ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΖ’
Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου 2013
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 3821, 3887
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 3821, 3822, 3825, 3887,
3893, 3894, 3897, 3899, 3902, 3903, 3921, 3922, 3924, 3928,
3929, 3931, 3934, 3935
3. Συλλυπητήρια αναφορά για τη δολοφονία του αστυνοµικού εν ώρα καθήκοντος στη Φλώρινα, σελ. 3822, 3823,
3825, 3932, 3934
4. Ανακοινώνονται προς το Σώµα ότι:
α) Με την υπ’ αριθµ 12004/7962, από 9 Δεκεµβρίου 2013,
απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας,
β) Με την υπ’ αριθµ. 12006/7964, από 9 Δεκεµβρίου 2013,
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής,
Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής,
γ) Με την υπ’ αριθµ. 12022/7978, από 9 Δεκεµβρίου 2013,
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές,
δ) Με την υπ’ αριθµ. 11998/7956, από 9 Δεκεµβρίου 2013,
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, τροποποιήθηκε η υπ’
αριθµ. 9729/6929/27.7.2012 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής,
ε) Με την υπ’ αριθµ. 12002/7960, από 9 Δεκεµβρίου 2013,
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, τροποποιήθηκε η υπ’
αριθµ 9200/6542/20.7.2012 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής,
στ) Με την υπ’ αριθµ. 12003/7961, από 9 Δεκεµβρίου 2013,
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, τροποποιήθηκε η υπ’
αριθµ. 10911/7300/11.11.2013 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής και
ζ) Με την υπ’ αριθµόν 11999/7957 από 9 Δεκεµβρίου 2013
απόφαση του Προέδρου της Βουλής τροποποιήθηκε η υπ’
αριθµόν 9948/7090/31.7.2012 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής, σελ. 3903-3920
5. Αναφορά σχετικά µε τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν,
σελ. 3922, 3932
6. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 3935
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου αναφορών και ερωτήσεων της
Τρίτης 10 Δεκεµβρίου 2013, σελ. 3821
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
α) «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των Κρατών µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και,
ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας», σελ.
3821-3826
β) «Κύρωση της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών µελών της, ως δεύτερου µέ-

ρους, της Ισλανδίας και, ως τρίτου µέρους, του Βασιλείου
της Νορβηγίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών µελών της, ως τρίτου µέρους
της Ισλανδίας και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της
Νορβηγίας», σελ. 3822-3826
γ) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών
Υπηρεσιών», σελ. 3822-3875
2. Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση των
Συµφωνιών Τροποποίησης των Συµβάσεων Παραχώρησης
των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων»,
σελ. 3887
3. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Οι Υπουργοί Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Οικονοµικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη κατέθεσαν σχέδιο νόµου:
«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»,
σελ. 3891
4. Κατάθεση πρότασης νόµου:
Ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών
κ. Νικόλαος Νικολόπουλος κατέθεσε πρόταση νόµου «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού», σελ. 3891
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ. ,
σελ. 3925-3944
ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. ,
σελ. 3821-3894
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. , σελ. 3894-3925
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 3821
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. ,
σελ. 3929
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , σελ. 3821, 3894, 3934
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 3929
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ. ,
σελ. 3927, 3928, 3929, 3931,
3934, 3935
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 3922
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ Β. ,
σελ. 3822, 3902, 3929, 3931,
3935
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 3821, 3822, 3825, 3887,
3893
ΚΟΥΙΚ Τ. ,
σελ. 3902
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 3822
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π,
σελ. 3903
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. , σελ. 3894, 3897, 3899, 3902,
3903, 3921, 3922, 3924
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ.
σελ. 3902, 3903
ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ Α. ,
σελ. 3897

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ,
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μ. ,
ΨΥΡΡΑΣ Θ. ,

σελ. 3821, 3825
σελ. 3935
σελ. 3897

Β. Επί της συλλυπητήριας αναφοράς:
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ Β. ,
σελ. 3934
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 3822
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. , σελ. 3932
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Δ. ,
σελ. 3823
ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ι. ,
σελ. 3825
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 3822
ΜΑΚΡΗ Ρ,
σελ. 3822
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. , σελ. 3825
Γ. Επί της αναφοράς στις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν:
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 3922
ΚΟΥΙΚ Τ. ,
σελ. 3922
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. , σελ. 3932
Δ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ Β. ,
σελ.3935
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μ. ,
σελ. 3935
Ε. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων:
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 3822
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , σελ. 3823
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 3824
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Δ. ,
σελ. 3823
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. , σελ. 3825
ΣΤΑΘΑΚΗΣ Γ. ,
σελ. 3822
ΨΥΡΡΑΣ Θ. ,
σελ. 3824
ΣΤ. Επί των σχεδίων νόµου του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση των Συµφωνιών ... συναφών θεµάτων»:
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. ,
σελ. 3929
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 3931, 3932
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Ο. ,
σελ. 3941, 3942
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , σελ. 3893, 3894, 3895
ΓΚΟΚΑΣ Χ. ,
σελ. 3891, 3893, 3895
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 3928
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ,
σελ. 3934,3935, 3944
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ,
σελ. 3934, 3935, 3942, 3943,
3944
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ Β. ,
σελ. 3927, 3931, 3934, 3935,
3944
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 3939, 3940, 3941, 3942,
3943
ΚΟΥΙΚ Τ. ,
σελ. 3922
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. , σελ. 3933, 3934, 3937
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Δ. ,
σελ. 3924, 3937
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Ι. ,
σελ. 3921
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ.
σελ. 3924, 3928
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 3923, 3924
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
σελ. 3894, 3902, 3903
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ν. ,
σελ. 3899
ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ Α. ,
σελ. 3897, 3899, 3941
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ Ε. ,
σελ. 3889, 3891, 3928
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
σελ. 3895
ΠΑΝΤΖΑΣ Γ. ,
σελ. 3921
ΠΕΤΡΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 3944
ΠΙΠΙΛΗ Φ. ,
σελ. 3894
ΣΤΑΘΑΚΗΣ Γ. ,
σελ. 3929, 3930, 3931, 3932

ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ,
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Δ. ,
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μ. ,
ΨΥΡΡΑΣ Θ. ,

σελ. 3900
σελ. 3887
σελ. 3924, 3926, 3927, 3928,
3929, 3935
σελ. 3938

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ B’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΖ’
Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 9 Δεκεµβρίου 2013, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 18.10’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 7-12-2013
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΜΒ’, ΜΓ’, ΜΔ’, ΜΕ’ και ΜΣΤ’ συνεδριάσεών του, της Τρίτης 3 Δεκεµβρίου 2013, της Τετάρτης 4
Δεκεµβρίου 2013, της Πέµπτης 5 Δεκεµβρίου 2013, της Παρασκευής 6 Δεκεµβρίου 2013 και του Σαββάτου 7 Δεκεµβρίου 2013,
στις οποίες περιλαµβάνεται η συζήτηση και η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα το δελτίο αναφορών και ερωτήσεων της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου 2013, το οποίο έχει ως εξής:
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος. 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 3054/23-10-2013 ερώτηση του Βουλευτή Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Ψυχάρη προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου.
2. Η µε αριθµό 1138/22-10-2013 αναφορά του πρώην Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή Β’ Αθηνών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το προεδρικό διάταγµα που
αφορά στις εξώσεις επιχειρήσεων στο παραλιακό µέτωπο Αττικής.
3. Η µε αριθµό 897/3-10-2013 αναφορά του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα Μαριά προς
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις συνέπειες της διαθεσιµότητας των σαράντα εννέα διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
4. Η µε αριθµό 938/27-8-2013 ερώτηση της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νίκης Φούντα προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αξιοποίηση του κτηρίου του
πρώην Γενικού Νοσοκοµείου Μεσολογγίου «Χατζή-Κώστα».
Β. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1344/5-9-2013 ερώτηση του Βουλευτή Λέσβου
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παύλου Βογιατζή προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις επιλέξιµες βοσκήσιµες γαίες στη Λέσβο και στη Λήµνο, βάσει του σχεδίου δράσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µία πρόταση.
Υπάρχουν δύο συµβάσεις προς κύρωση αρµοδιότητας του ίδιου
Υπουργείου, του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Προκειµένου να κερδίσουµε χρόνο, γιατί υπάρχει και
άλλο νοµοσχέδιο στη συνέχεια, θα πρότεινα οι αντιλέγοντες να
τοποθετηθούν και επί των δύο συµβάσεων. Θα έχετε, βέβαια,
πέντε λεπτά χρόνο οµιλίας και περισσότερο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή η δική µου τοποθέτηση
για τη µία από τις δύο συµβάσεις θα εξαρτηθεί από την απάντηση που θα δώσει ο κύριος Υπουργός, µήπως θα ήταν προτιµότερο να µιλήσει ο κύριος Υπουργός και µετά να τοποθετηθούµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν µπορώ εγώ
από τώρα να ξέρω τι απάντηση θα δώσει ο κύριος Υπουργός.
Εσείς έχετε την εντύπωση ότι θα δώσει...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ προϊδεάζω και έχω ετοιµαστεί, βέβαια, αλλά…
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Περιµένετε πρώτα να ακούσετε την
απάντησή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εγώ θα έλεγα
να υπάρξει κοινή τοποθέτηση των αντιλεγόντων. Μετά, αν θέλετε
να συµπληρώσετε κάτι σε αυτά που θα πει ο κύριος Υπουργός,
θα έχετε και δύο-τρία λεπτά, αυτοί που θα θέλετε, βέβαια, όχι
όλοι απαραίτητα, αν δεν έχετε να πείτε κάτι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Γιοβανόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μιλάτε για τις συµφωνίες των κρατών. Δεν µιλάτε για τα οδικά έργα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, εγώ µιλάω
για τις δύο κυρώσεις. Μετά είναι το νοµοσχέδιο.
Η πρώτη κύρωση έχει ως εξής:
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων:
α) «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως
δεύτερου µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατώνµελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου
µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας» και
β) «Κύρωση της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας Αεροπορικών
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Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών-µελών της, ως δεύτερου µέρους, της Ισλανδίας και, ως τρίτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας για
την εφαρµογή της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ,
ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως
δεύτερου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών
µελών της, ως τρίτου µέρους της Ισλανδίας και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας».
Η δεύτερη κύρωση έχει ως εξής:
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα της Τεχνολογίας
Πληροφοριών, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών».
Τα νοµοσχέδια ψηφίστηκαν στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Εισάγονται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία
του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορούν
να λάβουν το λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί των κυρώσεων
αυτών των συµφωνιών.
Όπως βλέπω εδώ, αντίρρηση είχε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Επιφυλάξεις είχαν τα υπόλοιπα κόµµατα, µε το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα
Δηµοκρατία να δηλώνουν υπέρ.
Στη δεύτερη κύρωση επιφύλαξη έχει κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ
καθώς και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, η Χρυσή Αυγή, η Δηµοκρατική Αριστερά, οι Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές και το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να έχω τον λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα επί διαδικαστικού θέµατος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Σήµερα είναι η Παγκόσµια Ηµέρα
κατά της Διαφθοράς. Βεβαίως, υπήρξε ανάλογη επιτροπή το
πρωί, η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας. Θα πρέπει, κατά την
άποψή µου, τη θέση µου, επειδή είχαµε κατά την εκτέλεση του
καθήκοντος µία απώλεια ενός ανθρώπου…
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Γιατί δεν έχουν αλεξίσφαιρα γιλέκα. Γι’ αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Θα παρακαλέσω να σεβόµαστε τη
µνήµη.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Γιατί ο Υπουργός φρόντισε η Ελληνική Αστυνοµία να µην έχει ούτε αλεξίσφαιρα γιλέκα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Μακρή,
περιµένετε να δείτε τι θα πει το Προεδρείο. Πρώτα απ’ όλα δεν
έχετε τον λόγο. Αφήστε τον κύριο συνάδελφο να τοποθετηθεί
αφού θέλει. Είµαστε εκτός διαδικασίας, έτσι κι αλλιώς. Είναι µε
την ανοχή του Προεδρείου, όπως καταλαβαίνετε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Θέλει να αποδοµήσει όλη την Ελληνική Αστυνοµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Μακρή,
σας παρακαλώ.
Συνεχίστε, κύριε Κυριαζίδη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Θα πρότεινα, αν το επιτρέπετε, να
τηρήσει η Βουλή ενός λεπτού σιγή, καθότι πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι η έννοµη τάξη, η δηµόσια ασφάλεια και τάξη πληρώνεται µε αίµα. Και, βεβαίως, ένας αστυνοµικός, ένας δηµόσιος
λειτουργός, αφιέρωσε τη ζωή του γι’ αυτό ακριβώς.
Για µένα -και για όλους µας πιστεύω- αυτό το ζήτηµα είναι κυρίαρχο και πρέπει να το σεβόµαστε εδώ µέσα τουλάχιστον. Σε
ό,τι αφορά την κ. Μακρή έχουµε και τη δυνατότητα αλλά και τον
τρόπο να αντιπαρατεθούµε γι’ άλλου είδους ζητήµατα. Όµως,
σε αυτό δεν νοµίζω ότι χωράει οποιαδήποτε διένεξη κοµµατική.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θα µπορούσα να έχω τον λόγο,
κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν θα µπω
στη συζήτηση αυτή, κύριε Καπερνάρο, µε όλον τον σεβασµό. Η
τοποθέτησή µου θα σας αρέσει πάρα πολύ. Θα το δείτε. Περιµένετε.
Προφανώς, ως Έλληνες Βουλευτές, οι οποίοι προερχόµαστε
από τις τάξεις και από τις διάφορες κοινωνικές οµάδες των Ελλήνων πολιτών, σεβόµαστε την Ελληνική Αστυνοµία. Και ασφα-
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λώς, όσον αφορά στον αδικοχαµένο πρώην συνάδελφό σας, τιµούµε αυτόν τον άδικο χαµό.
Δεν θα ήθελα κι εγώ -και ως θυγατέρα αστυνοµικού- να
µπούµε σε άλλες συζητήσεις, οι οποίες πολλές φορές και εκτραχύνονται και βγάζουν αλλού, πέρα από το πού θα ήθελε κάποιος
ή θα θέλαµε σήµερα.
Η Ελληνική Βουλή προφανώς τιµά τα θύµατα τα οποία προέρχονται από τις τάξεις της Ελληνικής Αστυνοµίας, όταν λειτουργούν και αυτοί στο πλαίσιο του καθήκοντός τους.
Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση επί του παρόντος, θεωρώ ότι θα
µας βγάλει σε άλλες συζητήσεις.
Όµως, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι, όταν εγώ τουλάχιστον ανέβασα στο twitter µου συλληπητήρια για αυτόν τον άδικο
χαµό, είπα ότι είναι ανυπεράσπιστο µέλος της Ελληνικής Αστυνοµίας. Τους στέλνουµε, λοιπόν, ανυπεράσπιστους. Μόνο αυτό,
λέει πολλά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κύριε Καπερνάρο.
Όταν πάρετε τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός, θα τοποθετηθείτε και γι’ αυτό σε µία φράση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Να µη µου χρεώσετε τον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, δεν θα
σας χρεώσω τον χρόνο. Θα είµαι για δύο ώρες στην Έδρα. Θα
πάρετε το λόγο µετά.
Κύριε Σταθάκη, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Δεν θα τα χρειαστώ. Θα µιλήσω λιγότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Εµείς είµαστε πολύ κριτικοί απέναντι
στη σύµβαση, όχι για τις χώρες που προστίθενται στον κατάλογο. Είµαστε αντίθετοι ως ευρωπαϊκή Αριστερά από την αρχή,
στην πρώτη απελευθέρωση και κυρίως στη δεύτερη, του 2010,
η οποία δηµιουργεί µία αγορά εντελώς απελευθερωµένη, χωρίς
στοιχειώδεις µέριµνες, τόσο για τα περιβαλλοντικά θέµατα που
εγείρονται, όσο και για την προστασία των επιβατών.
Το επίµαχο, όµως, θέµα παρέµενε και αφορούσε στα θέµατα
ασφάλειας των ΗΠΑ, στο όνοµα των οποίων γίνεται συστηµατική
παρακολούθηση όλων των επιβατών που ταξιδεύουν από και
προς τις ΗΠΑ. Υπ’ αυτές τις συνθήκες ήµασταν αρνητικοί και ψηφίσαµε κατά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Σταθάκη.
Ο κ. Αλεξόπουλος έχει τον λόγο για τη δεύτερη κύρωση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νιώθω την ανάγκη να επαναλάβω κάποιες σκέψεις και παρατηρήσεις που ως ΣΥΡΙΖΑ
είχαµε κάνει κατά την πρώτη συζήτηση της προς κύρωση συµφωνίας µε τη Βουλγαρία στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου.
Εκεί είχαµε για πολλοστή φορά τονίσει ότι είναι θετική και αναγκαία η συνεργασία µε άλλες χώρες, γιατί αναγνωρίζουµε ότι,
πέρα από το ότι ενισχύονται οι προσπάθειες ειρηνικής συνύπαρξης ιδιαίτερα µε γειτονικές χώρες µας, οι ποικιλόµορφες συνεργασίες µπορούν να αποβούν επωφελείς για τους λαούς των
συµβαλλόµενων κρατών.
Είχαµε, όµως, τονίσει ότι µια σειρά από τέτοιες συµφωνίες που
έρχονται κατά καιρούς προς κύρωση από το ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι εξαιρετικά πρόχειρες και αόριστες. Αυτό, γιατί οι συγκεκριµένες συµφωνίες δεν είναι αποτέλεσµα συστηµατικής και
καλής προετοιµασίας των συµβαλλόµενων κρατών. Είναι µάλλον
ένας τρόπος έκφρασης αµοιβαίας αβροφροσύνης και ύπαρξης
καλής διάθεσης για συνεργασία, χωρίς αυτή η συνεργασία να
απορρέει από ουσιαστική ανάγκη ικανοποίησης συγκεκριµένων
υπαρκτών προβληµάτων και προτάσεων κάποιας ή και των δύο
συµβαλλόµενων χωρών.
