αυτονοµία και τη
σέβοµαι και την υπηρετώ. Είναι τελείως άλλη λογική από τη θεσµική εκτροπή που βιώνουµε για µία ακόµα φορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, αν
θέλετε, τελειώνετε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ και σε αυτό το σηµείο
απευθύνω µία έκκληση και στους πρυτάνεις και στους εργαζοµένους να αχρηστεύσουν αυτήν τη διάταξη πριν καν δηµοσιευθεί, για να την αχρηστέψουµε και εµείς στη συνέχεια, τις
επόµενες µέρες στη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κανένας δεν θέλει να έχει µόνιµο χαρακτήρα µια τέτοια διάταξη. Σήµερα την ψηφίζουµε γιατί
υπάρχει ένας υπέρτερος λόγος. Λέµε «όχι» σε νέα µέτρα, πάµε
σε µία δυναµική αναµέτρηση µε κάποιες λογικές που θέλουν να
συνεχίσουν αυτήν την κατάσταση που βιώνουµε στην κοινωνία
και την οικονοµία. Πρέπει να υλοποιήσουµε τις δεσµεύσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γι’ αυτό η διάταξη σήµερα πρέπει να περάσει.
Βέβαια, θα ήταν παράλειψη, κύριε Πρόεδρε, εάν δεν έλεγα
ότι έχουµε ένα προηγούµενο κινητικότητας χωρίς διαθεσιµότητες στο Υπουργείο Υγείας, όπου δεν υπήρξε ανάλογο φαινόµενο. Εδώ υπήρχε και συνεργασία των αρµοδίων οργάνων, που
είναι οι διοικήσεις των νοσοκοµείων, κυρίως, όµως, δεν είχαµε
την απειλή της απόλυσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, αν
θέλετε, τελειώνετε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Γι’ αυτό και πρέπει η θέση που
ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελος Βενιζέλος εξέφρασε στο
Εθνικό Συµβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθµισης δύο φορές, ότι
πρέπει να υπάρξει απόλυτη αποσύνδεση της κινητικότητας από
τις απολύσεις, να γίνει κοινή θέση όλων των κοµµάτων. Πρέπει
να πούµε ένα «όχι» στις απολύσεις και να το παλέψουµε µε την
τρόικα. Δεν µπορεί να επικρέµαται αυτή η απειλή επάνω από
όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους. Αυτό το µήνυµα δίνουµε
και στους διοικητικούς υπαλλήλους των πανεπιστηµίων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα αγωνιστούµε µέχρι τέλους
για να µη χάσει τη δουλειά του ούτε ένας από αυτούς τους
υπαλλήλους.
Η κινητικότητα πρέπει να προχωρήσει, γιατί πρέπει να κάνουµε κράτος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε. Έχετε τριπλασιάσει το χρόνο. Τι να κάνουµε;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε
ακόµα µόνο για τριάντα δευτερόλεπτα τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουµε καταθέσει µία αίτηση
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για ονοµαστική ψηφοφορία για το θέµα της διακοπής χρηµατοδότησης της Χρυσής Αυγής. Θέλω να πω ότι αυτή η πρωτοβουλία µας έχει έναν υψηλό συµβολισµό. Μήνες τώρα φωνάζαµε,
προτείναµε και κανένας δεν άκουγε, κανένας δεν ανταποκρινόταν.
Διαµορφώνεται ένα πεδίο συναίνεσης. Ωστόσο, µε αφορµή
κάποιες απουσίες συναδέλφων στην ψηφοφορία για την άρση
ασυλίας συναδέλφων της Χρυσής Αυγής, υπήρξε αµφισβήτηση
της οµόθυµης αντίληψης που υπάρχει πλέον σε όλο σχεδόν το
Κοινοβούλιο για το ζήτηµα που λέγεται «νεοναζιστική εγκληµατική οργάνωση Χρυσή Αυγή».
Έχει, λοιπόν, υψηλή συµβολική αξία η ονοµαστική ψηφοφορία που ζητάµε. Δεν ζητάµε ονοµαστικές µόνο για να λέµε «όχι»,
αλλά πρέπει σήµερα να στείλουµε ένα καθαρό µήνυµα λέγοντας όλοι µαζί «ναι» στη διακοπή της χρηµατοδότησης της Χρυσής Αυγής και «όχι» στο νεοναζισµό!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Τσούκαλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Απαντώντας στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ,
θα ήθελα να του απευθύνω την προτροπή «κρείττον το σιγάν».
Το αναφέρω αυτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί εκτός των άλλων,
απευθύνθηκε ευθέως και προς τη Δηµοκρατική Αριστερά, διατυπώνοντας την απορία γιατί, τάχα, η Δηµοκρατική Αριστερά
θα καταψηφίσει τη συγκεκριµένη διάταξη που αφορά την ΕΡΤ.
Θα ήθελα να θυµίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κυρίως συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, ότι σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα εκκρεµούν δύο πάρα πολύ σοβαρά ζητήµατα.
Το πρώτο που εκκρεµεί είναι η πρόταση νόµου, την οποία
από κοινού υπογράψαµε εκείνη την κρίσιµη περίοδο, που σηµειωτέον, είχε και µία δεύτερη παράγραφο, µε την οποία ζητούσαµε αναδροµική ανατροπή ισχύος της πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου, που κατέθεσε η Νέα Δηµοκρατία –και θέλω να
το θυµίσω ιδιαίτερα, µόνο η Νέα Δηµοκρατία- παραβλέποντας
τους συσχετισµούς µέσα στο Κοινοβούλιο.
Υπάρχει, όµως, και κάτι χειρότερο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, ότι εκκρεµεί ακόµα η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η ίδια η οποία προκάλεσε τις
αλυσιδωτές αντιδράσεις στην ΕΡΤ. Και αυτό είναι χειρότερο
γιατί, εάν οδηγηθούµε στην απώλεια ουσιαστικά ισχύος της
συγκεκριµένης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου µε τη µη εισαγωγή της προς έγκριση από τη Βουλή, θα έχουµε το εξής
πρωτοφανές συνταγµατικό θέµα µεταπολιτευτικά: Μία πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου να απολέσει την ισχύ της µε τη µη
κατάθεση στη Βουλή.
Και γιατί το αναφέρω αυτό; Γιατί, ενώ συζητούµε όλα αυτά
τα κρίσιµα ζητήµατα, που ανάγονται σε θέµατα προστασίας του
ίδιου του Συντάγµατος, συγχρόνως καλούµε όλες τις πολιτικές
δυνάµεις σε πανστρατιά στην τροπολογία για την αναστολή
χρηµατοδότησης των κοµµάτων. Οποία αντίφασις!
Πώς θα το αντιµετωπίσουµε όλο αυτό; Αναφερόµενος, λοιπόν, στον κ. Καψή, ο οποίος τοποθετήθηκε επί του θέµατος και
απευθύνθηκε στις πολιτικές δυνάµεις κουνώντας ουσιαστικά το
δάκτυλο, προκαλώντας τες να τοποθετηθούν υπεύθυνα στο ζήτηµα, θα πω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό για τον κ. Καψή -του
οποίου, σηµειωτέον, κύριε Πρόεδρε, δεν αµφισβητούµε τις αγαθές προθέσεις- να οµολογήσει το εξής απλό: Ενός κακού µύρια
έπονται. Αυτό, δηλαδή, το οποίο τότε ως Δηµοκρατική Αριστερά είχαµε αντιπαλέψει και είχαµε υποστηρίξει συγχρόνως,
ότι αυτό που επιχειρείται µε την ΕΡΤ και πιθανόν να επιχειρηθεί
και µε άλλους οργανισµούς, ουσιαστικά θα προκαλέσει αλυσιδωτές αρνητικές συνέπειες, οι οποίες ουσιαστικά θα προκαλούν προβλήµατα πολύ µεγαλύτερα από αυτά τα οποία
προσπαθούσαν να λύσουν.
Και ιδού το αποτέλεσµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Στην
προηγούµενη τοποθέτησή µου, την περασµένη εβδοµάδα, είπα
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ότι όποιος ψηφίσει τη συγκεκριµένη τροπολογία, ουσιαστικά θα
εγκληµατήσει -και παραξενευόµαστε γιατί οι συνάδελφοι του
ΠΑΣΟΚ δεν το υποστηρίζουν- για τον εξής απλό λόγο: Ουσιαστικά οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ θα «σκοτώσουν» το δηµιούργηµά τους, τη συγκεκριµένη διάταξη του ν.3812/2009 που
εισήγαγε ο κ. Ραγκούσης, ο οποίος προσπάθησε -προσπαθήσαµε όλοι µαζί- να τη θωρακίσει όσον αφορά τις εξαιρέσεις του
νόµου Πεπονή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η παράταση κατά οκτώ µήνες των δίµηνων συµβάσεων, είναι
ευθεία παράβαση εκείνου του θεσµικού πλαισίου και ανοίγει τον
ασκό του Αιόλου για αντίστοιχες συµπεριφορές και των άλλων
Υπουργών.
Αυτό είναι το ζητούµενο, αυτό είναι το θέµα. Και αυτό είναι
που είπαµε: «ενός κακού µύρια έπονται». Προσπαθούν να καλύψουν ένα προηγούµενο κακό, ουσιαστικά ανατρέποντας ένα
ολόκληρο θεσµικό πλαίσιο, που αν µη τι άλλο, η συγκεκριµένη
διάταξη του νόµου αυτού ψηφίστηκε οµόφωνα από τη Βουλή,
από όλα τα κόµµατα.
Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας είµαστε πιο
προσεκτικοί όταν προσπαθούµε να δικαιολογήσουµε κάποια
πράγµατα, τα οποία δεν δικαιολογούνται, γιατί αν µη τι άλλο,
πρέπει να δίνουµε καθηµερινά εξετάσεις όσο αφορά την προάσπιση και του Συντάγµατος και της νοµιµότητας και των
αρχών του κράτους δικαίου και γενικότερα της αξιοπιστίας του
πολιτικού συστήµατος και του ίδιου του Κοινοβουλίου.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Θα ήθελα να θυµίσω ότι στις 23.00’ θα ξεκινήσει η ονοµαστική ψηφοφορία. Ως εκ τούτου, όσοι πρόκειται να µιλήσουν,
θα µιλήσουν µέχρι τότε. Θα παρακαλέσω, λοιπόν, να σεβόµαστε τον χρόνο, διότι όποιος υπερβαίνει τον χρόνο, κλέβει τον
χρόνο των συναδέλφων, που είναι εγγεγραµµένοι να µιλήσουν
και τους αποστερεί αυτή τη δυνατότητα.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Απόστολος Αλεξόπουλος, Βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, όχι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συγγνώµη,
κυρία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Καλά, ας µιλήσει ο συνάδελφος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Αλεξόπουλε, ελάτε.