Είχαµε, επίσης, επισηµάνει ότι τελικά κάποιες τέτοιες συµφωνίες, έτσι όπως είναι δοµηµένες, φαίνεται να εξυπηρετούν όχι τις
πραγµατικές ανάγκες των λαών, αλλά ανάγκες ιδιωτικών συµφερόντων. Εδώ θα µπορούσε να αναφέρει κανείς ότι και στην πα-
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ρούσα συµφωνία περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν ευαίσθητους -εθνικά ευαίσθητους, θα έλεγα- τοµείς της τεχνολογίας πληροφοριών, των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών,
που µόνο ιδιωτικά, µονοπωλιακά ή πολυεθνικά συµφέροντα θα
µπορούσαν να εξυπηρετήσουν, αφού δεν προβλέπονται στη σύµβαση κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας.
Υπενθυµίζω, επίσης, ότι κατά τη συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου είχαµε σταθεί σε κάποια σηµεία
της συµφωνίας, στα οποία είχαµε κάνει κριτική, αν και γνωρίζαµε
ότι δυστυχώς δεν µπορούσαµε -και ούτε τώρα µπορούµε, φυσικά- να αλλάξουµε κάτι στα όσα έχουν συµφωνηθεί. Αυτή η κριτική ήταν η αιτία που δεν ήµασταν υπέρ τότε της κύρωσης της
σύµβασης.
Επί της ουσίας, δεν διαφωνούµε µε τη σύναψη κάποιας συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας της
Ελλάδας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας
για συνεργασία στους προαναφερθέντες τοµείς. Υπενθυµίζω,
όµως, ότι ανάλογη συµφωνία µε τους ίδιους τοµείς συνεργασίας
είχε υπογραφεί και το 2002.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου στις
28 Νοεµβρίου του 2013 σας ρωτούσαµε τα εξής:
Πρώτον, ποια είναι τα αποτελέσµατα και τα οφέλη που προέκυψαν από την προηγούµενη συµφωνία;
Δεύτερον, υπεγράφησαν συµβάσεις µεταξύ των αντιστοίχων
τηλεπικοινωνιακών και ταχυδροµικών φορέων των δύο χωρών;
Τρίτον, εάν ναι, ποιο ήταν το αποτέλεσµα και ποια τα οφέλη
κάθε χώρας από την υλοποίηση των συµβάσεων αυτών;
Τέταρτον, έµεινε ευχαριστηµένο το Υπουργείο σας από τους
ρυθµούς και τα περιγράµµατα που οριοθέτησαν την εφαρµογή
της προηγούµενης συµφωνίας;
Πέµπτον, η αποκτηθείσα εµπειρία από την προηγούµενη συνεργασία σας βελτίωσε καθόλου την παρούσα σύµβαση;
Έκτον, πόσο στοίχισε στο ελληνικό δηµόσιο η εφαρµογή της
προηγούµενης συµφωνίας;
Κύριε Υφυπουργέ, σας είχαµε πει τότε ότι οι απαντήσεις σας
θα καθόριζαν και την τελική µας στάση. Δεν γνωρίζω αν σήµερα
θα πάρουµε πειστικές και ουσιαστικές απαντήσεις.
Επειδή θα θέλαµε η παρούσα συµφωνία να έχει διαφορετική
τύχη από αυτήν του 2002, επειδή θέλουµε να είµαστε αλληλέγγυοι απέναντι σε µια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δοκιµάζεται πιο σκληρά από την Ελλάδα µας -ανεξάρτητα από το εάν
η µνηµονιακή σας συµφωνία µε την τρόικα θέλει να προσαρµόσει
και να ευθυγραµµίσει τη χώρα µας µε τα δεδοµένα της Βουλγαρίας- επειδή διαφωνούµε µε την προχειρότητα και την αοριστία
της συζητούµενης σύµβασης και επειδή για εµάς, κύριε Υφυπουργέ, η κύρωση των συµφωνιών ή η κύρωση κάποιων µνηµονίων δεν είναι σε γενικές γραµµές µια τυπική διαδικασία, µε όλες
τις αντιρρήσεις ή τις συµφωνίες που υπάρχουν, όπως υποστηρίξατε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου,
επειδή δεν µπορούµε να υπερψηφίσουµε τη σύµβαση αυτή, δηλώνουµε απλά «ΠΑΡΩΝ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Αλεξόπουλε, και περαστικά σας.
Ο κ. Γιοβανόπουλος, αντιλέγων από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, έχει τον λόγο. Παρακαλώ να τοποθετηθείτε και στις δυο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Μέσα στα βασανιστήρια που υφίσταται κάθε νέος Βουλευτής
που φτάνει στο Κοινοβούλιο, κυρία Πρόεδρε, είναι το να προσπαθεί, όταν έρχεται αντιµέτωπος µε τέτοιου είδους συµβάσεις,
να κατανοήσει τι ακριβώς συµβαίνει, τι κρύβεται πίσω από τα
λόγια και τα µαύρα γράµµατα πάνω στα άσπρα χαρτιά και, εν
πάση περιπτώσει, να κατανοήσει όλη αυτή την εποικοδοµητική
ασάφεια, την απεραντολογία της αοριστίας και όλο αυτό το κενό
στην έκφραση του τι συµβαίνει σε µια αεροπορικού περιεχοµένου σύµβαση, παραδείγµατος χάριν µε τη Βουλγαρία, όπως επίσης να προσπαθεί να έρθει στο Κοινοβούλιο και να επιχειρηµατολογήσει ότι θα είναι ίσως καλό για την πατρίδα.
Ειλικρινά προσπάθησα, στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δυνατοτήτων, να αντιληφθώ τι γινόταν µέχρι σήµερα, ποιος αποτίµησε
τις µέχρι σήµερα σχέσεις, ποιος τις κοστολόγησε. Ακόµα και σε
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αυτήν που προτείνει σήµερα προς κύρωση το Υπουργείο ποιος
µέτρησε πόσο µάς στοιχίζει, πόσο κερδίζουµε ή πόσο χάνουµε
και, εν τέλει, ποιος είναι ο στόχος;
Προσπάθησα πάρα πολύ να αντιληφθώ πώς θα µπορέσω και
εγώ να συµβάλλω και να πω κάποιο «ΝΑΙ», γιατί θα πούµε «ΝΑΙ»
στη σύµβαση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες.
Στη σύµβαση όµως µε τη Βουλγαρία, θα πρέπει να κατανοήσουµε όλοι κάποτε πώς φτάνει µια χώρα, που καλά-καλά δεν
ξέρει αν βρέθηκε και από πότε µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να
έχει ήδη κάνει άλµατα µπροστά. Έχει κάνει Κτηµατολόγιο.
Αν πάτε σε ένα συµβολαιογραφείο της Βουλγαρίας για µια δοσοληψία όσον αφορά αγοραπωλησία ακινήτου, µέσα από το συµβολαιογραφικό γραφείο θα πάρετε κατευθείαν την τοπογραφική
µελέτη για την κάτοψη του οικοπέδου, θα πάρετε ηλεκτρονικά
από την εφορία κατευθείαν την αντικειµενική αξία και θα πληρωθεί ηλεκτρονικά ο αναλογούν φόρος.
Επίσης, ηλεκτρονικά θα βγουν όλα τα πιστοποιητικά περί εγγραφής ή µη εγγραφής βαρών, διεκδικήσεων κ.λπ. και µέσα σε
δέκα λεπτά όλα τα πιστοποιητικά, ακόµα και εκείνα της περιβαλλοντικής προστασίας, έρχονται µπροστά σου, όταν στην Ελλάδα
ακόµα ψάχνουµε να βρούµε αν θα ζητήσει κάτι η αρχαιολογία
από την εφορία κ.λπ.. Πηγαίνει µετά ο πολίτης στην εφορία και
του λένε «εµείς είµαστε το δικαστικό τµήµα, θα πάτε στο διπλανό, για να δείτε ποιο είναι το τµήµα διεκδικήσεων» και άλλα.
Αυτά είναι ιστορίες που θυµίζουν ιθαγενείς, όταν η Αµερική ανακαλυπτόταν από τον Κολόµβο.
Εµείς µείναµε εκεί και η Βουλγαρία τώρα ξαφνικά προσφέρει
γη και ύδωρ στις επιχειρήσεις και δεκάδες –φοβάµαι να πω εκατοντάδες- επιχειρήσεις από τη βόρεια Ελλάδα βρίσκουν καταφύγιο εκεί, στο ΦΠΑ του 10%, τρέχουν στη Βουλγαρία, φεύγουν οι
επενδύσεις για εκεί, εµείς χάνουµε τα εργατικά χέρια, χάνουµε
το προϊόν της παραγωγικής διαδικασίας και τώρα θέλετε να υπογράψουµε και µια σύµβαση για τις µεταφορές, ώστε οι ιδιώτες
να κάνουν τις δικές τους µπίζνες και το πατριωτικό νόηµα να χάνεται εντελώς.
Από εµάς θα εισπράξετε ένα µεγάλο «ΟΧΙ» για αυτήν τη σύµβαση µε τη Βουλγαρία. Νοµίζουµε ότι έτσι απροκάλυπτα και σκοτεινά φέρνετε αυτήν τη σύµβαση. Για να εξυπηρετηθούν άραγε
ποιοι; Πού είναι το όφελος; Ποιος το κοστολόγησε; Να το δούµε.
Δεν µπορώ να πω το ίδιο για την άλλη σύµβαση, η οποία επίσης πλέει σε πελάγη αοριστίας. Μη γελιόµαστε και µην αυταπατάται κανείς ότι εδώ γίνεται κάτι διαφορετικό. Πάλι έρχεται µια
πολυσέλιδη διαδικασία, για την οποία θέλουµε να ανατρέξουµε
σε χαρτορίχτρες και σε ερµηνευτές των γραφών για να αντιληφθούµε τι σηµαίνει. Εντούτοις, όµως, υπάρχει η εγκυρότητα που
λέγεται «ατλαντικός σύµµαχος», υπάρχει η Ισλανδία και τα υπόλοιπα βόρεια κράτη που εγγυώνται, αν µη τι άλλο, τη διαφάνεια
και µια πραγµατικά ποιοτική συναλλαγή, µια σχέση την οποία και
εµείς θέλουµε να δοµήσουµε και εκεί οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
νοµίζουµε ότι δεν έχουµε περιθώρια να την αρνηθούµε.
Οπωσδήποτε, κυρία Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά στη σύµβαση µε
τις Ηνωµένες Πολιτείες και τις υπόλοιπες βόρειες χώρες είµαστε
θετικοί, ψηφίζουµε «ΝΑΙ». Όσον αφορά στη σύµβαση µε τη Βουλγαρία, λυπούµαστε, αλλά δεν µπορούµε να συνηγορήσουµε σε
µια τέτοια διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ο αντιλέγων Βουλευτής της Χρυσής Αυγής κ. Δηµήτρης Κουκούτσης έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα θέλαµε, ως Χρυσή Αυγή, να στείλουµε τα συλλυπητήριά
µας στις οικογένειες του αστυνοµικού καθώς και του εργάτη που
σκοτώθηκε σήµερα στη «ΛΑΡΚΟ» και χάριν της ιστορικής µνήµης
θα θέλαµε να πούµε ότι σαν σήµερα συνελήφθη και εξετελέσθη
από τους δολοφόνους της ΟΠΛΑ η µεγαλύτερη Ελληνίδα τραγωδός του Μεσοπολέµου, η Ελένη Παπαδάκη.
Το παρόν σχέδιο νόµου αποσκοπεί στην κύρωση συµφωνίας
η οποία έχει υπογραφεί στις 17 Δεκεµβρίου του 2012. Πρόκειται
για κυρώσεις οι οποίες έρχονται στη Βουλή σύµφωνα µε το
άρθρο 28 του Συντάγµατος. Βοηθήσαµε τη Βουλγαρία να µπει
στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς, γι’ αυτούς
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που το σκέφτηκαν από την ελληνική πλευρά δεν υπάρχουν προβλήµατα µε τους Βούλγαρους, δεν έχουµε θέµατα ιστορικά. Για
να µη θεωρηθούµε ότι κοιτάµε το παρελθόν µόνο, οι Βούλγαροι
δεν έχουν πάψει να εποφθαλµιούν σήµερα και να έχουν επεκτατικές τάσεις απέναντι στην πατρίδα µας. Στη Θράκη, πέρα από
τους Τούρκους, και οι Βούλγαροι προσπαθούν να δηµιουργήσουν θέµατα ανεξαρτήτων ζωνών, εξυπηρετώντας συµφέροντα
ύποπτων αµερικανικών και γερµανικών οικονοµικών κύκλων.
Στο ζήτηµα της παρούσης κύρωσης σίγουρα θα είναι θετικό
να υπάρχει µια συνεργασία σε θέµατα τεχνολογίας πληροφοριών, τηλεπικοινωνιών και ταχυδροµικών υπηρεσιών. Το ζήτηµα
είναι εάν η χώρα µας θα ωφεληθεί ή όχι από τις συγκεκριµένες
συνεργασίες. Την περίοδο 1998-2012 πάνω από 4 δισεκατοµµύρια ευρώ επενδύθηκαν από την Ελλάδα στη Βουλγαρία, εκ των
οποίων το 43% στις τηλεπικοινωνίες. Αυτό κάτι δείχνει σίγουρα.
Είναι δεδοµένο ότι απασχολούνται Έλληνες στη Βουλγαρία.
Είναι γνωστό ότι, όχι µόνο στις τηλεπικοινωνίες, αλλά και σε άλλους τοµείς πηγαίνουν στη Βουλγαρία επιχειρήσεις, βιοτεχνίες
κ.λπ., ιδίως της βορείου Ελλάδος. Γιατί, άραγε, γίνεται αυτό;
Διότι εκεί τα πράγµατα είναι πιο εύκολα, για να µπορέσει ίσως
κάποιος να κάνει σε τοµείς κάποια βήµατα τα οποία στην πατρίδα
µας δεν µπορεί να τα κάνει.
Δεν θεωρούµε, επίσης, ότι κάποιος δεν θέλει την πρόοδο και
την ευηµερία των λαών. Αν τέτοιες συµφωνίες ενισχύουν την
πρόοδο και την ευηµερία, σίγουρα έχουν θετικά στοιχεία. Στην
πράξη τι γίνεται, όµως, είναι το θέµα.
Αυτό που αναφέραµε και στην επιτροπή είναι ότι στα σύνορα,
όταν φτάσει κάποιος, ακούει σταθµούς της Βουλγαρίας. Αυτό
σηµαίνει ότι εκπέµπουν µε µεγαλύτερη ισχύ απ’ ό,τι θα έπρεπε.
Επίσης, ξέρουµε ότι πολλές εισπρακτικές εταιρείες από αυτές
που τηλεφωνούν στους Έλληνες πολίτες και τους πιέζουν -πολλές φορές τούς απειλούν- να πληρώσουν χρέη, είτε σε τράπεζες
είτε σε κάρτες κ.λπ. έχουν στη Βουλγαρία την έδρα τους. Είτε,
δηλαδή, είναι εκεί οι συγκεκριµένοι τηλεφωνητές ή τηλεφωνήτριες είτε τηλεφωνούν από εδώ, αλλά στην ουσία πάλι µέσω
Βουλγαρίας, χρησιµοποιώντας βουλγαρικά δίκτυα, γιατί οι τηλεφωνικές επικοινωνίες είναι αρκετά πιο φθηνές.
Επίσης, θα πρέπει να µη µας διαφεύγει ότι για όλες αυτές τις
συνεργασίες οι συµβάσεις θα υπογράφονται µεταξύ των αντίστοιχων κρατικών φορέων. Αν, όµως, αύριο τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, κατ’ εντολή της τρόικας, περάσουν σε ιδιωτικά
συµφέροντα, τότε δεν θα µιλάµε για πρόοδο και συνεργασία
στον τοµέα την τηλεπικοινωνιών, αλλά για ενίσχυση πάλι του κέρδους ιδιωτικών φορέων. Δεν θα πρέπει, επίσης, να µας διαφεύγουν ζητήµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια των
τηλεπικοινωνιών, ακόµα και µε ζητήµατα εθνικής ασφάλειας.
Είναι θέµατα τα οποία πρέπει να επισηµανθούν.
Όσον αφορά στη συµφωνία µε τις ΗΠΑ, ουσιαστικά επεκτείνεται η συµφωνία από το 2007 µεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισλανδία και Νορβηγία. Είναι αλήθεια ότι η σύµβαση έχει
θετικά στοιχεία όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος
και το κανονιστικό πλαίσιο που θέτει. Όµως, έχουµε ενστάσεις
για τα προσωπικά δεδοµένα των Ευρωπαίων επιβατών πολιτών,
τα οποία ζητούν οι ΗΠΑ. Κατ’ επέκταση -αναφέρθηκε και στην
επιτροπή- υπάρχει ένα ολιγοπώλιο εταιρειών. Άλλωστε, βλέπουµε τι γίνεται σήµερα στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον
κόσµο. Οι µικρότερες εταιρείες απορροφώνται ουσιαστικά από
τους κολοσσούς. Μιλάµε για ολιγοπώλιο και γι’ αυτό δηλώνουµε
και στις δύο συµβάσεις παρόντες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Κουκούτση.
Από τη Δηµοκρατική Αριστερά έχει τον λόγο ο κ. Θωµάς Ψύρρας.
Κύριε Ψύρρα, έχετε και εσείς επιφυλάξεις, οπότε σας ακούµε.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Θα ξεκινήσω από τη συµφωνία µε τη Βουλγαρία. Συνολικά είναι σε θετική κατεύθυνση.
Ωστόσο και πάλι, κυρία Πρόεδρε, όπως συχνά παρατηρείται
σε τέτοιου είδους κυρώσεις συµφωνιών, υπάρχουν σηµεία
ασαφή, που αφορούν ως επί το πλείστον ζητήµατα διαφάνειας.
Δεν υπαινίσσοµαι κάτι µεµπτό, ότι δηλαδή κάτι συµβαίνει ή
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κάτι περίεργο πάει να αποσιωπηθεί. Έχω την αίσθηση ότι οι ελλείψεις οφείλονται µάλλον στην προχειρότητα µε την οποία συντάσσονται τέτοιου είδους συµβάσεις.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, µε τη Βουλγαρία, δεν υπάρχει
πρόβλεψη να δηµοσιοποιούνται τα πρακτικά των συναντήσεων
του Ανώτατου Συµβουλίου και να ενηµερώνεται η Βουλή. Δεν
υπάρχει πρόβλεψη για τη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών
και µάλιστα σε µια συµφωνία που αφορά θέµατα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, ψηφιοποίησης, τηλεπικοινωνιών, όπου απαιτείται η συνεργασία µε πανεπιστήµια, τεχνολογικά ιδρύµατα και
ερευνητικά κέντρα. Επίσης, δεν είναι σαφής η εικόνα των δράσεων ή των µέτρων µε τα οποία υλοποιείται η σχετική συµφωνία.
Δεν συγκεκριµενοποιούνται οι τρόποι της υλοποίησης, όπως
ποιοι ειδικοί θα απαρτίζουν τις οµάδες εργασίας. Δεν εξηγείται
πώς θα µεγιστοποιηθούν τα οφέλη για την ελληνική αγορά της
πληροφορικής. Επίσης, κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό, πώς θα διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα σε εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου και ιδίως ηλεκτρονικών πληρωµών.
Ενώ η συνεργασία αφορά στην από κοινού έρευνα, λείπει κάτι
σηµαντικό. Μέσα στη σύµβαση δεν υπάρχει το Υπουργείο Παιδείας, δεν υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες, όπως η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης,
για παράδειγµα. Φυσικά δεν έχουµε και µια -έστω ενδεικτική- οικονοµική εκτίµηση της δαπάνης. Είναι σηµαντικές οι ελλείψεις.
Παρ’ όλα αυτά, επειδή η συµφωνία είναι σε θετική κατεύθυνση,
εµείς θα την υπερψηφίσουµε.
Όσον αφορά στο σχέδιο νόµου για την κύρωση της συµφωνίας
και της συµπληρωµατικής µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, πραγµατικά
είναι µία σύµβαση, η οποία ουσιαστικά συµβάλλει στο να υιοθετηθεί πλήρως το κοινοτικό κεκτηµένο στην πολιτική των αεροµεταφορών και εντάσσει τις χώρες της Νορβηγίας και της Ισλανδίας
µε αυτήν τη συµφωνία στο εναρµονισµένο πλαίσιο. Αυτό και µόνο
το γεγονός σηµαίνει βελτίωση της ασφάλειας των πτήσεων, σηµαίνει οφέλη για τους καταναλωτές και επιβάτες, σηµαίνει ότι καταργούνται εµπορικοί φραγµοί και διαµορφώνονται ενιαίοι όροι
πρόσβασης στην αγορά για τις αεροπορικές γραµµές.
Συνεπώς θα υπερψηφίσουµε τις συµβάσεις. Ωστόσο και σε
αυτήν τη σύµβαση έχω να κάνω δύο επισηµάνσεις. Υπάρχει και
πάλι το πρόβληµα που είπα στην προηγούµενη σύµβαση. Φτάνουν στη Βουλή γενικόλογα, ασαφή κείµενα, τα οποία χρήζουν
περαιτέρω εξειδίκευσης. Πρέπει να το προσέξουµε αυτό το
πράγµα, γιατί αφήνεται µε αυτόν τον τρόπο ανοιχτό το ενδεχόµενο πολλών εξηγήσεων και εξαιρέσεων.
Το δεύτερο πράγµα αφορά στην προστασία των προσωπικών
δεδοµένων. Βεβαίως, από το 2004 έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες, ακόµα και στο Ελληνικό Δίκαιο µε το ν. 53/2008.
Ωστόσο, σε σχέση µε τις παρούσες συµφωνίες, τίθεται ένα πρόβληµα προσωπικών δεδοµένων, που είναι ένα υπαρκτό πρόβληµα. Ελέγχονται τα αρχεία των επιβατών µε βάση το νοµικό
πλαίσιο των Ηνωµένων Πολιτειών. Αυτό έχει ήδη επισηµανθεί στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µια και ο µηχανισµός ελέγχου του συστήµατος διαβίβασης δεν προβλέπει τη συµµετοχή ανεξάρτητων
αρχών. Είναι ένα ζήτηµα που πρέπει οπωσδήποτε µελλοντικά να
µας απασχολήσει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία-Κόλλια Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Νικόλαος Μωραΐτης έχει τον λόγο.
Με συγχωρείτε, ο κ. Καραθανασόπουλος. Το λάθος είναι από
τη Γραµµατεία. Είχατε δώσει εσείς άλλο όνοµα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, γιατί ήµουν και
στην επιτροπή ο ίδιος. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει πρόβληµα. Δεν παρεξηγιόµαστε.
Λοιπόν, εµείς εκ των προτέρων λέµε ότι θα καταψηφίσουµε και
τις δύο συµβάσεις. Πρώτον, θα καταψηφίσουµε τη συµφωνία για
τις αεροπορικές µεταφορές, άλλωστε είναι µια συµφωνία η
οποία επιδιώκει και φιλοδοξεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των
µονοπωλιακών οµίλων στις αεροµεταφορές. Σε αυτές άλλωστε
τις ανάγκες προσαρµόζονται κάθε φορά οι εκάστοτε πολιτικές
και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σήµερα αυτές ικανοποιούνται µέσα από τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό.
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Ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός έχει ως βασικό εργαλείο την
απελευθέρωση των αεροµεταφορών, δηλαδή µέσα από αυτήν
τη διαδικασία συµβάλλει στο να επιταχυνθεί η διαδικασία συγκέντρωσης του αεροπορικού έργου σε µεγάλους αεροµεταφορείς. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και επιταχύνει την υπόθεση των
ιδιωτικοποιήσεων, όχι µόνο όσον αφορά στους αεροµεταφορείς,
αλλά και τις υποδοµές και τις υπηρεσίες οι οποίες στελεχώνουν
συνολικά το αεροµεταφορικό έργο.
Αυτή η πολιτική έχει οδυνηρές επιπτώσεις για τους εργαζόµενους. Επιδεινώνονται οι συνθήκες και η εντατικοποίηση και ταυτόχρονα επιδεινώνονται και οι όροι ικανοποίησης των λαϊκών
αναγκών. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, είναι φανερό ότι, όπως το
ΚΚΕ έχει καταψηφίσει και αντίστοιχες συµβάσεις, έτσι θα καταψηφίσουµε και τη συγκεκριµένη.
Επίσης, ακόµα και γι’ αυτήν τη σύµβαση που αφορά στη συµφωνία ανάµεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία για τις τηλεπικοινωνίες και τα ταχυδροµεία, τίθεται το βασικό ερώτηµα ποιο
όφελος θα έχει αυτή η σύµβαση. Εµείς λέµε καθαρά ότι δεν στοχεύει στο να ικανοποιήσει το αµοιβαίο όφελος των λαών και των
δύο χωρών. Οι πραγµατικοί στόχοι της σύµβασης ανάµεσα στην
Ελλάδα και τη Βουλγαρία είναι η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων που
δραστηριοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες, τα ταχυδροµεία και
την πληροφορική. Εντάσσεται µέσα στη συνολικότερη πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της αγοράς και
σ’ αυτούς τους τοµείς, όπως και στις αεροµεταφορές, και είναι
σε βάρος των εργασιακών δικαιωµάτων αλλά και των λαϊκών
αναγκών.
Επίσης, εδώ οφείλουµε να πούµε ότι µέσα από µία τέτοια διαδικασία διαµορφώνονται οι προϋποθέσεις να περάσει ο έλεγχος
και η παρακολούθηση στα χέρια ουσιαστικά των µονοπωλιακών
συµφερόντων και των οµίλων. Απ’ αυτήν την άποψη, αν σήµερα
επιβεβαιώνεται κάτι και µ’ αυτές τις δύο συµβάσεις, είναι ότι ο
καπιταλιστικός δρόµος ανάπτυξης είναι ένας δρόµος που οδηγεί
ακριβώς στη χρεοκοπία των λαϊκών συµφερόντων. Μόνο µέσα
από ενιαίους κοινωνικοποιηµένους φορείς στις αεροµεταφορές,
τις τηλεπικοινωνίες, τα ταχυδροµεία µπορεί να διασφαλιστεί το
δικαίωµα των εργαζοµένων και ταυτόχρονα να ικανοποιούνται οι
ανάγκες για φθηνές και αξιόπιστες επικοινωνίες και µεταφορές.
Απ’ αυτήν την άποψη, εµείς λέµε πολύ καθαρά ότι µ’ αυτόν τον
τρόπο µόνο µπορούν να διασφαλιστούν και τα συνολικά συµφέροντα των λαών.
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι καταψηφίζουµε και τις δύο συµβάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών
Βουλευτών κ. Κουράκος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, η οµάδα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών εκφράζει τα θερµά της συλλυπητήρια για την άδικη δολοφονία του αστυνοµικού στην
οικογένειά του αλλά και στη µεγάλη οικογένεια της Αστυνοµίας.
Ευχόµαστε αυτό να είναι το τελευταίο άδικο αίµα που υπάρχει.
Όσον αφορά και στις δύο συµβάσεις, είχαµε κρατήσει την επιφύλαξη για να τοποθετηθούµε στην Ολοµέλεια. Είχαµε πει και
στην επιτροπή ότι υπάρχουν θετικά σηµεία. Τις ψηφίζουµε και
τις δύο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κουράκο.
Τέλος, τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος.
Κύριε Υπουργέ, θα χρειαστείτε πέντε λεπτά ή περισσότερο
χρόνο;
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Θα φανεί, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εγώ θα σας
δώσω πέντε λεπτά και βλέπουµε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κατ’ αρχάς, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ήθελα κι εγώ µε τη σειρά µου να εκφράσω

3825

και εκ µέρους της Κυβέρνησης αλλά και προσωπικά τα ειλικρινή
µου συλλυπητήρια για τον άδικο χαµό του αστυνοµικού, διότι
είναι γεγονός ότι οι Έλληνες αστυνοµικοί είναι σε έναν διαρκή
κίνδυνο, αντιµέτωποι µε το έγκληµα, προστατεύοντας τους πολίτες αυτής της χώρας. Νοµίζω ότι η ελληνική πολιτεία είναι υποχρεωµένη διαχρονικά να θωρακίζει συνεχώς, κάθε µέρα ακόµα
περισσότερο, την Ελληνική Αστυνοµία, διότι έχουν γίνει πάρα
πολλά βήµατα προόδου και κάθε µέρα και περισσότερο νοµίζω
ότι αυτό είναι χρήσιµο και απαραίτητο για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών.
Κύριε Αλεξόπουλε, ακόµα και αν σας έδινα απαντήσεις προηγουµένως, ήταν δεδοµένη η δική σας απάντηση. Αυτό το
έχουµε γευτεί σε προηγούµενες τέτοιου είδους συζητήσεις,
όσον αφορά τις κυρώσεις συµφωνιών: «Συµφωνούµε, δεν διαφωνούµε επί της ουσίας, ναι µεν, αλλά».
Πλέον, έχω φτάσει να πιστεύω ότι η συγκεκριµένη είναι µία
πάγια τακτική αντιπολιτευτική. Θα φανεί αν είναι λάθος ή όχι.
Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι πραγµατικά ήταν θετική
η εισήγησή σας. Πρωτίστως, όµως, θα έλεγα ότι ήταν γενική και
πολιτική, χωρίς να στοχεύει στην ανάδειξη συγκεκριµένων προβληµάτων που δηµιουργεί το συγκεκριµένο µνηµόνιο, η υπογραφή του συγκεκριµένου µνηµονίου.
Πάντως, η αλήθεια είναι ότι η υπογραφή αυτού του µνηµονίου
δεν αποτελεί µια τελειωµένη συµφωνία µεταξύ των δύο χωρών
για παραχώρηση δικαιωµάτων σε τηλεπικοινωνιακούς οµίλους
κ.λ.π., αλλά είναι ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας. Το ίδιο ισχύει και
για το προηγούµενο πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο ήταν µια
πρώτη συµφωνία, τα αποτελέσµατα της οποίας δεν είναι σκόπιµο
να τα αξιολογήσουµε σήµερα, είτε ήταν περιορισµένα είτε όχι.
Το σηµαντικό είναι ότι αυτή η συµφωνία αναδεικνύει, αν θέλετε, και ενδυναµώνει ακόµα περισσότερο την προηγούµενη
συµφωνία και τα προβλήµατα που πιθανόν να υπήρχαν. Γι’ αυτό
άλλωστε γίνονται και ανανεώνονται οι συµφωνίες και εξελίσσονται µέσα στον χρόνο. Ξέρετε, δεν είναι κάτι το φοβερό, όταν έχει
γίνει µια συµφωνία, να υπάρχει µετά από χρόνια και µια δεύτερη.
Επίσης, η προηγούµενη συµφωνία ήταν το απαραίτητο βάθρο,
αν θέλετε, για να χτίσουµε τη συµφωνία που κουβεντιάζουµε σήµερα, για καλύτερες, ισχυρότερες και παραγωγικότερες σχέσεις
στον τοµέα της τεχνολογίας, των πληροφοριών, των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών.
Ήθελα, επίσης, να αναφερθώ στην τοποθέτηση του κ. Ψύρρα.
Πραγµατικά, κύριε Ψύρρα, είναι γεγονός, είναι αληθινό αυτό που
λέτε -και ήταν και δικός µου προβληµατισµός, ότι στη Βουλή πρέπει να έρχονται τα αρνητικά από τις συµφωνίες, τα πρωτόκολλα
τα οποία κουβεντιάζονται και να έρχονται και τα πρακτικά τα
οποία κουβεντιάζονται.
Σας λέω, λοιπόν, ότι ήδη, εδώ και ένα µήνα, το έχουµε ζητήσει
αυτό για τις συµφωνίες οι οποίες θα υπογραφούν από εδώ και
πέρα. Για παράδειγµα, προχθές ήταν η πρώτη φορά που υπέγραψα µία συµφωνία µε τον Λευκορώσο Υπουργό Μεταφορών
και ακριβώς τηρήσαµε αυτήν τη διαδικασία. Όταν θα έρθει, λοιπόν, αυτή η συµφωνία εδώ, να υπάρχει πλήρης ενηµέρωση, να
υπάρχουν τα πρακτικά της συµφωνίας, για να ενηµερωθεί το
Σώµα και η Βουλή όπως ακριβώς πρέπει. Θα ήταν πολύ σηµαντικό να υπήρχαν αυτά και σε όλες τις προηγούµενες συµφωνίες.
Επειδή, απ’ ό,τι έγινε αντιληπτό σε όλους µας, οι διαφωνίες
για την πρώτη συµφωνία δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικές -θα
έλεγα, µάλλον, ότι είναι από θέση αρχής, όπως είπε και ο κ. Σταθάκης- θα κλείσω, λέγοντας µόνο µια επισήµανση όσον αφορά
στη συµφωνία µε τη Βουλγαρία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Δεν είναι µόνο οι τηλεοπτικοί και οι ραδιοφωνικοί σταθµοί της
Βουλγαρίας που δηµιουργούν προβλήµατα στους ελληνικούς δέκτες, κάτι το οποίο το παρατηρούµε σε όλη την Ελλάδα, είτε στα
βόρεια σύνορά µας είτε και στα ανατολικά σύνορά µας. Ακριβώς
το ίδιο συµβαίνει και από εµάς προς εκείνους και προς τις υπόλοιπες χώρες. Το λέω αυτό διότι τα προβλήµατα αυτά παρατηρούνται.
Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι οι ελληνικές υπηρεσίες που ασχο-
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λούνται µε το ραδιοφάσµα δεν είναι µόνο η ΕΤ, αλλά είναι και η
κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου, που έχει την ευθύνη για τον
διεθνή συντονισµό των ραδιοσυχνοτήτων.
Οι υπηρεσίες µας, λοιπόν, προσφάτως έχουν εξοπλιστεί µε
έναν σύγχρονο εξοπλισµό και µε ένα λογισµικό και µπορούν να
συνεργαστούν πάρα πολύ καλύτερα, από ό,τι γινόταν µέχρι χθες,
µε τις γείτονες χώρες. Κι αυτό γιατί, αν θέλετε, εκεί που δεν γίνεται προκλητικά -και είναι κατανοητό και εδώ φαντάζοµαι- η συνεργασία να είναι ωφέλιµη και για τις δύο πλευρές.