Συγγνώµη δεν σας κατάλαβα, κυρία Βούλτεψη. Ζητώ συγγνώµη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν πειράζει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έτσι όπως
εξελίχθηκε η διαδικασία, αισθάνοµαι ότι µε φιµώσατε, διότι
έπρεπε να µιλήσω οκτώ λεπτά και φτάσαµε εδώ που φτάσαµε
γιατί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συµφωνήσαµε
να µειωθεί ο χρόνος στα έξι λεπτά. Έτσι µου είπαν. Δεν ξέρω.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει. Αισθάνοµαι, λοιπόν,
ότι µε φιµώσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αν µειώθηκε
για να τον παραβιάζουµε, είναι άλλο θέµα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Παρά ταύτα, θα επιχειρήσω,
στον λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή µου, να επισηµάνω και
να αναδείξω έναν ακόµη παραλογισµό που λαµβάνει χώρα την
τελευταία εβδοµάδα εδώ στο Κοινοβούλιο κατά τη συζήτηση
του νοµοσχεδίου, που αφορά στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Το νοµοσχέδιο που συζητούµε τιτλοφορείται: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις». Θα
ασχοληθώ µε τις «άλλες διατάξεις» και µάλιστα µε µία εξ αυτών
που εκπορεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, επισηµαίνοντας
ότι πολύ δύσκολα θα µπορούσε να αντιληφθεί κανείς το πόσο
σηµαντική είναι η διάταξη αυτή για τα όσα διαδραµατίζονται σή-
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µερα στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.
Γίνοµαι πιο συγκεκριµένος: Στο νοµοσχέδιο που αφορά στις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στις «άλλες διατάξεις», που
κατά την προσφιλή τακτική της Κυβέρνησης δεν έχουν καµµία
σχέση µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, προστίθεται ένα
ακόµη άρθρο που αποτελείται από έξι παραγράφους. Το άρθρο
που προστίθεται έχει τίτλο: «Θέµατα Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Δηµόσιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». Προσέξτε! Και αυτό λέει «και άλλες διατάξεις». Οι άλλες διατάξεις
των άλλων διατάξεων του νοµοσχεδίου για τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας περιορίζονται στην έκτη παράγραφο του νέου
άρθρου των άλλων διατάξεων και φαίνεται να ρυθµίζει θέµατα
του Υπαλληλικού Κώδικα του ν.3528/2007.
Με την παράγραφο αυτή τροποποιείται η παράγραφος 1 του
άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα, µε την προσθήκη ενός
ακόµη παραπτώµατος, που είναι ικανό να θέσει σε αργία κάποιον υπάλληλο που πέφτει σε αυτό το παράπτωµα. Είναι το ειδικό πειθαρχικό παράπτωµα της µη απογραφής υπαλλήλου
εντός µιας ορισµένης προθεσµίας.
Και ερωτώ: Είναι ή δεν είναι παραλογισµός όλα τα παραπάνω; Σε ένα συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που αφορά στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας προστίθενται άσχετες διατάξεις και
σε αυτές προστίθεται άσχετη διάταξη που περιέχει τροποποίηση του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.
Μα, γιατί ήταν επιτακτική η ψήφιση µιας τέτοιας διάταξης
αυτή τη στιγµή; Διότι, παρά τις πολλαπλές προσπάθειες που
έχει καταβάλει µέχρι σήµερα η Κυβέρνηση, χρησιµοποιώντας
ακόµη και τις εισαγγελικές αρχές εναντίον των πρυτάνεων, δεν
έχει καταφέρει να κάµψει την αντίδραση και τον αγώνα των δι οικητικών υπαλλήλων οκτώ πανεπιστηµίων της χώρας, που
εναντιώνονται για επτά συνεχόµενες εβδοµάδες στο µέτρο της
διαθεσιµότητάς τους, µιας διαθεσιµότητας που µε µαθηµατική
ακρίβεια θα οδηγήσει στην απόλυση χιλίων τριακοσίων σαράντα εννέα διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ.
Έτσι, µε τη διάταξη που σας προανέφερα, η Κυβέρνηση απειλεί τους εργαζόµενους στα πανεπιστήµια µε αργία, αν δεν προχωρήσουν µέχρι τις 22 Οκτωβρίου, δηλαδή, µέχρι σήµερα σε
απογραφή τους σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα απογραφής,
που θεσµοθετήθηκε µόλις στις 18 Οκτωβρίου και που η ασφαλής χρήση αυτής της πλατφόρµας έχει αµφισβητηθεί από την
Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος.
Με άλλα λόγια, η Κυβέρνηση δίδει στους υπαλλήλους το
σχοινί για να κρεµαστούν. Τους λέει: «Εάν δεν απογραφείς, θα
σε θέσω σε αργία. Εάν απογραφείς, θα είσαι ένας από τους
υποψηφίους για απόλυση».
Στο σηµείο αυτό θέλω να επισηµάνω και να καταγγείλω το
ρόλο πολλών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης που σπεύδουν να
τροµοκρατήσουν τους απεργούντες υπαλλήλους, υπερπροβάλλοντας την ποινή της αργίας που τους περιµένει, αν δεν απογραφούν, τη στιγµή, µάλιστα -επαναλαµβάνω- που η προθεσµία
απογραφής τους τελειώνει σήµερα και ο σχετικός νόµος που
τη θεσµοθετεί δεν έχει ακόµη ψηφιστεί, διατυµπανίζοντας ότι
η σχετική διάταξη θα έχει αναδροµική ισχύ, κατά ευθεία παράβαση του άρθρου 7 παράγραφος α’ του Συντάγµατος και σε
πλήρη αντίθεση µε τα επιστηµονικά δεδοµένα, υπερπροβάλλοντας ψευδώς ότι ήδη από την πρώτη µέρα της απογραφής προχώρησαν τετρακόσιοι υπάλληλοι σε απογραφή, ενισχύοντας
έτσι τον ανθρώπινο κανιβαλισµό, λέγοντας ψέµατα ότι τα τέσσερα από τα οκτώ πανεπιστήµια έχουν ήδη στείλει τις λίστες µε
την αξιολόγηση των διοικητικών τους υπαλλήλων. Πολλοί, δυστυχώς, από αυτούς -τους υπαλλήλους, εννοώ- πιστεύουν ότι
δεν θα έρθει η σειρά τους.
Η Κυβέρνηση κωφεύει, τι και αν τα πανεπιστήµια µε εµπεριστατωµένες µελέτες που εκπόνησαν, ακολουθώντας οδηγίες
και κριτήρια του ίδιου του Υπουργείου Παιδείας, απέδειξαν ότι
κάθε άλλο παρά περισσεύουν εργαζόµενοι σε αυτά, τι και αν οι
πρυτάνεις ζητούν επίµονα να τους καταθέσει το Υπουργείο τις
µελέτες που έχει εκπονήσει και που µε βάση αυτές κατέληξε
ότι θα πρέπει να τεθούν σε διαθεσιµότητα τόσοι από το Πανεπιστήµιο της Αθήνας, τόσοι από το Πολυτεχνείο, τόσοι από την
άλφα υπηρεσία, τόσοι από την βήτα υπηρεσία. Δυστυχώς ο
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χρόνος κυλά.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα τελειώσω
την οµιλία µου, επαναλαµβάνοντας κάποια πράγµατα που είχα
πει το Γενάρη του 2013, τότε που για άλλη µια φορά η Κυβέρνηση έπαιρνε και άλλα µέτρα για την «αναβάθµιση»-εντός εισαγωγικών η λέξη αναβάθµιση- της παιδείας. Τότε είχα κάνει
έκκληση να αντισταθούµε, να παρεµποδίσουµε την επερχόµενη
καταστροφή, να ανατρέψουµε αυτούς που µας οδηγούν στην
καταστροφή. Καλούσα σε συστράτευση και σε αγώνα.
Είχα πει τότε και ξαναλέω και σήµερα το εξής: Απευθύνοµαι
σε σένα, φίλε µου φοιτητή. Το πρόβληµά σου σήµερα δεν είναι
µόνο τα συγγράµµατα, οι φοιτητικές εστίες και η σίτιση ούτε η
προσωρινή αδυναµία εγγραφής σου στη σχολή που κατάφερες
να περάσεις, µετά από τόσο κόπο και προσπάθεια. Σήµερα σου
κλέβουν το µέλλον σου.
Απευθύνοµαι σε σένα, φίλε λέκτορα, διδάκτορα, µεταπτυχιακέ φοιτητή. Μην αρκείσαι στο ξεροκόµµατο που σου πετούν
µε τα διάφορα νοµοθετήµατα, εκµεταλλευόµενοι τη λαχτάρα
σου και την επιθυµία σου για µια πανεπιστηµιακή καριέρα και
µια αξιοπρεπή πνευµατική εργασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό γεωλογικό δευτερόλεπτο δώστε µου, κύριε Πρόεδρε,
σας παρακαλώ.
Απευθύνοµαι σε σένα, πανεπιστηµιακέ δάσκαλε του 407. Μην
ξεφτιλίζεσαι, δεχόµενος τον κατακερµατισµό µιας θέσης διδασκαλίας σε πέντε, δέκα, είκοσι κοµµάτια των 20 ευρώ η καθεµία.
Απευθύνοµαι σε σένα, «βολεµένε» συνάδελφε της µερικής
απασχόλησης και σε σένα, συνάδελφε καθηγητή, που έρχεται
η στιγµή να κληθείς και εσύ να υπογράψεις ατοµική σύµβαση
εργασίας. Και µην ξεχνάς ότι σε λίγο πρέπει να µειωθεί και το
διδακτικό προσωπικό κατά 40%.
Συµπληρώνω σήµερα: Απευθύνοµαι σε σένα, απελπισµένε και
σκληρά δοκιµαζόµενε υπάλληλε των πανεπιστηµίων. Βάστα,
µην υποκύπτεις σε εκβιασµούς. Το δεύτερο κύµα απολύσεων
είναι κοντά. Δεν βρίσκονται εύκολα οι δωδεκάµισι χιλιάδες
υπάλληλοι του δηµοσίου που θα πρέπει να θυσιαστούν µέχρι
το τέλος του 2013. Να µην επιτρέψουµε να γίνουν ποτέ αυτές,
γιατί τότε θα έρθει και η δική σου σειρά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η κ. Βούλτεψη,
Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον
λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν υπάρχει χρόνος, γι’ αυτό θα θίξω ακροθιγώς τα θέµατα.
Πραγµατικά µου κάνει πολύ µεγάλη εντύπωση η τόσο µεγάλη
ενασχόληση και ανάλωση χρόνου όσον αφορά στην τροπολογία για τη δηµόσια τηλεόραση. Είναι καθαρά ένα τεχνικό θέµα.
Όποιος ξέρει από δηµοσιογραφία και τηλεοράσεις γνωρίζει άσχετα από το αν κάποιος διαφωνεί και το ποια γνώµη έχει για
το αν έπρεπε και πώς έπρεπε να κλείσει η ΕΡΤ- ότι από τη
στιγµή που έχεις µια τηλεόραση, ένα κανάλι, το προσωπικό που
έχεις µέσα εκεί είναι αδύνατο –αλλιώς δεν θα βγαίνει οικονοµικά- να σου καλύπτει όλες τις ανάγκες, παραδείγµατος χάρη
να κάνει ένα ντοκιµαντέρ.