Δεν θέλω να συµπληρώσω τίποτα άλλο, για να µην κάνω κατάχρηση του χρόνου σας.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ και εγώ.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου των σχεδίων νόµων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
α) «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως
δεύτερου µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών
µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου
µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας» και β) «Κύρωση της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως
πρώτου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών µελών
της, ως δεύτερου µέρους, της Ισλανδίας και, ως τρίτου µέρους,
του Βασιλείου της Νορβηγίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας
Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών µελών της, ως τρίτου µέρους
της Ισλανδίας και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
«Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ ως
πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών µελών
της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου µέρους,
του Βασιλείου της Νορβηγίας» και β) «Κύρωση της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών µελών
της, ως δεύτερου µέρους, της Ισλανδίας και, ως τρίτου µέρους,
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του Βασιλείου της Νορβηγίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας
Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών µελών της, ως τρίτου µέρους
της Ισλανδίας και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Α) Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών - µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως
τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας, Β) Κύρωση
της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ, ως πρώτου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών - µελών της, ως δεύτερου µέρους, της Ισλανδίας, και,
ως τρίτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως
πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως
δεύτερου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου
µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας
Άρθρο πρώτο
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1
του Συντάγµατος:
Α) Η Συµφωνία Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ ως πρώτου
µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου
µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της,
ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου µέρους, του
Βασιλείου της Νορβηγίας,
Β) Η Συµπληρωµατική Συµφωνία Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, ως δεύτερου µέρους, της Ισλανδίας, και, ως
τρίτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας για την εφαρµογή
της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου
µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου
µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της,
ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου µέρους, του
Βασιλείου της Νορβηγίας, που υπεγράφησαν στο Λουξεµβούργο
και στο Όσλο στις 16 και 21 Ιουνίου 2011 αντίστοιχα, τα κείµενα
των οποίων σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και των Συµφωνιών που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 6
της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών και 9 της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών,
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Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών», έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών, που
υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 17 Δεκεµβρίου 2012, το κείµενο
της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε µετάφραση στην
ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14.1
αυτής.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ το
Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του
επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς
την ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: «Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των Συµβάσεων Παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
Η Διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίασή της στις 5 Δεκεµβρίου 2013 αποφάσισε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της
αρχής, ενώ στην αυριανή, θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί των
άρθρων και των τροπολογιών.
Η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ ορίζει Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο τον Βουλευτή κ. Γεώργιο Σταθάκη.
Από το ΠΑΣΟΚ ορίζεται ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Χρήστος Γκόκας.
Από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ορίζεται ειδικός αγορητής
ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Βασίλειος Καπερνάρος.
Από τη Χρυσή Αυγή ορίζεται ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ.
Ηλίας Παναγιώταρος και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Δηµήτριος Κουκούτσης.
Από τη Δηµοκρατική Αριστερά ορίζεται ειδική αγορήτρια η κ.
Ασηµίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Θωµάς Ψύρρας.
Από την Οµάδα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών
ορίζεται ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Νικόλαος
Σταυρογιάννης και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής
Β’ Αθηνών κ. Οδυσσέας Βουδούρης.
Τέλος, από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ορίζεται ειδικός
αγορητής ο Βουλευτής κ. Μωραΐτης Νικόλαος.
Τον λόγο έχει τώρα ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµήτριος Τσουµάνης για δεκαπέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Όµως, θα ήθελα να δείξετε µία πολύ µικρή ανοχή, αν χρειαστεί.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν
σχέδιο νόµου ζητείται να κυρωθούν και να αποκτήσουν ισχύ
νόµου οι συµφωνίες τροποποίησης των ακόλουθων συµβάσεων
παραχώρησης.
Πρώτον, της από 19 Δεκεµβρίου 2006 σύµβασης παραχώρησης για το έργο µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση, λειτουργία,
συντήρηση και εκµετάλλευση του αυτοκινητοδρόµου «Ιονία
Οδός» από το Αντίρριο µέχρι τα Γιάννενα, του τµήµατος του
ΠΑΘΕ από Αθήνα µέχρι τον Μαλιακό Κόλπο και του συνδετηρίου
κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα.
Δεύτερον, της από 31 Μαΐου 2007 σύµβασης παραχώρησης
για το έργο µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση, λειτουργία,
συντήρηση και εκµετάλλευση του αυτοκινητοδρόµου κεντρικής
Ελλάδος, του γνωστού µας Ε65.
Τρίτον, της από 28 Ιουνίου 2007 σύµβασης παραχώρησης για
το έργο µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση του τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ.
Τέταρτον, η από 24 Ιουλίου 2007 σύµβασης παραχώρησης για
το έργο µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση, λειτουργία, συντή-
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ρηση και εκµετάλλευση του αυτοκινητοδρόµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πύργος-Τσακώνα.
Όπως είναι γνωστό, όλα τα παραπάνω έργα παραχώρησης
είναι ενταγµένα στο διευρωπαϊκό δίκτυο, έχουν χαρακτηριστεί
ως έργα εθνικής σηµασίας και συγχρηµατοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
και του ΕΣΠΑ.
Οι ως άνω συµφωνίες τροποποίησης των αρχικών συµβάσεων
παραχώρησης υπογράφηκαν από το δηµόσιο και τους κατά περίπτωση παραχωρησιούχους στην Αθήνα στις 28 Νοεµβρίου
2013.
Οι αρχικές συµβάσεις παραχώρησης µαζί µε τη σύµβαση παραχώρησης για τον αυτοκινητόδροµο Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη υπήρξαν το αποτέλεσµα
µακροχρόνιων διαγωνιστικών διαδικασιών και εντάσσονται σε
ένα σύνολο συµβάσεων παραχώρησης, προϋπολογισµού 8 και
πλέον δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση των αρχικών συµβάσεων παραχώρησης ξεκίνησε το 2000. Η προεπιλογή των οµίλων έγινε το 2002, αλλά η ολοκλήρωση των αναγκαίων µελετών
και η δηµοπράτηση αυτών των έργων έγινε το 2005.
Ύστερα από την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών
και τον έλεγχο αυτών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι παραπάνω
συµβάσεις υπογράφηκαν από τα µέρη και κυρώθηκαν από τη
Βουλή των Ελλήνων µε τους νόµους. 3555/2007, 3597/2007,
3605/2007 και 3621/2007.
Δηλαδή, η όλη διαδικασία ανάθεσης, µέχρι την έναρξη της κατασκευής των έργων, κράτησε επτά ολόκληρα χρόνια.
Σε αυτές τις συµβάσεις παραχώρησης, συνεπεία της διεθνούς
χρηµατοοικονοµικής κρίσης, άρχισαν από το 2010 να γίνονται
σταδιακά εµφανή τα σηµάδια εσωτερικών χρηµατοοικονοµικών
και δηµοσιονοµικών προβληµάτων. Όπως είναι γνωστό, η κρίση
που αντιµετωπίζει τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονοµία είναι
η χειρότερη από οποιαδήποτε κρίση έχει αντιµετωπίσει οποιαδήποτε άλλη χώρα της ζώνης του Ευρώ.
Ταυτόχρονα, όπως προέκυψε και από τον προϋπολογισµό που
ψηφίσαµε µόλις προχθές, το ποσοστό της ανεργίας έφτασε τον
Αύγουστο του 2013 στο θλιβερό ποσοστό του 27,3% µε βάση τα
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Δεδοµένης της
απόλυτα στενής συσχέτισης µεταξύ της εξέλιξης του ΑΕΠ και
του κυκλοφοριακού φόρτου από την αρχή της κρίσης, στην
οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονοµία, καταγράφεται σηµαντική µείωση των κυκλοφοριακών φόρτων σε όλους τους αυτοκινητοδρόµους της χώρας.
Εποµένως αναπόφευκτη συνέπεια της παραπάνω δραµατικής
επιδείνωσης όλων των χρηµατοοικονοµικών δεικτών και της οικονοµικής κατάστασης της χώρας αποτέλεσε, µεταξύ άλλων, και
η µεγάλη πτώση των κυκλοφοριακών φόρτων στα έργα, η οποία
είχε ως άµεση συνέπεια την κατακόρυφη πτώση τόσο των πραγµατικών όσο και των προβλεπόµενων εσόδων των έργων, προερχοµένων κυρίως από την είσπραξη των διοδίων.
Σηµειώνεται ότι σε κάποια από τα έργα οι προβλέψεις εσόδων
τους µειώθηκαν σε ποσοστά πάνω από 50% σε σχέση ακόµα και
µε τα συντηρητικά σενάρια των δανειστριών τραπεζών. Η πτώση
των εσόδων οδήγησε σε χρηµατοδοτικά µη βιώσιµα έργα. Τα δεδοµένα αυτά, σε συνδυασµό µε την έλλειψη ρευστότητας των
τραπεζών και τη µεγάλη άνοδο στο κόστος χρηµατοδότησης,
λόγω της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης, οδήγησαν στην
αδυναµία περαιτέρω δανειοδότησης των έργων επί τη βάσει των
υφιστάµενων δανειακών συµβάσεων, και, κατά συνέπεια, στη διακοπή της χρηµατοδότησης από τις τράπεζες και συνακόλουθα
στη διακοπή των κατασκευαστικών εργασιών των έργων.
Έχοντας υπ’ όψιν τα δεδοµένα αυτά και στο πλαίσιο των διατάξεων των αρχικών συµβάσεων παραχώρησης περί παρατεταµένων γεγονότων ανωτέρας βίας, τα συµβαλλόµενα µέρη
εισήλθαν σε διαπραγµατεύσεις διάρκειας περίπου δύο ετών,
προκειµένου να τροποποιηθούν οι όροι των αρχικών συµβάσεων
παραχώρησης στο βαθµό στον οποίο είναι απολύτως απαραίτητο, ώστε να αποκατασταθεί η χρηµατοοικονοµική ισορροπία
των συµβάσεων, να καταστούν τα έργα βιώσιµα στο πλαίσιο του
παρόντος χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος και να εξασφαλι-
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στεί η συνέχιση της χρηµατοδότησής τους µε ιδιωτικά, δανειακά
και ίδια κεφάλαια.
Το ελληνικό δηµόσιο έλαβε την απόφαση να πει και να επιµείνει στις εν λόγω διαπραγµατεύσεις, µε αποκλειστικό γνώµονα το
δηµόσιο συµφέρον και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Κρίσιµες για την απόφαση αυτή υπήρξαν οι αναµενόµενες πολλαπλώς θετικές συνέπειες της επανεκκίνησης των έργων, τόσο για
την εθνική οικονοµία όσο και για το κοινωνικό σύνολο εν όψει του
κατ’ εξοχήν αναπτυξιακού χαρακτήρα των έργων αυτών, ο
οποίος καθίσταται ακόµη πιο εµφανής υπό τις παρούσες συνθήκες ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας.
Ειδικότερα, πρώτον, η επανεκκίνηση των έργων θα διατηρήσει
και θα επανενεργοποιήσει σηµαντικές άµεσες επενδύσεις στη
χώρα, χρηµατοδοτούµενες τόσο από δηµόσια, όσο και από ιδιωτικά κεφάλαια.
Δεύτερον, αναµένεται ότι η επανεκκίνηση των έργων θα ενισχύσει άµεσα ή έµµεσα την απασχόληση µε είκοσι πέντε χιλιάδες
πρόσθετες θέσεις εργασίας ήδη κατά τα πρώτα χρόνια µετά την
επανέναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Επιπλέον, η θετική
συνέπεια της κατασκευής των έργων στο ΑΕΠ µέχρι το έτος
2015 αναµένεται να είναι της τάξης του 1,15%.
Τρίτον, τα θετικά αποτελέσµατα από την επανεκκίνηση και
ολοκλήρωση των έργων αναµένεται να διαχυθούν σε όλη την επικράτεια, συµπεριλαµβανοµένης και της πλειονότητας των περιοχών της χώρας που εντάσσονται στην κατηγορία 2 της κοινής
ονοµατολογίας των εδαφικών στατιστικών µονάδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστές ως NUTS και συγκεκριµένα στην Αττική, τη Στερεά Ελλάδα, τη δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιονίου,
την Ήπειρο και τη Θεσσαλία.
Εποµένως η ενίσχυση της οικονοµικής δραστηριότητας στις
περιοχές αυτές µέσω των κατασκευαστικών εργασιών και άλλων
οικονοµικών δραστηριοτήτων, που θα ενισχυθούν ανακλαστικά,
αναµένεται να επιδράσουν θετικά προς την κατεύθυνση της µείωσης του ποσοστού ανεργίας και της αύξησης του κατά κεφαλήν
εισοδήµατος.
Τέταρτον, επιπλέον η επανεκκίνηση των έργων αναµένεται να
αποτελέσει και µέσο προσέλκυσης άλλων άµεσων επενδύσεων
από διεθνείς επενδυτές, µε πολλαπλά οφέλη για την απασχόληση και την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων του ελληνικού προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Περαιτέρω η επανεκκίνηση των έργων αναµένεται να έχει
άµεσα θετικά αποτελέσµατα και στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης του εν εξελίξει προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων.
Μέσω της επανεκκίνησης των έργων, οι παραχωρησιούχοι και οι
µέτοχοί τους πρόκειται να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τη συνολική έκθεσή τους στα έργα, σηµατοδοτώντας ότι οι επενδυτές
εξακολουθούν να εξετάζουν σοβαρά τις επενδύσεις στην ελληνική οικονοµία και, κυρίως, ότι η ελληνική οικονοµία αποτελεί
ασφαλές οικονοµικό περιβάλλον για περαιτέρω επενδύσεις.
Πέραν των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών επιπτώσεων
της επανεκκίνησης των έργων, η αναβάθµιση των τεσσάρων αυτοκινητοδρόµων θα συµβάλει δραστικά και στην ασφάλεια και
στην ταχύτητα των οδικών µετακινήσεων και µεταφορών. Όπως
είναι κατανοητό, σε περίπτωση που επιλέγονταν η µη συνέχιση
των έργων και η καταγγελία των αρχικών συµβάσεων παραχώρησης, όλες οι παραπάνω ωφέλειες θα µαταιώνονταν.
Πέραν της απώλειας των παραπάνω θετικών αποτελεσµάτων,
η µη επανεκκίνηση των έργων και η καταγγελία των αρχικών συµβάσεων παραχώρησης θα προκαλέσουν και άµεσες δαπάνες για
το ελληνικό δηµόσιο στον βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, µέσω της
καταβολής αποζηµιώσεων στους παραχωρησιούχους, επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισµό.
Συγκεκριµένα, σε περίπτωση καταγγελίας το ελληνικό δηµόσιο
θα κριθεί να καταβάλει, σύµφωνα µε τις αρχικές συµβάσεις παραχώρησης, αποζηµίωση στις δανείστριες τράπεζες και στους
παραχωρησιούχους της τάξης του ενός έως δύο δισεκατοµµυρίων ευρώ, ανάλογα µε την υπαιτιότητα της καταγγελίας, η οποία
θα κριθεί από διεθνή διαιτητικά δικαστήρια.
Επιπλέον, η τυχόν µη επανεκκίνηση των έργων θα σηµάνει
απώλεια σηµαντικών πόρων από τα διαρθρωτικά ταµεία µέσω
του προγράµµατος ΕΣΠΑ, οι οποίοι θα κατευθύνονταν στη χρη-
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µατοδότηση της κατασκευής των υπ’ όψιν έργων, ενώ ενδέχεται
να οδηγήσει στην επιστροφή κοινοτικών πόρων στα διαρθρωτικά
ταµεία, οι οποίοι έχουν ήδη απορροφηθεί από το Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης και το ΕΣΠΑ για τη µέχρι σήµερα κατασκευή
των έργων, της τάξης του ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ.
Σε περίπτωση µη επανεκκίνησης των έργων, τυχόν προσπάθειες επαναδηµοπράτησης των τεσσάρων αυτοκινητοδρόµων,
είτε ως δηµόσιων έργων είτε ως έργων παραχώρησης, αναµένεται να συναντήσουν δυσκολίες, οι οποίες θα µπορούσαν να αποβούν ανυπέρβλητες. Ειδικότερα, θα πρέπει να εξευρεθούν οι
αναγκαίοι πόροι για τη χρηµατοδότηση των έργων σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι δηµόσιοι πόροι είναι ήδη περιορισµένοι.
Ταυτόχρονα, εφόσον επιλεγόταν η επαναδηµοπράτηση των
έργων εκ νέου ως έργων παραχώρησης, η εξασφάλιση επαρκών
δανειακών κεφαλαίων χρηµατοδότησης καθίσταται δανειακά αµφίβολη υπό τις παρούσες συνθήκες της χρηµατοπιστωτικής αγοράς και σαφώς ακριβότερη.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι το σηµερινό µακροοικονοµικό περιβάλλον, εντός του οποίου θα καλούνταν στην περίπτωση αυτή οι
τράπεζες να αφιερώσουν κεφάλαια, είναι πολύ διαφορετικό σε
σχέση µε το αντίστοιχο περιβάλλον, στο οποίο οι τράπεζες έλαβαν την αρχική απόφασή τους να χρηµατοδοτήσουν τα έργα.
Η κατάσταση στις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές αλλά
και στις εγχώριες αγορές διάφορων κρατών έχει οδηγήσει στη
δραστική µείωση του ενδιαφέροντος των τραπεζών να χρηµατοδοτήσουν τέτοιου είδους έργα.
Επιπλέον, ως αποτέλεσµα της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής
κρίσης, ακόµη και στις περιπτώσεις που υφίσταται ενδιαφέρον,
το κόστος για τη χρηµατοδότηση έργων παραχώρησης, συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα έχει αυξηθεί κατακόρυφα,
λόγω κυρίως του αυξηµένου κόστους των ίδιων των τραπεζών
για την εξασφάλιση κεφαλαίων όσο και του κόστους της ανάληψης εκ µέρους των τραπεζών µέρους του κινδύνου που συνδέεται µε το περιβάλλον εκτέλεσης των έργων, ενώ την ίδια στιγµή
έχουν µειωθεί -για τους ίδιους λόγους- δραστικά τόσο η διάρκεια
των χορηγούµενων δανείων, όσο και οι δείκτες µόχλευσης.
Δεν πρέπει, τέλος, να λησµονείτε ότι τυχόν διαδικασία επαναδηµοπράτησης των έργων αναµένεται να είναι πολυετής, γεγονός που αποδεικνύεται από το χρονικό διάστηµα το οποίο
απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση των διαγνωστικών διαδικασιών
που οδήγησαν στην υπογραφή και κύρωση των αρχικών συµβάσεων παραχώρησης.