Έτσι, λοιπόν, αυτό ήταν τεχνικό θέµα, το οποίο ξαφνικά αναδείχθηκε σε µέγα θέµα, το να µπορεί, δηλαδή, να συνεργάζεται
ένα τηλεοπτικό δίκτυο µε εξωτερικές παραγωγές.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου έχει καταπέσει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Γιατί διακόπτετε, κύριε συνάδελφε;
Συνεχίστε, κυρία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εγώ µίλησα για το τεχνικό θέµα. Τώρα
για τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, δεν προλαβαίνω. Ο
χρόνος µου είναι τέσσερα λεπτά και έχω ήδη πάρει το ένα!
Τώρα, όσον αφορά τα άλλα ζητήµατα: Κύριοι συνάδελφοι,
πραγµατικά είναι τόσο µεγάλη η χαρά µου που τέσσερα κόµµατα -δύο της Κυβέρνησης και δύο της Αντιπολίτευσης- βρί-
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σκονται εδώ σήµερα για να υπερψηφίσουν αυτή την τροπολογία για τη διακοπή χρηµατοδότησης των κοµµάτων, τα οποία
παριστάνουν τα κόµµατα, ενώ στην πραγµατικότητα είναι εγκληµατικές οργανώσεις, ώστε δεν θα ήθελα να χαλάσω το
κλίµα.
Απλώς, επειδή ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
µας ρώτησε ως πότε θα κοροϊδεύουµε και θα παριστάνουµε τα
λιοντάρια, θα ήθελα να πω το εξής; Κοιτάξτε, αυτό µπορεί να
αντιστραφεί. Δηλαδή, θα µπορούσαµε να ρωτήσουµε και εµείς
τον ΣΥΡΙΖΑ το εξής: Ως πότε θα κοροϊδεύετε λέγοντας στον
κόσµο ότι θα καταργήσετε το µνηµόνιο και θα επαναδιαπραγµατευτείτε τη δανειακή σύµβαση;
Ξέρετε πολύ καλά ότι η δανειακή σύµβαση είναι απόρροια
του µνηµονίου. Επίσης, θα έπρεπε να πείτε, αν δεν θέλατε να
κοροϊδεύετε, τι θα γίνει στο διάστηµα στο οποίο θα επαναδιαπραγµατεύεστε αυτή τη δανειακή σύµβαση, την οποία αναγνωρίζετε, πόσο χρόνο θα κρατήσει αυτό και τι θα συµβαίνει στο
µεταξύ στη χώρα;
Τα λέω γιατί, όπως ξέρετε πολύ καλά, τα λόγια είναι εύκολα,
αλλά στην πράξη θα δείτε -το είπε και ο Αρχηγός σας σήµεραότι τα πράγµατα δεν είναι καθόλου εύκολα. Η δανειακή σύµβαση ισχύει και δεν καταργείται µε τον τρόπο µε τον οποίο λέτε
ότι µπορείτε να την καταργήσετε.
Τώρα, θέλω να αναφερθώ σε ένα ζήτηµα που τίθεται και ξανατίθεται και στο δηµόσιο διάλογο αυτές τις µέρες και τέθηκε
και από αυτό το Βήµα, όσον αφορά την στάση της Νέας Δηµοκρατίας, την παλαιότερη, στο θέµα των ναυπηγείων Σκαραµαγκά.
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι: Εµείς δεν σας είπαµε ότι µε το
ΠΑΣΟΚ ήµασταν πάντοτε ή είµαστε τώρα αδελφοποιτοί. Εµείς
αυτή τη στιγµή είµαστε δύο κόµµατα τα οποία έχουν σχηµατίσει
µια Κυβέρνηση, µε βάση τη λαϊκή εντολή δύο εκλογών και στηρίζουµε µια Κυβέρνηση, µέσω της δεδηλωµένης. Ποιος σας
είπε -και νοµίζετε ότι «πιάσατε λαβράκι»- ότι δεν έχουµε αλληλοκατηγορηθεί, δεν έχουµε διαφωνήσει, δεν έχουµε καταγγείλει ο ένας τον άλλον; Σήµερα µε το ΠΑΣΟΚ, αύριο µε τον
ΣΥΡΙΖΑ. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι υποδυόµαστε πως είµαστε πάντοτε σε έναν αγγελικά πλασµένο κόσµο, που δεν διαφωνούσαµε
ποτέ; Και βέβαια έχουµε διαφωνήσει σε πάρα πολλά θέµατα.
Και βέβαια -ειδικά σε προεκλογικές περιόδους- έχουµε συγκρουστεί. Τι είναι αυτό που ανακαλύψατε δηλαδή, το οποίο περιφέρετε αυτές τις µέρες;
Θέλω να σας πω και κάτι ακόµη: Δεν πρόκειται καν περί
αυτού. Εσείς λέτε ότι θέλετε εξεταστική επιτροπή. Μα, συνάδελφοι µε την εξεταστική επιτροπή δεν φτιάχνονται ναυπηγεία,
δεν λύνεται το πρόβληµα της χώρας, που είναι µια χώρα µε
δέκα έξι χιλιάδες χιλιόµετρα ακτογραµµή και δεν έχει ναυπηγεία. Ούτε θα λυθεί το πρόβληµα των εργαζοµένων και θα πληρωθούν οι µισθοί τους, ούτε θα αντιµετωπισθεί το θέµα της εκ
περιτροπής εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό δευτερόλεπτο, κύριε Πρόεδρε.
Σας θυµίζω, δε, ότι έχουν γίνει δύο εξεταστικές επιτροπές,
στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λάβει µέρος. Προτείνετε κάτι άλλο
και να το συζητήσουµε. Τρίτη εξεταστική επιτροπή για το Σκαραµαγκά;
Ξέρετε καλά ότι έγινε µία τον Μάιο του 2011, µια τον Ιούλιο
του 2011. Έλαβε µέρος ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε συµφωνία και οµοφωνία όλων ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, αλλά όχι ποινικές.
Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, διά του εκπροσώπου του, είπε ότι από τις
µέχρι τώρα εργασίες της επιτροπής δεν προκύπτει αξιόπιστη
νοµική τεκµηρίωση. Αυτό ήταν στην ειδική επιτροπή.
Η προκαταρκτική επιτροπή κατέληξε στην υπόθεση Τσοχατζόπουλου και σ’ αυτές τις δεκαεπτά καταδίκες µε επικεφαλής
τον κ. Τσοχατζόπουλο που είχαµε αυτές τις µέρες.
Εποµένως, πρόκειται περί ενός πυροτεχνήµατος. Δηλαδή, τι
θα την κάνετε την τρίτη εξεταστική επιτροπή; Τι άλλο θα προκύψει στην τρίτη εξεταστική επιτροπή; Τι το καινούργιο θα προκύψει από το 2011, ενώ µάλιστα είχε προηγηθεί και το 2010;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εποµένως, προτείνετε κάτι άλλο για τον Σκαραµαγκά, δηλαδή πώς θα λειτουργήσει ο Σκαραµαγκάς. Είναι δυνατόν να
προτείνετε κάτι τέτοιο, δηλαδή κάποια λύση; Με τις εξεταστικές
επιτροπές δεν θα δοθεί ψωµί στους εργαζόµενους ούτε θα
λυθεί το πρόβληµα της εκ περιτροπής εργασίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ο κ. Μαριάς, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, έχει τον λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, τελειώνει η συζήτηση επί του σχεδίου νόµου, για το οποίο είχαµε την ευκαιρία και εµείς και οι
συνάδελφοί µας να αναπτύξουµε τις απόψεις µας. Από ό,τι φαίνεται, στο τέλος πλέον όλοι επανέρχονται στο κρίσιµο ζήτηµα
της τροπολογίας για την αναστολή χρηµατοδότησης των κοµµάτων.
Η θέση µας σ’ αυτό το ζήτηµα ήταν ξεκάθαρη, διότι θέσαµε
συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Είπαµε ότι βεβαίως, στο βαθµό
που υπάρχει εγκληµατική οργάνωση, αυτή δεν είναι δυνατόν να
χρηµατοδοτείται. Όµως, προκειµένου να µην έχουµε σπέκουλα,
την οποία ακούσαµε προηγουµένως από τον Εκπρόσωπο της
Χρυσής Αυγής που είπε ότι δήθεν διώκεται και ότι δήθεν οι πράξεις είναι αντισυνταγµατικές, θέσαµε συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Είπαµε από την αρχή στον κύριο Υπουργό ότι η µόνη
απλή άσκηση δίωξης δεν επαρκεί.
Η συµπλήρωση που έγινε να υπάρχει επιπλέον και η προσωρινή κράτηση, δεν νοµίζουµε ότι θεραπεύει τα προβλήµατα που
υπάρχουν. Ζητήσαµε από την αρχή να υπάρχει καταδικαστική
απόφαση επί του συγκεκριµένου θέµατος ή, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει παραπεµπτικό βούλευµα, οπωσδήποτε σε συνδυασµό και µε επιβολή προσωρινής κράτησης, διότι µόνο έτσι
δηµιουργούνται σαφείς εγγυήσεις τήρησης των όρων του Συντάγµατος.
Δεύτερον, η συγκεκριµένη δράση πρέπει να αποδίδεται σε
δράσεις που έχουν σχέση µε τη λειτουργία του κόµµατος.
Τρίτον, σε σχέση µε τις προϋποθέσεις, είπαµε αυτές να αφορούν ρόλο της Βουλής. Είπαµε η ίδια η Βουλή, µε αυξηµένη
πλειοψηφία εκατόν ογδόντα Βουλευτών και µε την προϋπόθεση
ότι έχει προηγηθεί και άρση της ασυλίας συγκεκριµένων Βουλευτών που κατηγορούνται ή του επικεφαλής, να µπορεί να
πάρει την απόφαση περί αναστολής χρηµατοδότησης των πολιτικών κοµµάτων.
Επιπλέον, είπαµε ποια υποτίθεται ότι πρέπει να είναι τα αδικήµατα, το πεδίο εφαρµογής. Εξηγήσαµε ότι το άρθρο 187
είναι επαρκές σε σχέση µε τη λειτουργία και τη δράση της εγκληµατικής οργάνωσης, αλλά το άρθρο 187Α’ είναι επικίνδυνο.
Είναι ένα άρθρο «λάστιχο». Είναι ένα άρθρο το οποίο έχει αξιοποιηθεί πολλές φορές για το δήθεν χτύπηµα της τροµοκρατίας,
αξιοποιώντας τις διατάξεις για να χτυπήσει τους κοινωνικούς
αγώνες. Εξηγήσαµε ότι απλές δράσεις κοινωνικών αγώνων,
όπως ήταν για παράδειγµα η κατάληψη του κτηρίου της ΕΡΤ
και η στήριξη αυτού από πλευράς των κοµµάτων, θεωρούνται
σύµφωνα µε τον αντιτροµοκρατικό νόµο ως τροµοκρατικές
πράξεις. Το ίδιο ισχύει και για τις καταλήψεις εθνικών οδών και
για τις συµβολικές καταλήψεις από τους αγρότες ή τις καταλήψεις της σιδηροδροµικής γραµµής.