Εποµένως προκύπτει ότι η επανεκκίνηση των έργων, η οποία
υποστηρίχθηκε απ’ όλες τις κυβερνήσεις αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί εθνικά επιβεβληµένη επιλογή.
Επίσης, µεταβάλλονται ορισµένοι µόνον όροι των αρχικών
συµβάσεων παραχώρησης και µόνο στον αναγκαίο βαθµό για την
αποκατάσταση της χρηµατοοικονοµικής ισορροπίας τους, στο
πλαίσιο του παρόντος χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος, ώστε
να καταστεί εφικτή η επανεκκίνηση των έργων, µέσω της εξασφάλισης της βιωσιµότητάς τους και της χρηµατοδότησής τους
µε ιδιωτικά δανειακά κεφάλαια.
Πριν από την υπογραφή τους όλες οι συµφωνίες τροποποίησης υποβλήθηκαν σε µορφή τελικού σχεδίου στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διενέργεια προσυµβατικού ελέγχου. Σχετικά
εκδόθηκαν τα υπ’ αριθµόν 420, 421, 422 και 423 του 2013 πρακτικά του αρµόδιου κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε τα
οποία κρίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή των συµφωνιών
τροποποίησης.
Από το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίθηκε, επίσης, ότι οι επιπτώσεις
της κρίσης υπερβαίνουν το συνηθισµένο κίνδυνο ζήτησης και
χρηµατοδότησης που αναλαµβάνουν οι παραχωρησιούχοι των
έργων.
Επιπλέον, κρίθηκε ότι η κάµψη της κίνησης και των εσόδων δεν
µπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται στη σφαίρα ευθύνης των
µερών είτε σε λανθασµένους υπολογισµούς. Εποµένως η επίκληση της οικονοµικής κρίσης ως λόγου ανωτέρας βίας δικαιολογηµένα ενεργοποίησε τον µηχανισµό των διαπραγµατεύσεων
για την τροποποίηση των συµβάσεων.
Επιπλέον, οι συµφωνίες τροποποίησης έχουν γνωστοποιηθεί,
πριν από την υπογραφή τους, πρώτον, στη Γενική Διεύθυνση
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Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι
υπεύθυνη για τον έλεγχο ορθής εφαρµογής του Ευρωπαϊκού Δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων, δεύτερον, στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού, µέσω της υποβολής έγγραφης γνωστοποίησης µέτρων κρατικών ενισχύσεων, η οποία είναι υπεύθυνη
για ζητήµατα κρατικής ενίσχυσης και συµβατότητας µε τους κανόνες ανταγωνισµού και, τρίτον, στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, η οποία είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση
της χρηµατοδότησης των έργων µέσω πόρων των διαρθρωτικών
ταµείων.
Έχουν υποβληθεί οι απαραίτητες αιτήσεις τροποποίησης των
αποφάσεων µεγάλου έργου, κατόπιν διενέργειας σχετικών αναλύσεων κόστους-οφέλους, καθώς και η τροποποίηση του Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας».
Οι υπογεγραµµένες τροποποιητικές συµβάσεις έχουν σταλεί
στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση τα κείµενα αυτά, αλλά και όλα τα άλλα κείµενα που είχαν σταλεί κατά
καιρούς στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγκρίνονται
οι αιτήσεις µεγάλων έργων για καθέναν από τους υπ’ όψιν αυτοκινητοδρόµους. Εγκρίνεται, επίσης, και η τροποποίηση του Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας». Έτσι, θα
αποδεσµευθεί η πληρωµή των έργων, ενώ παράλληλα αναµένεται και η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό µόνο, κυρία Πρόεδρε.
Η έναρξη ισχύος των συµφωνιών τροποποίησης και συνακόλουθα η τροποποίηση των αρχικών συµβάσεων παραχώρησης,
τελεί, πρώτον, υπό την κύρωση των συµφωνιών τροποποίησης
από τη Βουλή των Ελλήνων και τη δηµοσίευση του σχετικού κυρωτικού νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δεύτερον,
την έκδοση θετικών αποφάσεων εκ µέρους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τις γνωστοποιήσεις µέτρων κρατικών ενισχύσεων που υποβλήθηκαν σε
αυτή για έλεγχο της συµβατότητάς τους µε τους κανόνες της
συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, τρίτον,
την παραλαβή από το δηµόσιο έγγραφης δέσµευσης από τις δανείστριες τράπεζες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των απαιτούµενων δανείων.
Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου επιδιώκει την υλοποίηση των
σκοπών που αναλύθηκαν παραπάνω και παρακαλούµε για την
ψήφισή του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Τσουµάνη.
Τον λόγο έχει εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ - Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου η κ. Ευγενία Ουζουνίδου.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να τονίσω για µια ακόµη
φορά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιπολιτεύεται τη συγκυβέρνηση µε τον
τρόπο µε τον οποίο αντιπολιτευόταν µέχρι πρότινος η Νέα Δηµοκρατία το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δηµοκρατία. Η αντιπολίτευσή µας είναι εµπεριστατωµένη, τεκµηριωµένη και χωρίς
λαϊκισµούς, διότι δεν ξεκινάµε από το αξίωµα να αντιπολιτευτούµε, αλλά από το αξίωµα να υπερασπιστούµε το δηµόσιο συµφέρον και τα δίκαια συµφέροντα των απλών ανθρώπων.
Επίσης, είµαστε υποχρεωµένοι, πριν προχωρήσουµε στην τεκµηριωµένη τοποθέτησή µας, να σας υπενθυµίσουµε ότι χθες
έγινε µία µεγάλη λαϊκή κινητοποίηση στις Αφίδνες, στην οποία
συµµετείχαν πολίτες, δήµαρχοι, ακόµα και ιερείς της βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι είπαν ότι δεν αντέχουν άλλο να πληρώνουν διόδια κάθε τρεις και λίγο, για να πάνε από το σπίτι στη
δουλειά και από τη δουλειά στο σπίτι καθώς και στις όποιες κοινωνικές οικογενειακές υποχρεώσεις του.
Απαιτούµε τώρα, πέρα από την προφορική, να υπάρχει και
γραπτή δέσµευση, ώστε να επιλυθούν τα θέµατα που δέχτηκε
ότι είναι δίκαια ο κύριος Υπουργός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις τροποποιηµένες συµβάσεις
παραχώρησης τις οποίες φέρνετε για κύρωση στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αντιταχθεί και τις είχε καταψηφίσει, διότι τα χαρακτη-
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ριστικά τους και, εν τέλει, οι παθογένειές τους, ήταν:
Πρώτον, πρόχειρος σχεδιασµός και µελέτη. Εθνικό συνολικό
σχέδιο για την ανάπτυξη µεταφορικών υποδοµών δεν υπήρχε και
δεν υπάρχει. Σε ποιο σχεδιασµό εντάσσονται αυτά τα έργα, τα
οποία άφησαν στην άκρη την ανάπτυξη του σιδηροδροµικού δικτύου; Ποιες ανάγκες εξυπηρετούν; Εξακολουθούν να ισχύουν
αυτές οι ανάγκες; Το µόνο σχέδιο που υπάρχει είναι η υλοποίηση
των διευρωπαϊκών δικτύων και η µόνη επιδίωξη είναι η εξυπηρέτηση της διαπλοκής των εργολάβων, των προµηθευτών ή των
τραπεζιτών.
Δεύτερον, επιλογή συµβάσεων οι οποίες ανήγαγαν το µηχανισµό της ιδιωτικής χρηµατοδότησης σε κυρίαρχο για την κατασκευή υποδοµής της χώρας.
Τρίτον, συµβάσεις µε πολυπληθή συµβαλλόµενα µέρη, µε διαφορετικά και αντικρουόµενα, πολλές φορές, συµφέροντα.
Τέταρτον, επιλογή ενός χρηµατοδοτικού µοντέλου και χρηµατοδότησης, το οποίο, στηριζόµενο στη νεοφιλελεύθερη αντίληψη
της δύναµης της κυριαρχίας των αγορών και της παγκοσµιοποίησης, ήταν σαφές ότι θα δηµιουργούσε προβλήµατα.
Πέµπτον, αδιαφορία για την παγκόσµια εµπειρία των συµβάσεων παραχώρησης αυτοκινητοδρόµων, που είχαν αρνητικά
αποτελέσµατα ακόµα και στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.
Φθάνουµε, λοιπόν, στο 2011, όπου οι παραχωρησιούχοι διέκοψαν τις εργασίες κατασκευής των έργων.
Εσείς ανεχθήκατε να σταµατήσουν τα έργα. Δεν προχωρήσατε
ούτε σε προειδοποίηση καταγγελίας. Αρχίσατε την επαναδιαπραγµάτευση και βασική σας αρχή αποτέλεσε η ανάληψη της
πλήρους ευθύνης από τη µεριά του ελληνικού δηµοσίου της διακοπής των εργασιών, ενώ αποτελούσε βασική συµβατική υποχρέωση του παραχωρησιούχου να διασφαλίζει ότι θα υπάρχει
ανά πάσα στιγµή χρηµατοδότηση του έργου. Το δηµόσιο απεµπόλησε το βασικό του «ατού», την καταγγελία των συµβάσεων!
Βρισκόµαστε σήµερα µε τις τροποποιηµένες συµβάσεις που
φέρνετε προς κύρωση στη Βουλή, µε τις οποίες γίνονται τα εξής:
Πρώτον, περικοπή φυσικού αντικειµένου κατά διακόσια πενήντα και πλέον χιλιόµετρα, ενενήντα τρία χιλιόµετρα της κεντρικής οδού και εκατόν εξήντα οκτώ χιλιόµετρα Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα.
Δεύτερον, επιπλέον χρηµατοδοτική συµβολή του δηµοσίου
της τάξης των 2 δισεκατοµµυρίων.
Τρίτον, ανάληψη, από πλευράς δηµοσίου, όλου του ρίσκου,
επιχειρηµατικού και τραπεζικού.
Τέταρτον, επινόηση και επιβολή µηχανισµού ανακύκλωσης, ο
οποίος στην πραγµατικότητα είναι µηχανισµός εξασφάλισης των
κερδών των παραχωρησιούχων µε χρήµατα των φορολογουµένων.
Πέµπτον, αποδοχή και συνοµολόγηση από µεριάς του ελληνικού δηµοσίου καθολικής ανωτέρας βίας, η οποία φαίνεται σαν
να υπάρχει µόνο για τους εµπλεκόµενους µε τις συµβάσεις παραχώρησης και όχι για κάθε επιχειρηµατία που έχει ήδη κλείσει
ή βλέπει να φθίνει η επιχείρησή του.
Θα µου επιτρέψετε να τα πάρουµε ένα-ένα και αντιστρόφως.
Πρώτον, η διάταξη και η συνοµολόγηση της καθολικής ανωτέρας βίας εισάγει νέα δεδοµένα, µε πολύ ευρύτερες επιπτώσεις,
τόσο στα ίδια τα έργα, όσο και σε άλλα έργα. Είναι άκρως επικίνδυνο και επιβλαβές για το δηµόσιο συµφέρον, γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σχετική διάταξη που να αποκλείει
µελλοντική επίκληση ανωτέρας βίας, µε βάση την οικονοµική
κρίση, στην πορεία των συγκεκριµένων έργων, ενώ σας επισηµάναµε ήδη ότι υπάρχει κίνδυνος να αιτηθούν οι παραχωρησιούχοι νέες αποζηµιώσεις.
Δεύτερον, υπάρχει µία απόλυτη ανατροπή της κατανοµής των
κινδύνων χρηµατοδότησης της αρχικής σύµβασης. Υποτίθεται
ότι ένα µέρος του αρχικού ρίσκου των παραχωρησιούχων θα
αναλάµβανε το ελληνικό δηµόσιο. Εµείς υποστηρίζουµε ότι αναλάβατε όχι µόνο ένα µέρος, αλλά το ρίσκο όλων, πλην του κατασκευαστικού, το οποίο σήµερα είναι και ελάχιστο, αφού τα
δυσχερέστερα τµήµατα σε κάποιες συµβάσεις έχουν σχεδόν
ολοκληρωθεί -Μαλιακός-Κλειδί, Ολυµπία- ή έχουν περικοπεί και
τα αναβάλλετε για το µέλλον -Ε65.
Επιπλέον, εξασφαλίζεται ένα µέρος του κέρδους των παραχω-

3890

ρησιούχων, µε συνέπεια οι συµβάσεις που καλούµαστε να κυρώσουµε να είναι επωφελείς για τους παραχωρησιούχους και επιβλαβείς για το ελληνικό δηµόσιο.
Εσείς αναφέρατε, κύριε Υπουργέ, στην επιτροπή ότι η ισπανική κυβέρνηση επέλεξε να δώσει άτοκα δάνεια στους παραχωρησιούχους.
Εµείς τι παραπάνω να προσθέσουµε; Γιατί δεν πήρατε το παράδειγµα από την Ισπανία, όπου το δηµόσιο δάνεισε, έστω και
άτοκα; Δεν δανείστηκε, για να χαρίσει στους παραχωρησιούχους. Καταθέσατε τροπολογία –για την οποία θα µιλήσουµε αναλυτικά αύριο- µε την οποία το ελληνικό δηµόσιο, καθ’ υπέρβαση
όλων των υπόλοιπων προβλέψεων, αναλαµβάνει και εγγυάται το
δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τα έξοδα και
τους τόκους. Από την είσπραξη των εσόδων, αφού ο παραχωρησιούχος καλύψει τις δανειακές του ανάγκες, το κόστος συντήρησης, τον δείκτη απόδοσης των κεφαλαίων του, που κινείται
γύρω στο 8% έως και 10%, µετά απ’ αυτά, ό,τι περισσέψει θα το
εισπράξει το δηµόσιο µέσω του µηχανισµού ανακύκλωσης.
Οι τράπεζες και οι παραχωρησιούχοι, χωρίς καµµία συµµετοχή
του ελληνικού δηµοσίου, είχαν προσδιορίσει από κοινού τον αποδεκτό οριακό εµπορικό κίνδυνο, µε µειωµένες κυκλοφοριακές
προβλέψεις κατά 15% έως 20%, του παραχωρησιούχου, ο οποίος
δεν θα διέκοπτε τη χρηµατοδότηση. Μετά απ’ αυτό, δεν θα έπρεπε
να αναληφθεί από το δηµόσιο η χρηµατοδοτική κάλυψη αυτού του
ποσού πτώσης της κυκλοφορίας, αλλά και πέραν αυτού;
Θα κάνω µία αναφορά για τις τράπεζες, γιατί και εδώ αντιφάσκετε, κύριοι της Κυβέρνησης. Πριν από την κρίση ο δανεισµός
ήταν τρία δισεκατοµµύρια ευρώ µε επιτόκια 1% έως 2% και σήµερα ο δανεισµός είναι 1,7 εκατοµµύριο ευρώ µε επιτόκιο 3%
έως 6,5%. Στα στοιχεία που µας δώσατε προ µηνός αναφέρετε
ρητά ότι οι τράπεζες ζήτησαν να δανειοδοτήσουν µε βάση το
ρίσκο του έργου και όχι µε βάση το ρίσκο της χώρας.
Στην επιτροπή επιχειρηµατολογήσατε, κύριε Υπουργέ, για το
ρίσκο της χώρας. Πέραν από την προφανή αντίφαση, πώς είναι
δυνατόν να αυξάνεται το επιτόκιο και να το δέχεστε από τουλάχιστον τις µισές τράπεζες, οι οποίες δεν θα υπήρχαν αν το δηµόσιο δεν τις είχε ανακεφαλαιοποιήσει και µάλιστα για
αναπτυξιακά έργα;
Δεύτερον, ενώ µειώθηκε η έκταση του τραπεζικού δανεισµού,
συνεχίζετε να µην έχετε εγγυήσεις από τις τράπεζες ότι θα χρηµατοδοτήσουν αυτά τα έργα. Θα πάρετε, δηλαδή, εγγυήσεις
µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου από τη Βουλή; Αυτό είναι δυνατόν;
Τρίτον, έχετε υπογράψει τις συµβάσεις, όπου υπάρχουν κενά
στα ποσά. Υπάρχει κενό στο ποια τράπεζα εγγυάται τη δεσµευτική επένδυση. Τονίζουµε ότι οι δανειακές συµβάσεις είχαν συναφθεί µεταξύ των παραχωρησιούχων και των δανειστών, χωρίς
εγγύηση του δηµοσίου, όπως περήφανα δήλωνε το 2007 ο κ.
Σουφλιάς.
Κυρίες και κύριοι, τριάµισι µε τέσσερα δισεκατοµµύρια «ζεστό»
χρήµα είναι η απευθείας συµµετοχή του δηµοσίου, όταν στις αρχικές συµβάσεις προβλέπονταν 2,3 δισεκατοµµύρια και τώρα η
κάλυψη του χρηµατοδοτικού κενού για µικρότερο αντικείµενο -και
βεβαίως χωρίς να συνυπολογίζουµε τι χάνει το ελληνικό δηµόσιοείναι τουλάχιστον 7 µε 8 δισεκατοµµύρια, όπως αποτυπώνεται από
την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µέσω του µηχανισµού ανακύκλωσης των εσόδων των διοδίων.
Το 1,2 δισεκατοµµύριο θα αφαιρεθεί από το ΕΣΠΑ, µε αποτέλεσµα την απένταξη µικρών και µεσαίων έργων της περιφέρειας,
µεγαλύτερης έντασης εργασίας από τα µεγάλα, που θα έδιναν
ανάσα και ζωή στις περιοχές αυτές.