Εποµένως, εµείς βλέπουµε ότι η Κυβέρνηση θέλει να αξιοποιήσει την ευκαιρία χτυπήµατος, εν προκειµένω µιας εγκληµατικής οργάνωσης, για να έχει στο παιχνίδι τη δυνατότητα να
χτυπάει τους κοινωνικούς αγώνες.
Έχουµε πει ξεκάθαρα τη θέση µας. Η Χρυσή Αυγή είναι µια
εγκληµατική οργάνωση. Η Χρυσή Αυγή είναι µια νεοναζιστική
οργάνωση. Έχουµε παλέψει απέναντί της και τη χτυπάµε ιδεολογικά και πολιτικά. Τα νοµικά θέµατα θα τα χειριστεί πλέον η
δικαιοσύνη, η οποία είναι µεν ανεξάρτητη, αλλά δεν πρέπει µε
αυτό το άλλοθι να υπάρχει ένα πλαίσιο τέτοιο χτυπήµατος των
κοινωνικών αγώνων και οµηρίας των πολιτικών κοµµάτων του
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δηµοκρατικού αντιµνηµονιακού τόξου.
Γι’ αυτό και επειδή δεν θέλουµε να υπάρξει καµµία παρεξήγηση ότι δήθεν στηρίζουµε τη Χρυσή Αυγή, έχουµε πει εν προκειµένω ότι εφόσον δεν έγιναν αποδεκτοί οι όροι και οι
προϋποθέσεις που βάλαµε -και προφανώς δέκα λεπτά πριν την
ψηφοφορία δεν έχουν γίνει δεκτοί- εµείς εµµένουµε στην
άποψή µας και θα ψηφίσουµε «παρών» στη συγκεκριµένη τροπολογία.
Επιπλέον, υπάρχει το ζήτηµα σε σχέση µε την ΕΡΤ. Εµείς τη
συγκεκριµένη τροπολογία θα την καταψηφίσουµε διότι πέραν
των άλλων, θέλουµε να καταδείξουµε αυτό που σας είχαµε εξηγήσει σ’ αυτήν την Αίθουσα, ότι θα έρθει κάποια στιγµή που θα
εκδοθεί µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, θα παράγει αποτελέσµατα και θα υπάρχει µία πλειοψηφία στη Βουλή η οποία
δεν θα την δεχτεί. Έτσι θα φτάσουµε να έχουµε µια διακυβέρνηση µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που ούτε καν η ίδια
η Βουλή δεν θα κυρώσει.
Αυτό συνέβη στην περίπτωση της ΕΡΤ. Δεν την φέρατε εγκαίρως για συζήτηση και ψήφιση και έχουµε το φαινόµενο το
οποίο σας εξηγήσαµε. Ακούσαµε βέβαια σωστά και τη ΔΗΜΑΡ
που το είπε, αλλά έχει ψηφίσει και αυτή αρκετές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, παρά την επισήµανσή µας στο ζήτηµα
αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση µε την τροπολογία που
υπάρχει για το Υπουργείο Παιδείας, θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε
ότι τα πανεπιστήµια πρέπει να λειτουργήσουν γιατί πραγµατικά
παράγουν έργο. Όµως, αυτό που γίνεται µε τις δήθεν κινητικότητες, που επί της ουσίας είναι διαθεσιµότητα και µε το ότι
έχετε προσδιορίσει εκ των προτέρων πόσους θα εκδιώξετε
χωρίς αξιολόγηση, οδηγήσατε σε µια κατάσταση τα πανεπιστήµια να διαλυθούν µε ευθύνη δικιά σας.
Έχουµε τη συγκέντρωση των συναδέλφων έξω από το Πολυτεχνείο, έχουµε αντιδράσεις σε όλα τα πανεπιστήµια και έρχεστε να φέρετε µία τροπολογία που λέει εκ των υστέρων ότι όσοι
δεν θα απογραφούν αυτό θα είναι πειθαρχικό αδίκηµα για απόλυση. Δηλαδή εκ των υστέρων, θα τιµωρήσετε πράξεις οι
οποίες έχουν γίνει.
Γι’ αυτό, λοιπόν, και αυτή την τροπολογία εµείς θα την καταψηφίσουµε. Θα στηρίξουµε την τροπολογία για την παράταση,
σε σχέση µε τις παραγραφές που ενδεχόµενα να υπάρξουν από
πλευράς συγκεκριµένων υποχρεώσεων, για την καταβολή
φόρων, αλλά επισηµαίνουµε ότι είναι ευθύνη δικιά σας που φτάσατε στο παραµικρό αυτή τη στιγµή να πάνε για παραγραφή
υποθέσεις, ακόµη και αυτές που υπάρχουν στη λίστα Λαγκάρντ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα σας δώσουµε την ευκαιρία να µπορέσετε να τους ξεπλύνετε. Γι’ αυτό θέλουµε να παραταθεί το ζήτηµα της παραγραφής, για να µπορέσουν αυτοί να τιµωρηθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Με βάση αυτά, κύριε
Πρόεδρε, εµείς τοποθετηθήκαµε για τις τροπολογίες. Στα επιµέρους άρθρα θα δείτε την τοποθέτησή µας. Επί του συνόλου
θα καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ηλίας Βλαχογιάννης, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούγοντας τον αξιότιµο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των
ΑΝΕΛ, για µια ακόµα φορά πάρα πολλοί σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα αναρωτήθηκαν αν, ούτε τώρα, δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε, ούτε στο θέµα της διακοπής της χρηµατοδότησης σε
ένα κόµµα που χαρακτηρίζεται εγκληµατική οργάνωση και βρί-
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σκουµε πολλούς αστερίσκους και πολλά «ναι µεν, αλλά», τότε
πως µπορούµε να συµφωνήσουµε σε µείζονα ζητήµατα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελικά αποδεικνύεται για µια
ακόµα φορά ότι το κοµµατικό συµφέρον είναι πάνω από το συµφέρον του τόπου. Η γενναιότητα να πούµε ένα «ναι» σε κάποια
πράγµατα, δυστυχώς λείπει. Και προσπαθούµε µε «φύλλα
συκής» να την ωραιοποιήσουµε, να την παρουσιάσουµε ως ένδειξη αγωνίας για το δηµοκρατικό πολίτευµα, ως ένδειξη αγωνίας µήπως οι κοινωνικοί αγώνες ποινικοποιηθούν και µέσω
αυτού του νόµου, ο οποίος αφορά καθαρά κρατική χρηµατοδότηση…
Πώς µπορεί να συνδεθεί µία χρηµατοδότηση σε ένα κόµµα
µε τους κοινωνικούς αγώνες; Αυτά εγώ πραγµατικά δεν µπορώ
να τα αντιληφθώ.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ουσία είναι µία. Επιτέλους, τα περισσότερα κόµµατα µέσα σ’ αυτή τη Βουλή συµφώνησαν σε κάποιους κανόνες που θα θωρακίσουν το
δηµοκρατικό µας πολίτευµα. Η δηµοκρατία τους ανέχεται
όλους, αλλά πρέπει να είναι το ίδιο ισχυρή και να µπορεί να πολεµήσει τους εχθρούς της. Μέσω αυτής της διάταξης, λοιπόν,
αυτό κάνει σήµερα το Κοινοβούλιο. Και είναι πραγµατικά πολύ
σηµαντικό ότι τουλάχιστον τα δύο µεγάλα κόµµατα -και τα άλλα
που συµφωνούν µ’ αυτήν την τροπολογία- µπορούµε επιτέλους
να θέσουµε ένα ανάχωµα σ’ αυτούς που επιβουλεύονται το δηµοκρατικό πολίτευµα.
Η δεύτερη παρατήρηση την οποία έχω να κάνω, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, αφορά τα πανεπιστήµια. Ακούσαµε πάλι
εδώ σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι αντιδηµοκρατικοί είµαστε όλοι
εµείς που θέλουµε ανοιχτά πανεπιστήµια και ότι δηµοκράτες
είναι αυτοί που κρατάνε τα πανεπιστήµια κλειστά µε το «έτσι
θέλω». Έτσι αντιλαµβάνεστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη
δηµοκρατία; Αποτελούν αµελητέα ποσότητα οι είκοσι χιλιάδες
φοιτητές που φωνάζουν για ανοιχτά πανεπιστήµια; Είναι περισσότεροι από είκοσι χιλιάδες αυτοί που θέλουν κλειστά τα πανεπιστήµια; Ποιον προστατεύετε µε τα κλειστά πανεπιστήµια;
Ποιον υπηρετείτε; Το παιδί του φτωχού, τα παιδιά του αγρότη
ή τα συµφέροντα των πανεπιστηµιακών; Μπορεί να µην τα οµολογείτε, αλλά τα υπηρετείτε µε τη στάση σας. Και θα πρέπει κάποια στιγµή σ’ αυτήν την Αίθουσα να λέµε όλες τις αλήθειες.
Το πανεπιστήµιο πρέπει να είναι ανοιχτό. Όσον αφορά τώρα
το αν θα πρέπει να µπουν ή όχι σε διαθεσιµότητα ή κινητικότητα
κάποιοι υπάλληλοι, θα σας έλεγα ότι επιτέλους γι’ αυτό έχουν
ψηφιστεί απ’ το λαό, το Κοινοβούλιο και η Κυβέρνηση. Δεν ψηφίστηκαν για να υπακούουν στην κάθε συντεχνία. Έλεος πια!
Αυτός ο τόπος έχει τεράστια προβλήµατα. Ας ξεπεράσουµε,
λοιπόν, τις συντεχνίες και ας δούµε το αύριο, που δεν µας περιµένει.
Άκουσα την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να λέει περίπου ότι
αυτή η Κυβέρνηση υπηρετεί την ανοµία και ότι όλοι εµείς είµαστε περίπου παράνοµοι ή ηµιπαράνοµοι και ότι θα έρθουν να
αποκαταστήσουν τη νοµιµότητα. Μα, σοβαρολογούµε σ’ αυτήν
την Αίθουσα; Εµείς υπηρετούµε την ανοµία; Αποτελεί υπεράσπιση της δηµοκρατίας η ύπαρξη του καθεστώτος που υπάρχει
σήµερα στην ΕΡΤ και η κατάληψη του κτηρίου της Αγίας Παρασκευής; Υπερασπίζεστε τη δηµοκρατία µε το να λέτε «ναι»
στους συνδικαλιστές για όλα;
Η περίπτωση της ΕΡΤ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει κριθεί ή θα κριθεί από το λαό. Όµως, τώρα έχει δηµιουργηθεί ένα
καινούργιο καθεστώς και πήγαµε στην επόµενη µέρα. Έστω και
τώρα, συνεργαστείτε. Εµείς θα αναλάβουµε το δικό µας κόστος
για τη διακοπή λειτουργίας της ΕΡΤ. Δεν θα πρέπει, όµως, τώρα
να πάµε στην επόµενη µέρα; Δεν πρέπει να συµβάλετε και εσείς
σ’ αυτό και να πείτε και εσείς ένα λόγο σ’ αυτούς που µπορείτε
να επηρεάσετε –και το λέω καλοπροαίρετα και όχι µε άλλη έννοια- και να πείτε ότι επιτέλους θα πρέπει να αποδώσουν το
κτήριο στον ελληνικό λαό στον οποίο ανήκει; Το κτήριο της
Αγίας Παρασκευής δεν ανήκει σε καµµία συντεχνία…
Η δηµόσια τηλεόραση θα πρέπει να λειτουργήσει και µετά να
κρίνουµε αν λειτουργεί σωστά. Όλοι συµφωνούµε ότι εχθρός
του καλού είναι το καλύτερο. Όµως, θα πρότεινα, έστω και
τώρα να συµβάλλετε, ώστε να έχουµε µία δηµόσια τηλεόραση
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αντάξια του λαού µας.
Επίσης, θα πρέπει να σταµατήσετε αυτό το εµπάργκο στις
εκποµπές της δηµόσιας τηλεόρασης. Τι θα πει «δεν πάµε»; Θα
πρέπει να υπερασπίσετε τις θέσεις σας στο ελεύθερο βήµα του
ελληνικού λαού. Γιατί δεν πάτε; Τι φοβάστε; Ότι θα νοµιµοποιήσετε την ΕΡΤ; Την έχει ήδη νοµιµοποιήσει η Βουλή και τη νοµιµοποιεί κάθε µέρα.
Και έρχοµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε κάτι τελευταίο
για το σχέδιο νόµου.
Κύριε Υπουργέ, το σχέδιο νόµου κινείται σε θετική κατεύθυνση. Όµως, θα πρέπει να συµφωνήσουµε όλοι σ’ αυτήν την
Αίθουσα ότι, για να έρθουν επενδυτές και να γίνουν επενδύσεις,
θα πρέπει να υπάρχει µια συνέχεια και στις κυβερνήσεις και στα
κόµµατα και στο κράτος. Το κράτος έχει συνέχεια. Το «δεν αναγνωρίζω τι έκανε ο προηγούµενος» δεν συµβαίνει πουθενά στο
Διεθνές Δίκαιο. Μ’ αυτήν την έννοια, δεν νοµίζω ότι προσφέρουµε την καλύτερη υπηρεσία στους επενδυτές µε το να έρχεται κάθε φορά ένας Υπουργός και να αλλάζει ό,τι συµφώνησε
ο προηγούµενος. Το σταθερό επενδυτικό περιβάλλον σηµαίνει
σταθερούς κανόνες, τους οποίους θα πρέπει όλοι να υπηρετούµε. Εγώ διαφωνώ µε το να εξουσιοδοτήσει η Βουλή τον
Υπουργό να αλλάζει µελλοντικά µε δική του απόφαση τις τιµές
για τους µελλοντικούς επενδυτές. Αυτό δεν µου ακούγεται
πολύ δηµοκρατικό. Η Βουλή πρέπει να είναι πάντα παρούσα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μ’ αυτήν την έννοια, και η ρύθµιση για τα λατοµεία κινείται
στη σωστή κατεύθυνση, κύριε Υπουργέ, γιατί τα αδρανή υλικά
ελλείπουν στην ελληνική περιφέρεια και η υπερευαισθησία κά ποιων για το περιβάλλον µάλλον ναρκοθετεί την όποια προσπάθεια εξεύρεσης αδρανών υλικών και ανεβάζει το κόστος των
δηµοσίων έργων.
Για τους λόγους αυτούς, υπερψηφίζουµε το σχέδιο νόµου και
καλούµε και όλους τους συναδέλφους να το υπερψηφίσουν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Αηδόνης είναι εδώ;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να λάβω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε, ζητήσατε τον λόγο;
Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα είµαι πολύ σύντοµος, κύριε Πρόεδρε, σεβόµενος το
λόγο των συναδέλφων.
Θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις:
Η πρώτη παρατήρηση αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. Θέλω να ενηµερώσω δι’ υµών τον ελληνικό λαό ότι η Κυβέρνηση και συγκεκριµένα ο Υπουργός Εσωτερικών χρησιµοποιεί το νόµο περί χρηµατοδότησης των κοµµάτων και τον παραβιάζει, έχοντας απελευθερώσει τα χρήµατα, όπως µου δήλωσε ρητώς ο Υφυπουργός Οικονοµικών, από το Ιούνιο που
οφείλετο να δοθεί η δεύτερη δόση του εξαµήνου της χρηµατοδότησης των κοµµάτων και ουσιαστικά στα κόµµατα που δεν
έχουν παραχωρήσει, όπως το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία,
στις τράπεζες τα δάνεια, γιατί χρωστούν προς τα εκεί. Παρακρατεί ο Υπουργός Εσωτερικών παράνοµα και µε προσωπική
του απόφαση τα χρήµατα της χρηµατοδότησης των κοµµάτων.
Παρενέβη ο Πρόεδρος της Βουλής ο κ. Μεϊµαράκης, παρενέβη ο Γραµµατέας της Κυβέρνησης ο κ. Μπαλτάκος, όµως ο
κ. Μιχελάκης συνεχίζει παρανόµως να παρακρατεί τα χρήµατα
της χρηµατοδότησης, ενώ τα χρήµατα υπάρχουν δεσµευµένα
σε συγκεκριµένους λογαριασµούς. Άρα, να µην χρησιµοποιούµε τώρα τη λογική της νοµοθέτησης ειδικής διατάξεως περί
της χρηµατοδότησης των κοµµάτων, όταν η εκτελεστική εξουσία παραβιάζει το νόµο και τη δηµοκρατία.
Δεύτερον, άκουσα µε προσοχή την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας για το θέµα των υποβρυχίων.
Θέλω, λοιπόν, να θυµίσω ότι εκείνη την περίοδο του 2010 που
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έφερε ο τότε Υπουργός Άµυνας ο κ. Βενιζέλος, το νόµο προκειµένου να συµφωνήσει µε τον κ. Σάφα για το θέµα της επέκτασης της συµφωνίας και της παράδοσης στο ναυπηγείο
Σκαραµαγκά, η Νέα Δηµοκρατία όχι απλώς καταψήφισε, αλλά
ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες σε σχέση µε τη συµφωνία για την ανανέωση της παραγγελίας δυο υποβρυχίων
αξίας 1.350.000.000, µάλιστα µε την άµεση καταβολή
500.000.000 ευρώ που ο κ. Σάφα τα πήρε και έφυγε.
Τρίτον, η Νέα Δηµοκρατία τότε είχε ξεκαθαρίσει ότι το σχέδιο
το οποίο εκπονήθηκε και ήταν αποτέλεσµα διαπραγµάτευσης
του αδερφού του τότε Πρωθυπουργού του κ. Νίκου Παπανδρέου, που θα θυµίσω ότι πήγε στο Άµπου Ντάµπι µε το κυβερνητικό αεροσκάφος µε την κ. Λούκα Κατσέλη και τον τότε
Υπουργό Επικρατείας, ήταν µια σύµβαση που δεν θα περπάταγε, µια σύµβαση που θα οδηγούσε στο κλείσιµο των ναυπηγείων. Τα λέω αυτά, διότι ήµουν εγώ εισηγητής της Νέας
Δηµοκρατίας. Και δεν ήµουν απλώς εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας µε τον κ. Νεράντζη ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο,
αλλά τότε ζητήσαµε και την ποινική διερεύνηση και ο κ. Μεϊµαράκης, ο Πρόεδρος της Βουλής, πρώην Υπουργός Εθνικής
Αµύνης, προς τιµήν του είχε ζητήσει να διερευνηθεί η υπόθεση
των υποβρυχίων µέχρι το 2011 που έγινε η συζήτηση για τον
Τσοχατζόπουλο για όλους τους Υπουργούς.
Έρχεται τώρα η νέα Δηµοκρατία και ακούω ότι αλλάζει στάση
προκειµένου να διαφυλάξει το συνέταιρό της στην Κυβέρνηση,
τον κ. Βενιζέλο, και λέει ότι «δεν θα γίνει Εξεταστική των Πραγµάτων Επιτροπή που ζητάει ο Συνασπισµός της Ριζοσπαστικής
Αριστεράς» και που ουσιαστικά εδέχθη ο κ. Αβραµόπουλος,
Υπουργός Εθνικής Άµυνας.
Πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός, λοιπόν, ότι αυτή η συγκυβέρνηση στηρίζεται στην αλληλοκάλυψη ποινικών ευθυνών.
Γιατί ποινικές ευθύνες δεν είχε µόνο ο Τσοχατζόπουλος, είχε
το σύνολο του ΚΥΣΕΑ. Αλλά ποινικές ευθύνες είχαν και εκείνοι
οι Υπουργοί, όπως ο κ. Βενιζέλος, οι οποίοι έκαναν συµβάσεις,
όπως το νόµο του 2010, που κατέληξαν στο να βρίσκονται τρία
υποβρύχια εγκλωβισµένα στο Σκαραµαγκά, οι εργαζόµενοι του
Σκαραµαγκά απλήρωτοι, οι δεξαµενές να βουλιάζουν, το Πολεµικό Ναυτικό να µην έχει τα υποβρύχια και ο κ. Σάφα να έχει
αρπάξει πεντακόσια εκατοµµύρια ευρώ και να είναι στο Άµπου
Ντάµπι µε µια εταιρεία που πλήρωσε τίµηµα ενός ευρώ και κεφάλαιο 600 ευρώ σε µια offshore.
Αυτή είναι η αλήθεια! Και η αλήθεια αυτή θα λάµψει, εάν γίνει
η εξεταστική επιτροπή που ζητούσε τότε η Νέα Δηµοκρατία και
όχι τώρα που ζητάει να καλυφθεί ο «συνέταιρος» κ. Βενιζέλος,
που φέρει τεράστια προσωπική ευθύνη, που µετέφερε τον κ.
Σάφα στις Αίθουσες του Κοινοβουλίου, υποσχόµενος «λαγούς
µε πετραχήλια», υποσχόµενος θέσεις εργασίας και µπίζνες µε
τα υπόλοιπα «Πολεµικά Ναυτικά», όπως έλεγε.
Αιδώς, τέλος πάντων! Στο όνοµα της συγκυβέρνησης και του
«συνεταιρισµού» δεν µπορεί να καλύπτονται τα σκάνδαλα, τα
οποία πληρώνει ο ελληνικός λαός σήµερα. Ας οδηγήσουµε εκείνους οι οποίοι έχουν ευθύνες στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη
ας αποφανθεί!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Κουκουλόπουλε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο Αρχηγός των Ανεξαρτήτων Ελλήνων έχει µια ροπή σε ένα
λόγο, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή απουσίαζε από την Αίθουσα, θα του πω κάτι που
ξέρει, αλλά αποσιωπά, για να το ακούσει και ο ίδιος. Με ανάλογες ρητορικές και λογικές συµµετείχε στην επιχείρηση αποπροσανατολισµού των διοικήσεων των ασφαλιστικών ταµείων τον
Μάρτη του ’12 και τα οδήγησε -αυτός και άλλοι- σε µία προβληµατική κατάσταση µετά το κούρεµα. Αρνήθηκαν να ακούσουν τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονοµικών, τις οποίες
άκουσε µόνο το ΙΚΑ και το ΙΚΑ σήµερα έχει χαρτοφυλάκιο στα
οµόλογα καλύτερο απ’ ό,τι πριν από το κούρεµα. Αυτές οι λογικές σαν του κ. Καµµένου εκεί οδηγούν.