Τονίζουµε ότι τα µικρά και µεσαία έργα υποδοµών που θα
απενταχθούν, όπως είναι τα αντιπληµµυρικά και τα έργα ύδρευσης-αποχέτευσης, είναι έργα που υπήρχαν στο σχεδιασµό των
περιφερειών και εγκρίθηκαν από τους τοπικούς φορείς και τις
ίδιες τις περιφέρειες και είναι σηµαντικά για την περιφερειακή
ανάπτυξη. Είναι, λοιπόν, δική µας ή δική σας αντίφαση η απένταξή τους, η ανατροπή στην πράξη µέρους του περιφερειακού
σχεδιασµού;
Κυρίες και κύριοι, βεβαίως και θέλουµε τη χώρα διαµετακοµιστικό κέντρο, όχι όµως µε την κυριαρχία των οδικών έναντι των
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σιδηροδροµικών µεταφορών, όχι εναντίον της τοπικής παραγωγής, όχι εναντίον της επίλυσης των προβληµάτων υποδοµών των
τοπικών κοινωνιών. Δεν έχουµε καταφέρει σε κάποιες περιοχές
να έχουµε σύνδεση ακόµα και µε πόσιµο νερό και τολµάτε να
µας µιλάτε για ανάπτυξη, µε δρόµους που θα παραµείνουν ηµιτελείς ή και ατελείς;
Για τις αποζηµιώσεις καθυστέρησης έναρξης παραχώρησης.
Γιατί δεν διεκδικήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω, βεβαίως, και πέρα από τα τρέχοντα προγράµµατα του ΕΣΠΑ, αφού
η καθυστέρηση αυτή προέκυψε από την εξέταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των καταγγελιών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέταξε τη µη πραγµατοποίηση οιασδήποτε ενέργειας η οποία θα
δέσµευε µελλοντικά την επιτροπή;
Αποζηµιώσατε µε προκαταβολικές αναθεωρήσεις τόσο τον
Μορέα όσο και την Ολυµπία, της τάξης του 12% ετησίως, και τελικά το ποσό αποζηµίωσης διαµορφώθηκε στα 68,5 εκατοµµύρια
ευρώ περίπου για τον Μορέα και στα 91 εκατοµµύρια ευρώ για
την Ολυµπία, χωρίς να διεκδικήσετε τουλάχιστον τους τόκους
αυτής της προκαταβολικής είσπραξης. Για την Ολυµπία, µια και
τώρα µειώνεται το οικονοµικό αντικείµενο, δεν θα πρέπει να αναπροσαρµόσετε µια ανάλογη µείωση απ’ αυτήν την αποζηµίωση;
Για τις συµφωνίες αποζηµίωσης παρελθόντος κατασκευαστή.
Απαράδεκτη η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε µε τις συµφωνίες
αυτές, αφού ουσιαστικά έγιναν και συνοµολογήθηκαν µόνο από
τον υπογράφοντα Υπουργό πράγµατα –παρατεταµένη ανωτέρα
βία- τα οποία θα δεσµεύουν το δηµόσιο στο διηνεκές. Είναι βέβαια
απλό. Έτσι φτιάχνονται και οι µονόδροµοι και τα αδιέξοδα.
Κατ’ αρχάς σηµειώνεται ότι σηµαντικό ποσό των αποζηµιώσεων αυτών αφορά στο κόστος της αναστολής των εργασιών,
το οποίο εµείς θεωρούµε ότι κακώς ανέλαβε κατ’ αποκλειστικότητα το δηµόσιο, αφού η σχετική εντολή για διακοπή δεν δόθηκε
από το δηµόσιο. Δεν µας είπατε, βεβαίως, τίποτα σχετικά µε τον
λόγο για τον οποίο οι πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου µόλις
τον Αύγουστο του 2010 -περισσότερα από τρία χρόνια από την
υπογραφή της σύµβασης και αφού είχαν πλέον τεκµηριωθεί τα
γεγονότα καθυστέρησης- αποφάσισαν, µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, να εφαρµόσουν τη διαδικασία απαλλοτριώσεων
των ολυµπιακών έργων για την επίσπευσή τους.
Δεύτερον, οι συµφωνίες αυτές, όπως οι ίδιες αναφέρουν, αφορούν αποζηµιώσεις που προβλέπονται µε συγκεκριµένα άρθρα
των συµβάσεων, στα οποία δίνεται ο ορισµός του γεγονότος καθυστέρησης κι οι αποζηµιώσεις περιόδου µελετών κατασκευαστών. Γιατί δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόµενη διαδικασία από
τις συµφωνίες παραχώρησης; Επιπλέον, στις συµφωνίες αυτές
περιλαµβάνονται αποζηµιώσεις που ουδεµία σχέση έχουν µ’
αυτά τα άρθρα.
Αναγνωρίζετε αποζηµιώσεις για λατοµεία, όταν ήταν κίνδυνος
του παραχωρησιούχου. Αποδεχθήκατε να αποζηµιώνετε έξοδα
πριν από την επέλευση γεγονότων καθυστέρησης και υιοθετήσατε δείκτες τιµών καταναλωτή για υπολογισµούς µελλοντικών
εξόδων, δεν έχουν καµµία σχέση µ’ αυτούς που προβλέπετε
εσείς οι ίδιοι µε την ΕΛΣΤΑΤ.
Με κανέναν τρόπο δεν λάβατε υπ’ όψιν σας τη νέα οικονοµική
πραγµατικότητα στη χώρα και τη βίαιη εσωτερική υποτίµηση
στην οποία εσείς την υποβάλατε.
Στην επιτροπή θέσαµε πολλά και συγκεκριµένα θέµατα, για τα
οποία δεν πήραµε καµµία απάντηση και για τα οποία δυστυχώς
εδώ δεν µπορούµε να επεκταθούµε. Επιφυλασσόµαστε, όµως.
Θα επανέλθουµε µε κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
Μας είπατε στην επιτροπή ότι στις συµβάσεις των έργων παραχώρησης των αυτοκινητόδροµων το κατασκευαστικό αντικείµενο προσδιορίζεται µε ακρίβεια, µε επιµερισµό σε γεωγραφικές
ενότητες και οµάδες οµοειδών εργασιών. Αν ήταν έτσι, δεν θα
είχαµε το πρόβληµα της ΛΕΑ στον αυτοκινητόδροµο Αιγαίου µε
την έκθεση της ΕΒΕΛ και τη δηµοσιονοµική διόρθωση που επιβλήθηκε. Τονίζουµε ότι η ΛΕΑ αποτελεί κραυγαλέα περίπτωση
παραβίασης κάθε διαδικασίας ανάθεσης.
Μας είπατε ότι το αντικείµενο των οµοειδών εργασιών αναλύεται περαιτέρω σε επιµέρους εργασίες, οι οποίες αντιστοιχίζονται
µε τα άρθρα των επίσηµων αναλυτικών τιµολογίων του δηµοσίου
ΑΤΟΕ. Καµµία τέτοια αντιστοίχιση δεν ισχύει.
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Μας είπατε ότι το προσυµφωνηµένο σταθερό στη σύµβαση τίµηµα καταβάλλεται σε επιµέρους πιστοποιήσεις, πληρωµές, επικαιροποιηµένο µε τον δείκτη τιµών καταναλωτή, για το χρονικό
διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως
την πληρωµή, και διατηρείται σταθερό σε πραγµατικές τιµές.
Δεν γίνεται καµµία πληρωµή επικαιροποίησης, εκτός από περιπτώσεις που προβλέπεται, παραδείγµατος χάριν στις περιπτώσεις αποζηµίωσης λόγω γεγονότος καθυστέρησης. Η όποια
αναθεώρηση είναι ενσωµατωµένη στο τίµηµα µελετών κατασκευών. Το τίµηµα µελετών κατασκευών µπορεί να επικαιροποιηθεί µόνο σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης παραχώρησης.
Επιπλέον, τα όσα αναφέρετε για την αναθεώρηση του τιµήµατος των εργασιών παραχώρησης µε βάση τον δείκτη τιµών καταναλωτή σηµειώνω ότι δεν έχουν κανένα νόηµα και καµµιά πρακτική
σηµασία, δεδοµένου ότι η αναθεώρηση του κατασκευαστικού αντικειµένου περιλαµβάνεται στο τίµηµα µελετών και κατασκευών.
Η σύγκριση µεταξύ της αναθεώρησης ενός δηµοσίου έργου και
ενός έργου παραχώρησης είναι επί άλλης βάσης, πέραν των ανωτέρω, επιπλέον γιατί τα έσοδα από τα δηµόσια έργα τα εισπράττει
το ελληνικό δηµόσιο και όχι οι παραχωρησιούχοι.
Κυρίες και κύριοι, το µόνο πράγµα των αρχικών συµβάσεων
που δεν αλλάξατε είναι τα διόδια. Φτάσατε πλέον να βάζετε διόδια ακόµα και στον αστικό ιστό των πόλεων. Θα φέρω το παράδειγµα της επιβολής πλευρικών διοδίων στους ανισόπεδους
κόµβους Κρυονερίου και Βαρυµπόµπης, σε µία συνοικία που τα
επόµενα χρόνια εκτιµάται ότι από τις πέντε χιλιάδες κατοίκους
θα φτάσει τις οκτώ µε δέκα χιλιάδες.
Με την ενέργειά σας αυτή ζητάτε από τους κατοίκους του
Δήµου Διονύσου και Κηφισιάς, για ένα κοµµάτι του αυτοκινητόδροµου που κατασκευάστηκε µε δαπάνες του ελληνικού δηµοσίου, το οποίο διέρχεται Αθήνα – βόρεια προάστια και το οποίο
παρεχωρήθη στη «Νέα Οδό», να πληρώσουν επιλεκτικά διόδια.
Και όχι µόνο θα έχουν οικονοµική επιβάρυνση, αλλά µε µαθηµατική ακρίβεια θα οδηγήσετε σε κυκλοφοριακό χάος όλες τις συνοικίες πέριξ του αυτοκινητόδροµου και όχι µόνο, πράγµα που ο
κοινός νους δεν κατανοεί.
Όπως είπα στην αρχική οµιλία µου, ελπίζω πως οι ανακοινώσεις σας στην επιτροπή για το θέµα του εναλλακτικού δικτύου,
για το θέµα της αναλογικής χρέωσης και το θέµα των µεγάλων
εκπτώσεων θα τηρηθούν γραπτώς.
Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν αντιληφθήκατε τι µας είπατε, γιατί
αυτό που µάς είπατε προϋποθέτει ότι, πρώτον, θα ολοκληρωθεί
το σύνολο του δικτύου των παράπλευρων δρόµων του ΠΑΘΕ,
τουλάχιστον, δηλαδή απαιτούνται κάποια χρόνια και δεύτερον,
θα δροµολογηθεί λύση αναλογικής χρέωσης και στη συνέχεια
θα αυξηθούν τα διόδια.
Τέλος, τι θα κάνουµε εµείς, κύριοι. Αναγνωρίζουµε ότι πρέπει
άµεσα να προωθηθεί η ουσιαστική επανεκκίνηση των εργασιών
στους υπ’ όψιν οδικούς άξονες, ώστε να σταµατήσει και η προϊούσα απαξίωση των εκτελεσµένων έργων, διασφαλίζοντας,
όµως, ότι αυτό σε κάθε περίπτωση δεν θα συντελεστεί σε βάρος
του δηµοσίου.
Για το σκοπό αυτό απαιτείται:
Πρώτον, η ακύρωση ως µη σύννοµων των πρόσφατων συµφωνιών για τις αποζηµιώσεις του παρελθόντος, στις οποίες έχει
οδηγηθεί η Κυβέρνηση µε τους παραχωρησιούχους.
Δεύτερον, η συστηµατική και εξαντλητική καταγραφή όλης της
εµφανούς και κρυµµένης, άµεσης και έµµεσης χρηµατοοικονοµικής συµβολής του δηµοσίου στις νέες συµβάσεις παραχώρησης και τα καταρτιζόµενα µοντέλα, γιατί για εµάς η δηµόσια
συµµετοχή αυξάνεται στο ύψος του 55% των έργων.
Τρίτον, η ακριβής πρόβλεψη των όρων υλοποίησης της πραγµατικής συµβολής του δηµοσίου και πάντως η διασφάλιση της
θέσης του δηµοσίου, ώστε να µην καθίσταται ως χρηµατοδότης
τελευταίας καταφυγής, χωρίς µάλιστα τα ανάλογα της συµβολής
του δικαιώµατα, οικονοµικά, διαχειριστικά και συµµετοχικά στο
σχήµα.
Τέταρτον, άµεση εγκατάσταση ηλεκτρονικών αναλογικών διοδίων, µείωση του ύψους των διοδίων, σηµαντικές απαλλαγές για
κοινωνικές κατηγορίες µε βάση το εισόδηµα και τον τόπο διαµονής τους.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Κυρία συνάδελφε, παρακαλώ να ολοκληρώνετε σιγά-σιγά.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Πέµπτον και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, επανασχεδιασµός του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης
και αποπληρωµής των έργων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
Οικονοµικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις».
Επίσης, ο Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Νικόλαος Νικολόπουλος κατέθεσε πρόταση νόµου
«Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού».
Παραπέµπονται στις αρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές.
Τον λόγο έχει εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ ο ειδικός αγορητής κ.
Χρήστος Γκόκας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια την κύρωση των συµφωνιών τροποποίησης
των αρχικών συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων για τους αυτοκινητοδρόµους ΠΑΘΕ, Ολυµπίας Οδού, Ιονίας Οδού και κεντρικής Ελλάδος, τον γνωστό Ε65.
Μετά την πολύ αναλυτική και εποικοδιµητική -πιστεύω εγώ- συζήτηση στην επιτροπή και τα στοιχεία που δόθηκαν από τον
κύριο Υπουργό, νοµίζω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να έχουµε
στην Ολοµέλεια µια ευρύτερη συναίνεση σε ένα θέµα εθνικής και
στρατηγικής σηµασίας για τη χώρα µας, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο που υπάρχουν ενδείξεις και προϋποθέσεις για αντιστροφή
της πορείας και ανάκαµψη της οικονοµίας.
Τα έργα αυτά που συζητάµε συνδέονται άµεσα µε την ανάγκη
για επανεκκίνηση της πραγµατικής οικονοµίας µετά την περίοδο
της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και εξυγίανσης. Η εξέλιξη
αυτή είναι µία απόδειξη εµπιστοσύνης για την πορεία της χώρας
µας µετά τις επώδυνες θυσίες του ελληνικού λαού και για την
αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων που έχουν συσσωρευτεί, µε σηµαντικότερο αυτό της ανεργίας.
Συζητάµε σήµερα κάτι ουσιαστικό, κάτι που καταλαβαίνει ο
κάθε πολίτης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι η τροποποίηση που έρχεται προς κύρωση έχει συµφωνηθεί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και µε τους
παραχωρησιούχους, τράπεζες και κατασκευαστές, ενώ παραµένει έστω και µειωµένη η συµµετοχή ξένων τραπεζών. Θεωρείται
σηµαντική και η χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων. Επίσης, οι συµφωνίες αυτές έχουν περάσει από τον
προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Χωρίς τη νέα συµφωνία δεν ήταν δυνατή η επανέναρξη των εργασιών στους τέσσερις αυτούς οδικούς άξονες. Πλην µεµονωµένων περιπτώσεων, κυρίως των ΠΑΘΕ, οι εργασίες είχαν
σταµατήσει από το 2010. Οι συµβάσεις παραχώρησης, µια διαδικασία που ξεκίνησε το 2000, είχαν υπογραφεί το 2006 και 2007 και
είχαν κυρωθεί από την ελληνική Βουλή. Τα δεδοµένα εκείνης της
περιόδου για την οικονοµία ήταν σίγουρα διαφορετικά. Υπήρξαν
καθυστερήσεις στη συνέχεια που αφορούσαν στην προετοιµασία
των έργων, σε εγκρίσεις, παραδείγµατος χάριν, περιβαλλοντικών
µελετών ή αρχαιολογικών υπηρεσιών, στην απόδοση απαλλοτριωµένων εκτάσεων, κ.λπ., διαδικασίες για τις οποίες οι προβλεπόµενοι από τις αρχικές συµβάσεις χρόνοι ήταν ήδη µικροί.
Κυρίως, όµως, η ανατροπή στο οικονοµικό και επενδυτικό περιβάλλον µε την οικονοµική κρίση και το πέρασµα στην ύφεση
άλλαξε τα δεδοµένα για το χρηµατοδοτικό, χρηµατοοικονοµικό
µοντέλο που είχε αποφασιστεί. Η µεγάλη µείωση του κυκλοφοριακού φόρτου στα διόδια µε προβλεπόµενο πλέον ποσοστό µείωσης εσόδων της τάξης του 62%, το κίνηµα «δεν πληρώνω» και
η έλλειψη ρευστότητας µε την αδυναµία να εκταµιευτούν κεφάλαια δανεισµού από τις τράπεζες δηµιούργησαν το χρηµατοδο-
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τικό κενό και το πάγωµα των έργων, µε την επίκληση από τις κοινοπραξίες των λόγων ανωτέρας βίας των αρχικών συµβάσεων.
Οι µόνοι πόροι που συνέχισαν να εισπράττονται ήταν τα διόδια
που κάλυψαν τη λειτουργία όσων δρόµων είχαν κατασκευαστεί,
την αποπληρωµή τόκων δανείων και τις εργασίες όπου αυτές
εξακολουθούσαν να γίνονται.
Τι έπρεπε να επιλέξει το ελληνικό δηµόσιο σε σχέση µε τα
έργα αυτά; Η µία περίπτωση θα ήταν η διακοπή της σύµβασης ή
η απευθείας προσφυγή στα δικαστήρια και η χρόνια δικαστική
διαµάχη. Σε κάθε περίπτωση, το δηµόσιο θα έχανε. Για κατάρρευση σύµβασης µε ευθύνη των παραχωρησιούχων περί το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ για εκτελεσθέν έργο και τις άλλες ρήτρες
προς τους κατασκευαστές, ενώ αν η ευθύνη βάρυνε το δηµόσιο,
το ποσό µπορούσε να είναι µέχρι 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Θα είχαµε τότε ηµιτελή εγκαταλελειµµένα έργα, εις βάρος της
ανάπτυξης και της απασχόλησης, µε αναβολή της κατασκευής
επ’ αόριστον, πλήγµα στην οικονοµία και την αξιοπιστία της
χώρας, µε αρνητικές επιπτώσεις στη συµµετοχή επενδυτών σε
µελλοντικές συµβάσεις παραχώρησης, αναζήτηση χρηµατοδοτήσεων για την ολοκλήρωση αυτών των έργων.