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Δεύτερον, επειδή µιλάµε πολύ για «συνεταίρους» και µας
έχουν πει ποιοι θα κυβερνήσουν µαζί, αν ποτέ γίνουν πλειοψηφία, θέλω να πω –δεν θα απαντήσω, βέβαια, εγώ για τη Νέα Δηµοκρατία- ότι ο ΣΥΡΙΖΑ µε περισσή άνεση µας εγκαλεί, για να
εισπράξουµε από τις λίστες αυτών που έβγαλαν χρήµατα στο
εξωτερικό, πράξη που µπορεί να κάνει η Ελληνική Δηµοκρατία
µετά την άρση του τραπεζικού απορρήτου, που ο κ. Καµµένος
στην ονοµαστική ψηφοφορία στις 30 Ιουνίου 2011 και ο ΣΥΡΙΖΑ
καταψήφισαν. Δεν µας έχουν πει ακόµη γιατί. Ρωτάµε επιµόνως
«γιατί καταψηφίσατε την άρση τραπεζικού απορρήτου», και δεν
απαντά κανείς!
Τέλος, σε όλη αυτήν την ιστορία µε τα υποβρύχια θέλω να
πω κάτι πάρα πολύ απλό. Πέρασαν τέσσερις, πέντε, επτά –δεν
ξέρω πόσοι- Υπουργοί από τότε που έγινε η αρχική σύµβαση.
Ένας Υπουργός πήρε την απόφαση να φέρει το ζήτηµα στη
Βουλή και συζητήθηκε στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Δεν είναι
τουλάχιστον περίεργο –για να µην πω πραγµατικά υποκριτικόαλλά και ύποπτο να εγκαλείται ο συγκεκριµένος Υπουργός,
επειδή ακριβώς είναι Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ; Πού ακριβώς θέλουν να το πάνε οι συνάδελφοι;
Και µάλιστα µία µέρα που η Βουλή παίρνει µία ιστορική απόφαση και προσχωρεί σε µία πρόταση που εδώ και δεκαοκτώ
µήνες έκανε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ορθώνει το ανάστηµα
απέναντι σε ένα νεοναζιστικό µόρφωµα, µια λογική που αρνούνταν πεισµατικά όλες ανεξαιρέτως οι πολιτικές δυνάµεις. Σήµερα, λοιπόν, ψηφίζουµε όλοι µαζί για τη διακοπή χρηµατοδότησης της Χρυσής Αυγής και αντί να στείλουµε ένα καθαρό
µήνυµα, κάποιοι προσπαθούν να το θολώσουν.
Σε ένα ερώτηµα έχουν να απαντήσουν: Γιατί όλα αυτά και
γιατί σήµερα;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Το ΠΑΣΟΚ, αντί να απαντήσει για τα υποβρύχια, απάντησε για τα οµόλογα. Έχει µπερδέψει τα αδέρφια του πρώην
Πρωθυπουργού! Με τα οµόλογα έχει σχέση ο Αντρίκος ο Παπανδρέου. Ο Νίκος ο Παπανδρέου είχε να κάνει µε τα υποβρύχια και –για να σας θυµίσω- πήγε στο Άµπου Ντάµπι, για να
κλείσει δουλειά µε τον Σάφα.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε αυτές τις θεωρίες!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ακούστε, λοιπόν, για τα οµόλογα. Αφού θέσατε το θέµα
για τα οµόλογα, σας λέω ότι στο πόρισµα Καλούδη, το οποίο
δηµοσιεύτηκε στους «NEW YORK TIMES» πριν από τρεις µέρες,
φαίνεται ξεκάθαρα ότι άσκησε ποινική δίωξη κατά του κ. Προβόπουλου για το θέµα του PSI και των ελληνικών οµολόγων.
Και ερωτώ: Για ποιο λόγο δεν ασκήθηκε η ποινική δίωξη κατά
του κ. Προβόπουλου; Και γιατί τον προφυλάσσετε τον κ. Προβόπουλο, αφού θέλετε να ακούσετε για τα οµόλογα; Για ποιο
λόγο το πόρισµα Καλούδη πήγε πίσω στον Εισαγγελέα Αθανασίου; Διότι πάνε να καλύψουν τις κοµπίνες που έγιναν µε τους
τραπεζίτες τους προφυλακισµένους, όπως τον κ. Λαυρεντιάδη,
που µαζί µε εκδότες συνέταιρους, όπως ο κ. Ψυχάρης που µαζί
µε τον κ. Ρέστη είχαν κοινούς λογαριασµούς και ο ένας βρίσκεται προφυλακισµένος κι ο άλλος βρίσκεται στην ηγεσία των
Μέσων Μαζικής Ενηµερώσεως, συνεχίζουν να καλύπτονται από
τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας!
Χαίροµαι που πήρατε το λόγο από το θέµα σχετικά µε τα
υποβρύχια και τον βάλατε στα οµόλογα. Εξεταστική λοιπόν και
για τα οµόλογα! Ως προς το πόρισµα Καλούδη, σας ερωτώ:
Γιατί δεν ασκήθηκε η ποινική δίωξη που ζήτησε ο Καλούδης και
πήγε η υπόθεση πίσω στους οικονοµικούς εισαγγελείς;
Ας πάµε λοιπόν και να χυθεί φως στα πάντα! Εάν συµφωνείτε,
εµείς εδώ είµαστε και το προτείνουµε. Έχουµε δεκαοκτώ υπογραφές και ζητούµε τις υπόλοιπες δώδεκα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Ψυχάρη,
παρακαλώ τι θέλετε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει τον λόγο…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχει ζητήσει
το λόγο ο κ. Ψυχάρης και σηκώνει το χέρι του προφανώς για
προσωπικό λόγο και πρέπει να προηγηθεί ο προσωπικός λόγος.
Ορίστε, κύριε Ψυχάρη, τι θέλετε ακριβώς;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Γιατί να πάρει τον λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Οποιοσδήποτε
συνάδελφος, κύριε Καµµένε, έχει το δικαίωµα να ζητήσει τον
λόγο για προσωπικό θέµα. Εάν δεν υπάρχει προσωπικό θέµα,
θα τον σταµατήσω τον κ. Ψυχάρη.
Κύριε Ψυχάρη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό για να εξηγήσετε ποιο είναι το προσωπικό σας θέµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ένα λεπτό φτάνει.
Ο κ. Καµµένος µόνο λάσπη πετάει. Για την «ταµπακιέρα» δεν
µιλάει ποτέ, για τις δικές του κατηγορίες, για το πόθεν έσχες
του και για όσες κατηγορίες υπάρχουν.
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Από εκεί και πέρα, επειδή οσονούπω το δικαστήριο µπορεί
να τον κρίνει και καραγκιόζη επισήµως, δεν χρειάζεται άλλη
απάντηση.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Είναι πλέον φαινόµενο στη Βουλή των Ελλήνων ότι παίρνουν το λόγο οι γιοι των εκδοτών να εκπροσωπήσουν τον
πατέρα τους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ναι, λοιπόν, κύριε Ψυχάρη, ο πατέρας σας πήρε τα 5 εκατοµµύρια ευρώ µαζί µε τον κ. Ρέστη από την τράπεζα FBB!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Παπαδηµούλη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κι όσον αφορά το δικό µου πόθεν έσχες, ελέγχθηκε και
µετρήθηκε ακριβώς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ!
Ορίστε, κύριε Παπαδηµούλη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Προσέξτε, λοιπόν!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Καµµένε, σας παρακαλώ!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): …(δεν ακούστηκε)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Να απαντήσω!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): …των δικών σας εκδοτικών προβληµάτων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Καµµένε, σας παρακαλώ!
(Κωδωνοκρουσίες)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Να βάλετε τον µπαµπά σας να σας απαντήσει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Παπαδηµούλη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Ψυχάρη,
παρακαλώ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει Κανονισµός.
Να τον σεβαστείτε! Να απαντήσω θέλω!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Θέλω να απαντήσω!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ένα λεπτό παρακαλώ! Θα σας δώσω τον λόγο. Λίγη ησυχία!
Ενώ τελείωσε ο χρόνος που είχαµε ρυθµίσει για την έναρξη…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε όλο το σεβασµό,
υπάρχει ο Κανονισµός!
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Ψυχάρη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό. Ποιο είναι το προσωπικό θέµα;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει αυτό στον Κανονισµό!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Καµµένος προφανώς δεν αντιλαµβάνεται πώς εκλέγονται Βουλευτές. Επειδή ο
ίδιος ο κ. Καµµένος δεν έχει εργαστεί ποτέ στη ζωή του και είναι
ανεπάγγελτος, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ακούστε κάτι.
Σε προσωπικές αντεγκλήσεις θα πάµε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: …να µάθει να σέβεται το Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Παπαδηµούλη, παρακαλώ έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το συµπέρασµα που έχει βγάλει ο ελληνικός λαός δεκαετίες
τώρα, είναι ότι µε κραυγές, κοκοροµαχίες επί προσωπικού και
κτυπήµατα κάτω από τη ζώνη, διευκολύνονται τα σκάνδαλα, η
ατιµωρησία και το κουκούλωµα.
Εγώ θα ήθελα να ενηµερώσω τον ελληνικό λαό –και φίλους
και αντιπάλους- ότι τις επόµενες µέρες θα καταθέσουµε αίτηµα
για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των
υποβρυχίων. Το γεγονός και µόνο ότι οι Έλληνες φορολογούµενοι έχουν πληρώσει 2,7 δισεκατοµµύρια ευρώ και τα πανάκριβα αυτά υποβρύχια, αντί να πλέουν σε ελληνικές θάλασσες
θωρακίζοντας την ελληνική άµυνα, σκουριάζουν σε κάποια υπόστεγα ενεχυριασµένα υπέρ των Γερµανών και του περίεργου κ.
Σάφα, δείχνει ότι αυτοί που έβαλαν τις υπογραφές τους δεν
έκαναν σωστά τη δουλειά τους για την προστασία του δηµοσίου
συµφέροντος.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι εδώ θα κριθούν όλοι και επειδή η Νέα
Δηµοκρατία θέλει να ξεχάσει όσα έλεγε και το 2010 και το 2011
και το 2012 ότι ο νόµος Βενιζέλου όχι µόνο συντηρεί αλλά και
χειροτερεύει τις «αµαρτωλές» συµβάσεις Τσοχατζόπουλου και
επειδή το ΠΑΣΟΚ λέει ότι τα έχει κάνει όλα σωστά ο νόµος Βενιζέλου, «ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα». Να υπερψηφίσουν
την πρόταση. Στο κάτω-κάτω έχουν και την πλειοψηφία στην
εξεταστική επιτροπή, αλλά αποκλείεται να αποφύγουν τον
έλεγχο σε αυτό το θέµα.
Κάτι ακόµα, µια και έγινε αναφορά και στα κανάλια. Τις επόµενες µέρες θα κληθούν η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να
λογοδοτήσουν, γιατί από κοινού προωθούν µία σκανδαλώδη
ρύθµιση µε την οποία δίνουν δωρεάν τις ψηφιακές άδειες στους
ιδιώτες-µεγαλοκαναλάρχες, παραβιάζοντας τη µόνη διάταξη
του µνηµονίου, που κατά τα άλλα εφαρµόζουν πιστά, που έλεγε
«δηµόσιος διαγωνισµός» για να αντληθούν δεκάδες ή και εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ από την αδειοδότηση των τηλεοπτικών συχνοτήτων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
ο Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης για δύο λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, άκουσατώρα µόλις «καταδίκη» των κραυγών και των προσωπικών διαξιφισµών. Έχω ένα ερώτηµα που αφορά το κύρος του θεσµού
αυτού, που υπηρετούµε όλοι ή σε κάθε περίπτωση ο λαός µας
έστειλε εδώ για να υπηρετούµε αυτόν το θεσµό και όχι να τον
ευτελίζουµε.
Για πρώτη φορά Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως
εγκαλεί εδώ στη Βουλή Αρχηγό κόµµατος και µάλιστα µη παρευρισκόµενο απευθύνοντας µία βαρύτατη κατηγορία εναντίον
του και δεν έχει καν ετοιµάσει όπως ακούσαµε πριν ένα κείµενο
δύο σελίδων για την πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής.
Εγώ ερωτώ: Αυτό λέγεται πολιτική υπευθυνότητα θεσµικού
παράγοντα της πολιτείας; Δηλαδή έτσι ο κ. Τσίπρας θέλει να
γίνει και πρωθυπουργός;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Κατανοώ όσα ακούω! Όσοι, όµως, παρακολουθούν αυτήν τη
συνεδρίαση νοµίζω ότι είναι αρκετά διδακτική για να βγάλουν
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συµπεράσµατα για το ρόλο καθενός µας. Απόψε υποτίθεται ότι
στέλνεται ένα µήνυµα στον ελληνικό λαό εναντίον ενός ναζιστικού µορφώµατος αλλά εάν αυτή είναι η εικόνα που ορισµένοι
–όχι όλοι- µεταφέρουν στον ελληνικό λαό, διερωτώµαι ποιοι
είναι οι «στρατολόγοι» της Χρυσής Αυγής!
Λυπάµαι πάρα πολύ. Γίνεται συζήτηση εδώ και χωρίς ουσία,
µιας µοµφής και ενός φληναφήµατος που επαναλαµβάνεται
όπως και για τη λίστα Λανγκάρντ, για τα οµόλογα προς έναν
κόσµο που υποφέρει– και έτσι εσείς εκµεταλλεύεστε τη δυστυχία του και δηµαγωγείτε.
Διερωτώµαι εάν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως
–θεσµικός παράγοντας του πολιτεύµατος- θα συνεχίσει να έρχεται στην Αίθουσα όταν ούτε ως τώρα ουσιαστικά δεν µας έχει
καταδείξει τι θα κάνει, αλλά θα ετοιµάσει, όπως άκουσα από
τον Κοινοβουλευτικό του Εκπρόσωπο, έπειτα από µερικές
µέρες τι θα πει.
Εν τω µεταξύ, αξιοποιούν Τύπο και κανάλια- οι φίλοι εδώ του
ΣΥΡΙΖΑ, που είναι «και µε τον αστυφύλαξ και µε τον χωροφύλαξ». Βάλλουν µεν κατά των εκδοτών και των καναλαρχών, αλλά
εκεί είναι από το πρωί µέχρι το βράδυ!
Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σεβαστούµε επιτέλους αυτήν την
Αίθουσα. Επίσης, οφείλουµε να έχουµε όλοι στοιχειώδη αυτοσεβασµό όπως και σεβασµό που οφείλουµε, τουλάχιστον, εδώ
µέσα να δείχνουµε στους άλλους αντιπροσώπους του λαού, αντιπροσώπους του έθνους που λέει το Σύνταγµα. Ωστόσο, ο
λαός παρακολουθώντας όλα αυτά πιστεύει ότι δεν είµαστε εδώ
όλοι εκπρόσωποι του έθνους αλλά κάποιοι είναι µόνο του εαυτού τους, των απωθηµένων τους και των κενοδοξιών τους εκπρόσωποι;
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει η κ. Σοφία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρθηκαν
πάρα πολλοί και σε αυτά που είπα εγώ, θέλω να κλείσω αυτήν
τη συζήτηση υπενθυµίζοντας δύο πράγµατα από αυτά που είπα.
Το πρώτο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις µέρες έχει ανακαλύψει
-και νοµίζει ότι το αποκαλύπτει ενώπιον των οφθαλµών του ελληνικού λαού- ότι στο παρελθόν η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ έχουν διαφωνήσει και κονταροχτυπηθεί.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μα και τώρα δεν διαφωνούµε
σε πολλά πράγµατα;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Σιγά τη µεγάλη ανακάλυψη. Σιγά τη µεγάλη ανακάλυψη! Τι κάνατε δηλαδή; Σπουδαίο πράγµα!
Μπράβο σας, συγχαρητήρια!
Δεύτερον, βλέπω ότι κάνετε πως δεν ακούτε και δεν απαντάτε σε αυτό το οποίο σας λέω ότι δηλαδή έχουν γίνει δύο εξεταστικές επιτροπές για το Σκαραµαγκά µε τη συµµετοχή σας.
Ανατρέξτε, λοιπόν, στα Πρακτικά, δείτε τι έλεγε το κόµµα σας
τότε, δείτε τι έλεγαν τότε οι εκπρόσωποι του κόµµατός σας και
πείτε µας εδώ γιατί χρειάζεται τρίτη εξεταστική και όχι το να
βρούµε λύση να έχει ναυπηγεία η χώρα. Σε αυτά τα δύο δεν
έχετε απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ο Υπουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος έχει τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα τον λόγο γιατί
ακούστηκαν στην Αίθουσα κάποια σηµεία αντιρρήσεων, όσον
αφορά τις τροπολογίες και κυρίως το θέµα της τροπολογίας το
οποίο φέρνουµε µε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης
αναφορικά µε την αργία των υπαλλήλων. Σε αυτό νοµίζω ότι θα
τοποθετηθεί ο Υπουργός.
Θα ήθελα να πω δύο πράγµατα για τη διαθεσιµότητα των διοικητικών υπαλλήλων στα πανεπιστήµια και να θυµίσω τη διαδικασία, διότι ακούστηκαν ορισµένα ζητήµατα όσον αφορά την
έκθεση αξιολόγησης. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η
εξής:
Τα πανεπιστήµια, όπως γνωρίζουµε όλοι, είναι αυτοδιοικού-
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µενα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Γι’ αυτό τους ζητήσαµε τον Αύγουστο να υποβάλουν εκθέσεις αξιολόγησης των
δοµών και των διαδικασιών, το οποίο και έκαναν µέχρι την 15η
Σεπτεµβρίου. Αυτή η έκθεση την οποία υπέβαλαν ήταν βάσει
εγκυκλίου, η οποία διευκρίνιζε τα κριτήρια µε τα οποία θα έκαναν αυτήν την αξιολόγηση του προσωπικού τους, των δοµών
και των διαδικασιών τους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Είναι κριτήρια όπως αυτά τα οποία αναφέρονται σε κάθε διεθνή µελέτη όπως για παράδειγµα ο ΟΟΣΑ κ.ο.κ. όταν αυτά τα
κριτήρια έχουν να κάνουν µε την αναλογία διοικητικών και εκπαιδευτικών, την αναλογία διοικητικών και τµηµάτων, την αναλογία διοικητικών και φοιτητών και γενικότερα συντελεστές που
έχουν να κάνουν µε τα εργαστήρια και τις κλινικές, γιατί όλα τα
τµήµατα δεν είναι ίδια.
Πράγµατι, την 15η Σεπτεµβρίου τριάντα έξι ιδρύµατα υπέβαλαν εκθέσεις, τις οποίες αξιολόγησε µια επιτροπή που συνεστήθη στο Υπουργείο Παιδείας -όπως προβλέπει ο νόµος- από
όλους τους Γενικούς Γραµµατείς, το υψηλότατο δηλαδή επίπεδο.
Αυτή η επιτροπή δέχθηκε τις εκθέσεις όλων, πλην οκτώ,
βάσει κριτηρίων –που αναφέραµε- και συγκεκριµένων συντελεστών που έχουν να κάνουν µε το επίπεδο διοικήσεως, τις δοµές
διοίκησης, τις αναλογίες του διοικητικού προσωπικού µε τις
νέες δοµές διοίκησης. Για παράδειγµα, τα τµήµατα πια δεν είναι
διοικητική µονάδα, αλλά ακαδηµαϊκή µονάδα, συνεπώς δεν δικαιολογούν διοικητικούς. Αυτοί εξυπηρετούνται από τις δοµές
των σχολών κ.ο.κ.
Με όλους αυτούς τους συντελεστές, η επιτροπή αυτή κατέληξε σε ένα πόρισµα το οποίο υπεβλήθη στο Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης. Αυτό το πόρισµα, το οποίο καταθέτω
σήµερα στη Βουλή στα Πρακτικά…
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων
κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν πόρισµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό το έχουµε ζητήσει
τόσες φορές. Τώρα το φέρνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Όταν µιλούσατε, σηκώθηκε κάποιος να διαµαρτυρηθεί; Σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Αυτό το πόρισµα ενεκρίθη από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης και ανέδειξε πλεονάσµατα
σε οκτώ ιδρύµατα και ελλείµµατα –γύρω στα εξακόσια πενήντα
κενά- σε άλλα ιδρύµατα, τα οποία θα καλυφθούν µέσω της διαϊδρυµατικής κινητικότητας από τα ιδρύµατα που εµφανίζουν
πλεονάσµατα στα ιδρύµατα που εµφανίζουν κενά.
Στη συνέχεια, ζητήθηκε από όλα τα ιδρύµατα να αποστείλουν
τα στοιχεία αυτά, γιατί η µελέτη αυτή, η αξιολόγηση η οποία
έγινε και η απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης αφορά συγκεκριµένους κλάδους και κατηγορίες. Αυτούς
τους κλάδους και τις κατηγορίες, δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία
συµµετέχουν, δεν κόβονται οριζόντια, αλλά µετά από αξιολόγηση που θα έκανε το ΑΣΕΠ.
Ζητήθηκε, λοιπόν, σε όλα τα ιδρύµατα και στις υπηρεσίες διοικητικού να καταθέσουν αυτά τα στοιχεία, να τα υποβάλουν
στο ΑΣΕΠ, προκειµένου να γίνει η αξιολόγηση. Αυτό δεν κατέστη δυνατό για τους λόγους τους οποίους όλοι γνωρίζουµε σε
αυτήν την Αίθουσα.