Η εθνική και στρατηγική σηµασία των έργων αυτών οδήγησε
στην επιλογή της δεύτερης περίπτωσης, δηλαδή της συνέχισης
των εργασιών, της λειτουργίας και της συντήρησης των έργων
µέσα από µία νέα συµφωνία και αυτή ακριβώς η προσπάθεια ξεκίνησε από το 2011 για να καταλήξουµε στις συµφωνίες που καλούµαστε να κυρώσουµε, µετά από µία µακρά περίοδο
διαπραγµατεύσεων, που οδήγησαν στην κάλυψη του χρηµατοδοτικού κενού µε πρόσθετους πόρους του δηµοσίου, ύψους 1,1
δισεκατοµµυρίου περίπου από το ΕΣΠΑ της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου και τη µείωση του φυσικού αντικειµένου.
Επίσης, η συµφωνία προβλέπει την καταβολή αποζηµιώσεων
στους κατασκευαστές και παραχωρησιούχους συνολικού ύψους
περίπου 670 εκατοµµυρίων ευρώ, ποσό αρκετά µικρότερο, τόσο
από τις απαιτήσεις που υπήρχαν, αλλά και µικρότερο από τις
εκτιµήσεις του ανεξάρτητου µηχανικού. Από το ποσό αυτό τα
350 εκατοµµύρια αφορούν τους κατασκευαστές.
Ποια είναι όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµασία
αυτής της συµφωνίας και ποια τα οφέλη για τη χώρα µας που
οδήγησαν στην επιλογή για επανεκκίνηση των έργων αυτών;
Όπως προαναφέρθηκε, αναβαθµίζεται η αξιοπιστία της χώρας
σε µία εποχή που έχουµε ανάγκη τις θετικές ειδήσεις. Άµεσα
προκύπτουν είκοσι χιλιάδες θέσεις εργασίας, δηµιουργούνται
παράλληλες δράσεις σχετικές µε τα έργα αυτά µε περαιτέρω
στήριξη της απασχόλησης. Η ολοκλήρωση αυτών των οδικών
έργων υπηρετεί την ανάπτυξη, τον πρωτογενή τοµέα, τις µεταφορές, τον τουρισµό, αποδίδοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη και
στη φάση της κατασκευής, αλλά κυρίως µε τη λειτουργία των
έργων αυτών. Αναµένεται η συµβολή στην αύξηση του ΑΕΠ κατά
1,5% το 2016, γίνεται ευκολότερη η προσέλκυση ξένων επενδυτών και ιδιωτικών κεφαλαίων. Σε µία δύσκολη περίοδο ο κατασκευαστικός κλάδος στηρίζεται και παραµένει ενεργός στην
προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας. Η Ελλάδα καθιερώνεται ως κόµβος διαµετακοµιστικός και σηµαντική εµπορική πύλη
µε την ανάπτυξη του οδικού δικτύου, τα λιµάνια και το δίκτυο σιδηροδρόµων, που επίσης αναπτύσσεται ανάµεσα στην Ευρώπη
και τις αναπτυσσόµενες περιοχές της Μέσης Ανατολής και των
άλλων γειτονικών περιοχών.
Θα στηριχθεί η ανάπτυξη περιοχών µε µεγαλύτερη υστέρηση
ή ποσοστά ανεργίας, όπως η Ήπειρος και η δυτική Ελλάδα γενικότερα. Μεγάλες και κρίσιµες περιοχές βγαίνουν από την αποµόνωση και διασυνδέονται µε τις ήδη µεγάλες υπάρχουσες
υποδοµές, όπως η Εγνατία, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου τα Λιµάνια
Πάτρας, Ηγουµενίτσας κ.λπ..
Η χώρα αποκτά ένα εκτεταµένο σύγχρονο δίκτυο που µειώνει
τις αποστάσεις και το χρόνο µεταφοράς µε πολύ µεγαλύτερη
οδική ασφάλεια, που ίσως είναι και το σηµαντικότερο, αφού η
ανθρώπινη ζωή δεν συγκρίνεται µε οποιονδήποτε οικονοµικό δείκτη. Τέλος, ενισχύεται ο στόχος της ισόρροπης περιφερειακής
ανάπτυξης για τη χώρα µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνέχιση της κατασκευής των
οδικών αξόνων είναι µία είδηση που περίµενε ο κόσµος, ιδιαίτερα
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των περιοχών όπου θα εκτελεστούν τα έργα. Είναι θετικό ότι προβλέπεται να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα σε δύο περίπου χρόνια
και θέλουµε να πιστεύουµε ότι αυτήν τη φορά έχουν αξιολογηθεί
όλοι οι παράγοντες σωστά, ώστε να υλοποιηθεί ο στόχος.
Είναι σηµαντικό να υπάρξουν αντίστοιχα µεγάλες υποδοµές
και για την παραγωγή και για την τοπική ανάπτυξη, όπως µεγάλα
εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα τουριστικού και περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος και άλλες δράσεις ή παρεµβάσεις, όπως ένα ολοκληρωµένο εθνικό αναπτυξιακό και χωροταξικό σχέδιο για να
αποδώσουν ακόµα περισσότερο στην περιφέρεια οι µεγάλες
αυτές υποδοµές.
Θα µπορούσαµε, λοιπόν, τέτοια ζητήµατα να τα συµφωνήσουµε
και να τα στηρίξουµε µε θετική στάση και ευρύτερη πολιτική συναίνεση. Αντί γι’ αυτό, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βλέπουµε να αναπτύσσονται θεωρίες για σκανδαλώδεις συµβάσεις,
χαριστικές πράξεις, σενάρια αποτυχίας της προσπάθειας και αµφισβήτησης διαδικασιών και στοιχείων.
Στην προσπάθεια της χώρας να ορθοποδήσει θα περιµέναµε,
ιδίως από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µία διαφορετική στάση, τουλάχιστον σε ένα τεχνικό, αναπτυξιακό θέµα
και µε τις οικονοµικές του διαστάσεις βεβαίως.
Προβάλλεται το θέµα του κόστους, όταν υπάρχει συγκεκριµένος τρόπος τιµολόγησης των δηµοσίων έργων, µε αναθεώρηση
τιµών, που στα δηµόσια έργα φτάνει ως το 30% σε σχέση µε το
2006. Δεν είναι αυτή η πραγµατικότητα, παραδείγµατος χάριν
για τα υλικά, ενώ αγνοούνται τα κόστη ενέργειας και δανεισµού.
Το κόστος, είναι στα επίπεδα του µέσου όρου του κόστους
στην Ευρώπη και κάτω, όπως και το χιλιοµετρικό κόστος συντήρησης και λειτουργίας των δρόµων, ενώ υπάρχει πρόβλεψη συγχρόνως για µείωση στα έσοδα από τα διόδια από 37,5
δισεκατοµµύρια στα 14,5 δισεκατοµµύρια.
Το χρηµατοδοτικό κενό, όπως προκύπτει από την όλη συζήτηση, είναι δεδοµένο, ακόµα κι αν δεν συµφωνήσουµε ακριβώς
στα νούµερα. Ποιος θα το καλύψει όµως; Ο παραχωρησιούχος;
Και µε ποια πρόσβαση στο δανεισµό ή προοπτική µελλοντικών
εσόδων; Οι τράπεζες; Και µε ποια προσδοκώµενη απόδοση κεφαλαίων; Το δηµόσιο µε εθνικούς πόρους; Υπάρχουν;
Σε αυτά, όµως, εκτός από άρνηση και κριτική, δεν υπάρχει
απάντηση. Πόσο υπεύθυνη είναι αυτή η στάση και γιατί κάποιοι
επιµένουν σε ένα ατεκµηρίωτο και καταγγελτικό λόγο;
Δηλαδή, τι θα κάνατε εσείς; Εντάξει, η κοινωνία έχει τα προβλήµατά της. Σε τι βοηθάει όµως η άρνηση ή η παραπληροφόρηση; Παραδείγµατος χάριν, η επιλογή να εκταµιευτεί 1,1
δισεκατοµµύριο ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ, κατά κύριο λόγο
την περιφερειακή ανάπτυξη δεν εξυπηρετεί; Γιατί λέµε στον
κόσµο της περιφέρειας ότι είναι εις βάρος του;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν έχει το µονοπώλιο
της ευαισθησίας και της καθαρότητας. Εµείς, ως ΠΑΣΟΚ, είχαµε
ψηφίσει τις αρχικές συµβάσεις του 2006 και του 2007, όταν
ήρθαν προς κύρωση στη Βουλή. Υπήρχαν σοβαρές επισηµάνσεις
για το µοντέλο, όπως είχε διαµορφωθεί, για αδυναµίες σε σχέση
µε τα χρονοδιαγράµµατα εγκρίσεων και απαλλοτριώσεων, που
ήταν ασφυκτικά για το δηµόσιο. Η εθνική, όµως, σηµασία του
έργου καθόρισε και την επιλογή της ψήφισης των συµβάσεων
αυτών, παρά το γεγονός ότι οι προηγούµενες µεγάλες συµβάσεις –γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Αττική Οδός, αεροδρόµιο «Ελεύθεριος Βενιζέλος»- είχαν ψηφιστεί µόνο από το ΠΑΣΟΚ.
Στη συνέχεια και µε την εµφάνιση του προβλήµατος, διαµορφώθηκε το πλαίσιο συναντίληψης το 2011, πριν φτάσουµε σε
αυτήν την συµφωνία -και καλώς- µε βάση τα δεδοµένα που
έχουµε.
Πρέπει να γίνουν αυτά τα έργα. Σε κάθε περίπτωση, όµως,
πρέπει να είναι ξεκάθαρο και να ειπωθεί ότι οι αναθεωρηµένες
συµβάσεις διασφαλίζουν το δηµόσιο συµφέρον ως προς το αυστηρά οικονοµικό µέρος. Δηλαδή, στο τέλος να εισπράξει, ό,τι
πρέπει να εισπράξει. Το δηµόσιο αύξησε τη συµµετοχή του, µετά
τη συµφωνία, σε ποσοστό πάνω από το 50%.
Επειδή ελπίζουµε και πιστεύουµε ότι θα έχουµε µια άλλη ανάπτυξη και εφόσον µέσα στους θετικούς ρυθµούς αυξηθούν τα
έσοδα πέραν των προβλέψεων, δεν θα πρέπει να έχουµε υπεραποδόσεις κεφαλαίων που θα πρέπει να κινούνται σε συγκεκρι-
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µένο πλαίσιο ποσοστού και ύψους. Είναι θέµα προστασίας του
δηµοσίου συµφέροντος, διαφάνειας και αξιοπιστίας του πολιτικού συστήµατος. Αυτό είναι ξεκάθαρο από την πλευρά µας. Είναι
αναγκαία η διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος στη διαχείριση των έργων και την προοπτική της ανάπτυξης, για να µην
πλανώνται από κάποιους –ανεύθυνα- άλλες αιτιάσεις.
Προβλέπεται, σε περίπτωση µείωσης των δαπανών των έργων,
ότι αυτή θα αφορά το δηµόσιο και οι υπόλοιποι εισφέρουν ό,τι
έχει συµφωνηθεί. Επίσης, πρέπει να τονίσουµε την ανάγκη για
αυστηρή επίβλεψη της λειτουργίας του µηχανισµού ανακύκλωσης εσόδων για κάλυψη επιβαρύνσεων και διασφάλιση της βιωσιµότητας των έργων, µε επιβαρύνσεις των εσόδων του
δηµοσίου από τα διόδια.
Σίγουρα, η αρχή της αυτάρκειας περιορίζει αυτή την επιβάρυνση σε αυτά τα ποσά. Δεν σηµαίνει, όµως, ότι αυτά πρέπει να
εξαντλούνται και γι’ αυτό απαιτείται συγκεκριµένος έλεγχος.
Σχετικά µε τα διόδια και το θόρυβο που προκλήθηκε στο δηµόσιο διάλογο, απαντήθηκε ότι συνέχισαν να εισπράττονται τα διόδια, αφού η σύµβαση ήταν σε ισχύ και η διακοπή είσπραξης θα
οδηγούσε σε καταγγελία εις βάρος του δηµοσίου. Με την εφαρµογή δε των συµβατικών προβλέψεων αναδείχθηκαν ακόµα οι
αδυναµίες που υπήρχαν, ειδικά στην περίπτωση των µικρών διαδροµών, όπου η χρέωση είναι άδικη όταν δεν εφαρµόζεται αναλογική χρέωση και εκπτωτική πολιτική για τους συχνούς χρήστες.
Με την εφαρµογή άµεσα το πρόβληµα εντοπίζεται στην περιοχή της Αττικής και προκαλεί αυξήσεις της τάξης έως και 60%
σε σχέση µε σήµερα, στα πλαίσια βέβαια των συµβάσεων που
υπάρχουν.
Τα όσα ανέφερε ο κύριος Υπουργός για την εξέλιξη στη λειτουργία των διοδίων είναι σε θετική κατεύθυνση. Όπως αναφέραµε και στις συνεδριάσεις της επιτροπής θα πρέπει να
προχωρήσει η µελέτη, ακόµη και να συντοµευτεί ο χρόνος παράδοσής της και να προχωρήσει η εφαρµογή της χιλιοµετρικής
και αναλογικής χρέωσης των χρηστών µέσω της ηλεκτρονικοποίησης του συστήµατος και εκπτωτικής πολιτικής σε τοπικούς ή
µη, συχνούς όµως χρήστες, από τώρα ή και στο εξής. Και αυτό
αφορά και τον χρήστη, καταναλωτή µε βάση και τη δύσκολη οικονοµική του θέση αλλά και την ίδια την εξέλιξη της κατασκευής
και λειτουργίας των έργων.
Είναι λογικό –το είπε και ο κύριος Υπουργός- ότι η Βουλή θα
ενηµερωθεί για τη µελέτη και τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν, ώστε να υπάρξουν οι τελικές αποφάσεις για την εφαρµογή
αυτού του νέου συστήµατος.
Επίσης, φαίνεται πόσο σηµαντικό είναι το θέµα της κατασκευής των παράπλευρων δρόµων που πρέπει να ολοκληρώνονται ταυτόχρονα µε τους µεγάλους οδικούς άξονες, γιατί δίνουν
και εναλλακτικές λύσεις στην τοπική κυκλοφορία, ενώ παράλληλα εξυπηρετούν τις τοπικές, αγροτικές, βιοτεχνικές και άλλες
δραστηριότητες, αφού πολλές φορές υπάρχουσες τοπικές αρτηρίες καταστρέφονται, και αποκόπτονται επικοινωνίες καθηµερινής δραστηριότητας, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο.
Τέλος, στα ζητήµατα των απαλλοτριώσεων πρέπει να επιταχυνθούν και οι δικαστικές διαδικασίες, γιατί ενδιαφέρει τις τοπικές κοινωνίες, και η ολοκλήρωσή τους δηµιουργεί τοπικές
συναινέσεις και εξυπηρετούνται διάφορα προβλήµατα.
Όσον αφορά το φυσικό αντικείµενο, ο άξονας Μαλιακός-Κλειδί
κατασκευάζεται χωρίς περικοπή. Η Ιονία Οδός από Αντίρριο
µέχρι Ιωάννινα ολοκληρώνεται σε ολόκληρο το µήκος της µε
πρόβλεψη 100 εκατοµµύρια ευρώ για την περίπτωση κατασκευής σήραγγας στην Κλόκοβα, που κατά τη γνώµη µας πρέπει
να είναι και η τελική επιλογή για έναν άξονα που είναι σήµερα ο
πιο επικίνδυνος και επιβάλλεται να ολοκληρωθεί.
Η Ολυµπία Οδός θα περιλαµβάνει τελικά στη σύµβαση παραχώρησης το τµήµα µέχρι την Πάτρα. Το τµήµα Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα εξαιρείται και, ως έργο άµεσης προτεραιότητας,
δηµοπρατείται εντός του πρώτου εξαµήνου του 2014. Το τµήµα
Πάτρα-Πύργος µε έγκριση χρηµατοδότησης 300 εκατοµµύρια
ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποίηση έως το τέλος
του 2015, ενώ το τµήµα Καλό Νερό-Τσακώνα- µε αντίστοιχη διαδικασία και κόστος 90 εκατοµµυρίων ευρώ- έως το τέλος του
2016, σύµφωνα µε όσα µέχρι στιγµής έχει αναφέρει στην επι-
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τροπή ο κύριος Υπουργός και περιλαµβάνονται στο άρθρο 5,
όπως έχει µέχρι στιγµής διαµορφωθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε, να ολοκληρώσετε. Θα τα πείτε και αύριο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Για τον Ε65 προβλέπεται τριετής αναστολή ή εξαίρεση για τα τµήµατα από τον ΠΑΘΕ µέχρι Ξυνιάδα
και Τρίκαλα έως Εγνατία Οδό. Ο άξονας αυτός έχει ιδιαίτερη σηµασία όχι µόνο για τη Θεσσαλία και την Ευρυτανία αλλά και για
τη δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Οι δεσµεύσεις του κυρίου
Υπουργού για άµεσο προγραµµατισµό κατασκευής µέρους του
πρώτου τµήµατος είναι θετικές. Περιµένουµε την τοποθέτησή
του για το συνολικό προγραµµατισµό για τα δύο αυτά τµήµατα
και τις τελικές διατυπώσεις στο νόµο για τα τµήµατα της Ολυµπίας Οδού.