Γι’ αυτό, µε τροποποίηση της υπουργικής απόφασης του συναδέλφου Υπουργού, ζητήσαµε από τους διοικητικούς υπαλλήλους να απογραφούν, το οποίο και έχουν κάνει µέχρι σήµερα.
Τα 3/5 των διοικητικών υπαλλήλων έχουν απογραφεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας µε βάση την πλατφόρµα του
ΑΣΕΠ.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο φέρνει η σηµερινή ρύθµιση και είναι –
αν θέλετε- συµπλήρωση του Κώδικα για τους δηµοσίους υπαλλήλους είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν απογράφονται και
αρνούνται να υποβάλουν στοιχεία πρέπει να υποστούν κάποιες
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κυρώσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έκανε κάθε ευνοµούµενη
πολιτεία…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: ...(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Καπερνάρο, γιατί διακόπτετε πάλι; Σας παρακαλώ!
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): …και ως ένδειξη ισονοµίας απέναντι
στους νοµοταγείς υπαλλήλους, οι οποίοι προσέφεραν και προσέδωσαν τα στοιχεία που τους ζητήθηκαν από τις εποπτεύουσες αρχές.
Συνεπώς αυτή είναι µία ρύθµιση η οποία ζητάει από όλους να
είναι ίσοι απέναντι στο νόµο και υπενθυµίζει σε όλους ότι έχουν
την υποχρέωση να σέβονται το νόµο. Μπορεί κάποιοι να αισθάνονται ότι αδικούνται από µία ρύθµιση –όπως αυτή της διαθεσιµότητας- αλλά γι’ αυτό σε κάθε ευνοµούµενη πολιτεία
υπάρχουν τα ένδικα µέσα τα οποία µπορούν να µετέλθουν, προκειµένου να στηρίξουν το δίκαιό τους.
Αυτό, όµως, το οποίο δεν επιτρέπεται είναι, πρώτον, να µην
υπάρχει υπακοή στο νόµο και, δεύτερον, να κρατούνται και να
κρατάµε τα δύο αυτά Ιδρύµατα κλειστά, προσπαθώντας –τάχα
µου- να προασπιστούµε δικαιώµατα δικά µας, αλλά καταπατώντας τα δικαιώµατα πολλών χιλιάδων συµπολιτών µας.
Συνεπώς, θεωρώ και κάνω έκκληση, κατ’ αρχάς, όλα τα ιδρύµατα να είναι ανοιχτά και ο νόµος, η ευνοµούµενη πολιτεία, θα
λύσει όλα τα άλλα προβλήµατα, τα οποία µπορούν να ανακύπτουν από την οποιαδήποτε διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Κασιδιάρης έχει τον λόγο για ένα λεπτό.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ένα λεπτό επί της διαδικασίας θα µιλήσω.
Θεωρούµε την παρούσα διαδικασία της ψηφοφορίας παράνοµη και αντισυνταγµατική για λόγους τους οποίους ανέλυσα
διεξοδικώς προηγουµένως.
Η Χρυσή Αυγή είναι ένα νόµιµο πολιτικό κόµµα. «Μορφώµατα» και «εγκληµατικές οργανώσεις» είναι τα κόµµατα του κλεπτοκρατικού και του αντισυνταγµατικού τόξου.
Η τροπολογία για κατάργηση της χρηµατοδότησης της Χρυσής Αυγής, καταλύει επί της ουσίας το Σύνταγµα και το πολίτευµα. Μας στερείτε το κρατικό χρήµα, δεν µπορείτε όµως να
σταµατήσετε το νόµιµο πολιτικό µας αγώνα. Σταµατάτε µόνο
τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, διότι εκεί ακριβώς επιστρέφονταν τα χρήµατα του ελληνικού λαού.
Απέχουµε από την ψηφοφορία. Αποχωρούµε για να µη νοµιµοποιήσουµε την παρανοµία σας.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό αποχωρούν από την Αίθουσα οι Βουλευτές
της Χρυσής Αυγής)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Άντε να πιεις κανένα ουισκάκι!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Δεν το κατάλαβα. Προκαλούµε κιόλας;
Έχουµε και θράσος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ. Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Ξαναρχίσατε πάλι; Για λίγες
µέρες είχατε ησυχάσει. Ο κ. Παναγιώταρος πάλι ξεκίνησε!
Ο Υφυπουργός κ. Παπαγεωργίου έχει τον λόγο για ένα
λεπτό.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα απλά να πω ότι κάνουµε δεκτή τη βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό 849 και ειδικό αριθµό 108.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Επαναλαµβάνω ότι κάνουµε δεκτή τη βουλευτική τροπολογία
µε γενικό αριθµό 849 και ειδικό αριθµό 108 του κ. Κόλλια, που
αφορά τους εκλεγµένους συνδικαλιστές στα διοικητικά συµβούλια και κάλυψη των εξόδων αυτών όταν εκλέγονται στα διοικητικά συµβούλια των εταιρειών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
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πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέρ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γειας και άλλες διατάξεις» και θα γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Επί των υπ’ αριθµ. 874/127 και 875/128 τροπολογιών έχει
υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, από Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επί της υπ’
αριθµόν 851/110 τροπολογίας έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής
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ονοµαστικής ψηφοφορίας, από Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ της
οποίας το κείµενο έχει ως εξής.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα αναγνώσω
πρώτα τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ - Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Πετράκος Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Παπαδηµούλης Δηµήτριος. Παρών.
Η κ. Κωνσταντοπούλου Ζωή. Παρούσα.
Ο κ. Πάντζας Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Βούτσης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Αποστόλου Ευάγγελος. Παρών.
Ο κ. Μητρόπουλος Αλέξιος. Παρών.
Ο κ. Στρατούλης Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Κουρουµπλής Παναγιώτης. Παρών.
Η κ. Γεωργοπούλου Έφη. Παρούσα.
Ο κ. Αλεξόπουλος Απόστολος. Παρών.
Ο κ. Μιχαλάκης Νικόλαος. Παρών.
Η κ. Καλογερή Αγνή. Παρούσα.
Ο κ. Ζερδελής Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Ξανθός Ανδρέας. Παρών.
Ο κ. Συρµαλένιος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Δερµιτζάκης Κωνσταντίνος. Παρών.
Η κ. Ουζουνίδου Ευγενία. Παρούσα.
Η κ. Καφαντάρη Χαρά. Παρούσα.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ.
Θα αναγνώσω τώρα τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, για να
διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Ρήγας Παναγιώτης. Παρών.
Ο κ. Δριβελέγκας Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Μωραΐτης Θάνος. Παρών.
Ο κ. Κρεµαστινός Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας. Παρών.
Ο κ. Χρήστος Γκόκας. Παρών.
Ο κ. Τριαντάφυλλος Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Ντόλιος Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Κουκουλόπουλος Πάρις. Παρών.
Ο κ. Κασσής Μιχαήλ. Παρών.
Ο κ. Κουτσούκος Γιάννης. Παρών.
Η κ. Τζάκρη Θεοδώρα. Παρούσα.
Ο κ. Σαχινίδης Φίλιππος. Παρών.
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Ο κ. Δήµας Πύρρος. Παρών.
Ο κ. Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Χατζή Οσµάν Αχµέτ. Παρών.
Ο κ. Σηφουνάκης Νικόλαος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Δέχεστε να συµπτύξουµε τις τρεις ονοµαστικές ψηφοφορίες
για τις τροπολογίες 874/127, 875/128 και 851/110, για τις οποίες
έχει ζητηθεί ονοµαστική ψηφοφορία, σε µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
Θα διεξαχθεί, λοιπόν, ονοµαστική ψηφοφορία επί των υπ’
αριθµ. 874/127, 875/128 και 851/110 τροπολογιών του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.
Οι αποδεχόµενοι τις τροπολογίες λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τις τροπολογίες λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη
Νέα Δηµοκρατία και η κ. Όλγα Γεροβασίλη από το ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες-φαξ συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί των τροπολογιών του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές θα
ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η
οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι οι Βουλευτές κ. Ελένη
Ράπτη, κ. Νικήτας Κακλαµάνης, κ. Γιάννης Κουτσούκος και κ.
Αλέξανδρος Κοντός δεν παρευρέθησαν στη σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία και µας γνωρίζουν µε επιστολή τους πως αν
ήταν παρόντες, θα ψήφιζαν «ΝΑΙ». Αυτές οι επιστολές εκφράζουν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πρόθεση ψήφου, θα καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση
των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην
καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα γίνει τώρα η ψήφιση των
υπολοίπων άρθρων και τροπολογιών που δεν έχουν τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Πετράκο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Θα ήθελα να κάνω διευκρίνιση σε
δύο άρθρα, επειδή δεν µας δόθηκε ο λόγος για δευτερολογία.
Στο άρθρο 12 έγινε µία θετική τροποποίηση και ψηφίζουµε
«ΠΑΡΩΝ».
Στο άρθρο 17 παρ’ ότι έχει δύο θετικά, τα αγροτικά φωτοβολταϊκά και τους φορείς πρόνοιας, τα άλλα είναι πολύ βαριά, σε
σχέση µε την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΣΦΑ και το
τέλος διακοψιµότητας, και γι’ αυτό ψηφίζουµε κατά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ένα-ένα που θα
ψηφίζετε τα άρθρα θα παίρνετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Και στο επίδοµα ανεργίας ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» διότι δεν καλύπτει το σύνολο των θεµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Προχωρούµε,
λοιπόν, στην ψήφιση των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 15 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 17 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 µε την προσθήκη της υπ’ αριθµόν 849/108 τροπολογίας;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Λευκό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 18, όπως διαµορφώθηκε µε την προσθήκη της υπ’ αριθµόν 849/108 τροπολογίας έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με ποια πλειοψηφία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με την πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πού είναι οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ερωτάται το
Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 850 και ειδικό 109 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Παρών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Λευκό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 850 και ειδικό 109 έγινε δεκτή όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 877 και ειδικό 130 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 877 και ειδικό 130 έγινε δεκτή όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 879 και ειδικό 132 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 879 και ειδικό 132 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 269 Βουλευτές.
Επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 874 και ειδικό 127:
Υπέρ της τροπολογίας δηλαδή.
«ΝΑΙ» ψήφισαν 149 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας δηλαδή.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 120 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 874 και ειδικό 127
έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως
ίδιο άρθρο.
Επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 875 και ειδικό 128:
Υπέρ της τροπολογίας δηλαδή.
«ΝΑΙ» ψήφισαν 149 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας δηλαδή.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 120 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 875 και ειδικό 128
έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως
ίδιο άρθρο.
Επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 851 και ειδικό 110:
Υπέρ της τροπολογίας δηλαδή.
«ΝΑΙ» ψήφισαν 235 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 34 Βουλευτές σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο της ονοµαστικής ψηφοφορίας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 851 και ειδικό 110 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο ως
έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία επί της αρχής, επί των άρθρων και επί των τροπολογιών.
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 Σώµατος και ώρα 0.45’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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