Η θέση µας είναι να προγραµµατιστεί η ολοκλήρωση της κατασκευής των δύο αυτών εθνικών αξόνων Ολυµπίας Οδού και
Ε65.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε. Είκοσι ένα λεπτά
µίλησε η αγορήτρια..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μην το θέτετε
έτσι. Μίλησε είκοσι ένα λεπτά, αλλά ήταν και άρρωστη η κυρία
και ζήτησε την ανοχή. Πόσα λεπτά να σας δώσω δηλαδή; θα
έχετε χρόνο και αύριο στα άρθρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει µεγάλη σηµασία να κινηθούµε γρήγορα και αποτελεσµατικά, να δώσουµε οξυγόνο στην πραγµατική οικονοµία.
Αυτή η συζήτηση που κάνουµε είναι σηµαντική και ουσιαστική.
Τα έργα που συζητάµε είναι έργα στρατηγικά και πρέπει να ξεκινήσουν άµεσα. Είναι έργα που θα δώσουν µια άλλη δυναµική
στην οικονοµία και την ανάπτυξη, ένα κλίµα αισιοδοξίας και ελπίδας στην κοινωνία, κυρίως όµως πραγµατικά θετικά αποτελέσµατα για τις τοπικές κοινωνίες αλλά και στην εθνική προσπάθεια
για την υπέρβαση της κρίσης και της ανασυγκρότησης της
χώρας µας.
Εποµένως, ψηφίζουµε επί της αρχής τις συµφωνίες τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης και των τεσσάρων µεγάλων
οδικών έργων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, βρισκόµουν αυτές τις µέρες στον τόπο καταγωγής σας, στην Αλεξάνδρεια, όπου ένας εξαιρετικός συµπολίτης µας είχε κάνει µια µικρή βιοτεχνία κατασκευής τσιµεντόλιθων
και πλακών πεζοδροµίου, αλλά ατύχησε βλέποντας ότι οι πλάκες
µε τις οποίες προχώρησαν στην ανάπλαση των πεζοδροµίων
ήταν κινέζικες. Από είκοσι οκτώ εργαζόµενους που είχε στην οικογενειακή του επιχείρηση, έµεινε πλέον µε τέσσερις. Και δεν
ξέρω αν αύριο θα έχει καθόλου εργαζόµενους. Μήπως κάτι τέτοιο θα συµβεί σε µικρή κλίµακα, φυσικά, µε τους πεζόδροµους
της Αλεξάνδρειας, αλλά σε µεγάλη κλίµακα µε τα µεγάλα έργα;
Πριν µπω, όµως, στην ουσία, θα ήθελα κι εγώ απόψε που χάσαµε ένα ένστολο παιδί µας, να καταθέσω τη σιωπή µου. Διότι
µόνο σιωπή µπορεί κανείς να καταθέτει όντας Βουλευτής στο Κοινοβούλιο, αφού στην πραγµατικότητα κι εγώ φταίω για αυτή την
απώλεια, αφού δεν ήµουν αρκετά ικανός να σας πείσω, ώστε να
δραστηριοποιηθείτε εντονότερα και να φτάσουµε να µην κινδυνεύουν τα παιδιά µας -όπως έλεγε η κυρία Πρόεδρος πριν από
λίγο- όταν τα στέλνουµε ανυπεράσπιστα σε ειδικές αποστολές και
ειδικά σε ακριτικές περιοχές όπου το έγκληµα δρα ανεξέλεγκτο.
Άκουσα µε πολλή προσοχή προχθές τον Πρωθυπουργό από
αυτό το Βήµα να µιλάει για τις θυσίες του ελληνικού λαού, µε
έναν τόνο στα όρια της κατάθλιψης. Μιλούσε για θυσίες, αλλά
δεν µας είπε ότι γίνονται µε τη ξιφολόγχη στο λαιµό και µε το περίστροφο στο κεφάλι, διότι δεν ρωτήθηκε ποτέ ο ελληνικός λαός
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αν είναι έτοιµος, αν συναινεί σε τέτοιου είδους θυσίες. Πάντως,
προεκλογικά κανείς δεν τον προετοίµασε ότι αυτό θα του συµβεί,
ειδικά όταν µέσα από τα «Ζάππεια» προετοιµάζατε την κατάσταση για να υποκλέψετε την ψήφο του.
Προετοιµάζατε την κατάσταση για να παραδώσετε τη χώρα
στον τραπεζίτη. Διότι αν αυτήν τη στιγµή υπάρχει ένας εχθρός,
εάν αυτήν τη στιγµή υπάρχει ένα διακύβευµα κι αν υπάρχει,
πράγµατι, ένας υπαρκτός κίνδυνος, αυτός είναι από τον τραπεζίτη, από τον αδίστακτο τραπεζίτη, από τον αχόρταγο τραπεζίτη,
όπου σε αρραγή συνεργασία τώρα µε εργολάβους και φυσικά
µέσα στο σελοφάν της προστασίας του πολιτικού συστήµατος
αυτή τη στιγµή κάπου θα γλεντούν, σε κάποια πολυτελή γραφεία
θα ανάβουν τα πούρα τους, όπως κάνουν πολλά χρόνια τώρα και
θα βλέπουν αυτό το θεατρικό να παίζεται στο ελληνικό Κοινοβούλιο, περιµένοντας πότε θα πάνε να εισπράξουν τα δισεκατοµµύρια, τα οποία τους υπόσχεστε για τα επόµενα χρόνια και τα
οποία θα εισρεύσουν στα ταµεία τους.
Όσον αφορά, λοιπόν, αυτό το τραπεζικό καρτέλ -ξέρουµε ότι
τελικά θα αφήσετε να ζήσουν τέσσερις συστηµικές, όπως τις
λέτε, τράπεζες- θα ήθελα µε δύο απλές κουβέντες να καταλάβει
ο ελληνικός λαός τι συνέβαινε και τι συµβαίνει ακόµα, πως δηλαδή αφαίµαξε τον ελληνικό λαό.
Όταν έπαιρνες 100.000 ευρώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
και συµπολίτες µου σε όλη την Ελλάδα, κι έλεγες «θα τα επιστρέψω περίπου σε δέκα χρόνια», θα πλήρωνες στο τέλος
239.000 ευρώ. Αυτή ήταν η πρώτη απάτη, την οποία δεν σας
είπαν ποτέ.
Η δεύτερη απάτη που δεν σας είπαν ποτέ είναι ότι ανάλογα
του πόσα χρόνια µακρύτερα θα πήγαινε το δάνειο σου, τόσο µεγαλύτερος θα ήταν ο εκθέτης. Εκθετικά ανεβαίνει το νούµερο το
οποίο πρέπει να τους γυρίσουµε πίσω, εις τη δευτέρα, εις την
τρίτη, εις την τετάρτη. Αυτό δεν σας είπαν ποτέ εσάς που κάποτε
σας έπαιρναν τηλέφωνα και σας έλεγαν «ελάτε να σας δώσουµε
δάνειο». Όσο µακρύτερος ήταν, λοιπόν, αυτός ο δανεισµός, τόσο
περισσότερο χαίρονταν.
Ένα ακόµη που δεν είπαν ποτέ στον κόσµο είναι ότι για ένα
δάνειο του οποίου θα ήταν -ας πούµε- η δόση 600 ευρώ, όταν θα
πήγαινες να πληρώσεις από τα 600 ευρώ τα 580 θα ήταν τόκοι
προεισπραχθέντες και µόνο τα 20 ευρώ θα αφορούσαν το κεφάλαιο.
Οι άνθρωποι αυτοί φρόντιζαν, λοιπόν, να απολαύσουν από την
πρώτη στιγµή το future value που ήθελαν να αποκοµίσουν. Κι όλα
αυτά γίνονταν µέσα σε µια σιωπή, µέσα σε µια γαλήνη, µέσα σε
µια επίπλαστη ευφορία. Μέχρι και το ίδιο το κράτος, το ελληνικό,
δανειζόταν µε 6%. Από ποιους; Από Κεντροευρωπαίους, οι οποίοι
και αυτοί δεν µας έδιναν δικά τους λεφτά. Κι αυτοί δανεικά τα
έπαιρναν. Αυτοί, όµως, τα έπαιρναν µε 1%. Τους δάνειζε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε 1%. Ήταν λεφτά που δεν είχαν και
µας τα δάνειζαν εµάς οι «λεβέντες», οι «φίλοι» µας, οι εταίροι
µας, το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, το όραµα µε 6%.
Και φτάσαµε εδώ που φτάσαµε. Κατρακύλησε ένα κράτος. Κατρακύλησε ένας λαός. Ακόµη και σήµερα µε αυτούς συµβάλλεστε, σε αυτούς οµνύετε, µε αυτούς ορκίζεστε και δεν λύετε το
συνεταιρισµό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Να φύγουµε και από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, αν είναι να λύσουµε το συνεταιρισµό αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, κοιτάξτε, εδώ αν
θέλετε να µιλήσουµε για την αγχίνοια του Βουλευτή, αν καταλαβαίνετε τι λέω. Αν δεν καταλαβαίνετε µπορώ να σας το εξηγήσω,
αλλά µια άλλη ώρα που να µην είµαι στο Βήµα. Αλλά βλέπω ότι
έχετε ένα πρόβληµα αντίληψης και θα σας το λύσω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Εσείς λέτε βλακείες και
οι βλακείες δεν λύνονται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας το λύσω, θα
σας το λύσω. Μ’ αρέσει, όµως, που µε παρακολουθείτε. Δείξτε
λίγο αγχίνοια.
Θέλω να µου εξηγήσετε λοιπόν- µιας και βλέπω να λαµβάνετε
το λόγο έτσι, να κάνουµε µία αντιπαράθεση- γιατί τους αφήνατε
τόσα χρόνια να εισπράττουν διόδια ενώ εγκατέλειψαν τα έργα;
Αυτή είναι µία ερώτηση και ακούστε, αλλά προσέξτε, όµως, ποια
είναι η αντίφαση. Είµαστε στην επιτροπή –αξίζει τον κόπο να τα
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ακούει και ο κόσµος- και ρωτάω τον εκπρόσωπο των ελληνικών
τραπεζών, κατά το διάστηµα που σταµάτησαν τα έργα, πόσα
χρήµατα εισέπραξαν οι τράπεζες από τα διόδια; Ξέρετε τι απάντηση πήρα καταγεγραµµένη στα Πρακτικά; Μου απάντησε ο εκπρόσωπος των ελληνικών τραπεζών ότι αυτή η ερώτηση δεν
χρήζει απαντήσεως. Δεν µας απάντησε, λοιπόν, ο εκπρόσωπος
των ελληνικών τραπεζών.
Σε ποιο στοιχειωδώς δοµηµένο κράτος, σε µία επιτροπή που
θα λειτουργούσε -αλλά πρέπει να λειτουργεί η επιτροπή και εδώ
δεν λειτουργούν οι επιτροπές- θα τολµούσε άνθρωπος να έρθει
να δώσει εξηγήσεις και να πει «δεν απαντώ»; Στο ύπατο εξεταστικό κέντρο, σε µία βουλή και να λέει ο τραπεζίτης «δεν
απαντώ»; Δηλαδή, βλέπαµε να γίνονται ερωτήσεις στον Τόνι
Μπλερ στην Αγγλία και να µην φεύγει από εκεί ο Πρωθυπουργός,
αν δεν απαντήσει πρώτα αν είχε ή δεν είχε στοιχεία για τον Σαντάµ. Δεν έφευγε για τέσσερις, οκτώ, δέκα και δεκαπέντε ώρες
και τέσσερις και οκτώ µέρες. Δεν έφευγε ο Μπιλ Κλίντον για το
lying under oath, που είπε ψέµατα, ενώ ήταν ορκισµένος. Έµεναν
εκεί, µέχρι να απαντήσουν, Πρόεδροι των Ηνωµένων Πολιτειών,
Πρόεδροι της Γαλλίας, Κυβερνήτες της Αγγλίας και Πρωθυπουργοί κι εµείς τον τραπεζίτη τον αφήσαµε να µας πει «δεν σας
απαντώ».
Και φυσικά δεν ψέγω, τον κ. Βλάχο τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Έτσι λειτουργούν τα πράγµατα και τους χαριζόµαστε, τους
αφήνουµε να µην απαντούν. Δεν µας δίνουν σηµασία, δεν µας
υπολογίζουν, δεν µας υπολήπτονται, κύριε Μουσουρούλη. Δεν
µας δίνει σηµασία ο τραπεζίτης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Να κάνετε κατανοητές
ερωτήσεις για να µπορεί να σας απαντήσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Απαντώ στον κ. Μουσουρούλη. Μου θυµίζετε το Γουστάβο Λεµπόν στην πολιτική ψυχολογία, ο οποίος έλεγε ότι πάρα πολλές φορές άνθρωποι σαν
το Ναπολέοντα δεν υπολόγισαν τον πατριωτισµό των ανθρώπων
που είχαν απέναντι. Έτσι ο Ναπολέων ηττήθηκε στη Ρωσία, έτσι
θα ηττηθεί και η ιδεολογία µε την οποία συντάσσεστε. Θα ηττηθείτε, γιατί δεν έχετε υπολογίσει τον πατριωτισµό των Ελλήνων.
Δεν έχετε υπολογίσει ότι κάποιος κόσµος καταλαβαίνει, κάποιος
κόσµος παθιάζεται και κάποιος κόσµος αντιλαµβάνεται τι ακριβώς συµβαίνει. Πιστέψτε µε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Ότι καταλαβαίνει ο κόσµος είναι σίγουρο!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτρέψτε µου, όµως,
κύριε Πρόεδρε. Δεν µπορώ να διακόπτοµαι κάθε τρεις και λίγο.
Σας παρακαλώ, δηλαδή, θα απαντήσω σε όλους µε όρους πολιτικής ψυχολογίας, αλλά, κυρία Πιπιλή, θα σας απαντήσω κι
εσάς µε κάποιους όρους.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Αλλά µην µας προκαλείτε. Δεν είµαστε
προδότες και ούτε εσείς είστε αποκλειστικοί πατριώτες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν σας είπε κανένας
κάτι τέτοιο. Αν αυτό καταλάβατε, υπάρχει ζήτηµα αντίληψης.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: … (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ, µην µου
µιλάτε µε αυτό τον τρόπο. Δεν σας µίλησα έτσι!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ, κύριοι συνάδελφοι, να µην διακόπτετε. Στη συνέχεια
µπορείτε να πάρετε τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Γιοβανόπουλε, συνεχίστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε, κυρία Πιπιλή,
έχετε έναν τρόπο να πιστεύετε ότι πρέπει να σας αγκαλιάζουµε
κιόλας και να σας στέργουµε και να σας νουθετούµε την ώρα
που ψηφίζετε πράγµατα τα οποία ο ελληνικός λαός δεν αντέχει.
Και θέλετε να φέρνετε αυτό που φέρνετε µε αυτό τον τρόπο και
θέλετε να συναινούµε κιόλας. Δεν θα γίνει αυτό, λυπάµαι. Μπορείτε να ψηφίζετε ό,τι θέλετε, αλλά δεν θα πάρετε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Είστε ο απόλυτος άρχων της σκέψης και
του πατριωτισµού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ συνεχίστε, κύριε συνάδελφε. Μην πτοείστε.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Συνεχίζω.
Απάντηση, λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, δεν πήραµε για το αν έπαιρναν χρήµατα από τα διόδια οι τράπεζες και
έπαιρναν. Όπως δεν πήραµε απάντηση γιατί εγκατέλειψαν τα
έργα. Κανένας δεν έκρινε µε δικαστική απόφαση αν ίσχυε ή αν
ίσχυσε ή αν συνέτρεξε, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο θεσµός της
ανωτέρας βίας. Ποτέ! Είπαν «ανωτέρα βία» και τα παράτησαν
έτσι. Ποιοι; Πού είναι οι ρήτρες και τα δικαιώµατα που έπρεπε
να ασκήσει το ελληνικό δηµόσιο τότε και δεν τα άσκησε;
Έφταιγε ο Έλληνας πολίτης που εγκατέλειψε το έργο ο χι εργολάβος; Έφταιγε ο Έλληνας πολίτης που δεν µπόρεσε να βγάλει χρήµατα ο τραπεζίτης που δάνειζε τον εργολάβο και
υπολόγιζε σε έσοδα; Γιατί να πληρώσει σήµερα ο Έλληνας πολίτης και να αποζηµιώνονται σήµερα για τις καθυστερήσεις οι εργολάβοι; Γιατί; Ποιος θα µας δώσει µία λογικοφανή εξήγηση
-λογική δεν µπορεί να περιµένω- µία εξήγηση που στέκει σε επίπεδο αξιοπρέπειας;
Γιατί να προχωρούµε σήµερα και να αναθέτουµε στους ίδιους
ανθρώπους οι οποίοι εγκατέλειψαν τα έργα, να τους αποζηµιώνουµε για αυτόν τον λόγο, τώρα να κάνουν διακόσια χιλιόµετρα
λιγότερα και εµείς να εµφανιζόµαστε ως δήθεν κακοί που τάχα
δεν θέλουµε το αναπτυξιακό έργο; Δεν θέλουµε το αναπτυξιακό
έργο; Δεν θέλουµε να γίνει επιτέλους το έργο Πάτρα-Κόρινθος,
να σταµατήσει αυτή η γάγγραινα εκεί και να χάνουµε ένα χωριό
κάθε χρόνο από ανθρώπους που θυσιάζονται στο Μολώχ της
ασφάλτου; Ποιος δεν το θέλει;
Έλεγε προηγουµένως ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ κ. Γκόκας για
το µνηµόνιο συναντίληψης που υπέγραψε ο κ. Ρέππας. Τηρήθηκε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Πλαίσιο συναντίληψης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, κύριε. Τηρήθηκε;
Εκεί οι δεσµεύσεις που ανέλαβε το ελληνικό κράτος για να κυνηγήσει τους εργολάβους που θα εγκατέλειπαν το έργο τηρήθηκαν; Δεν τηρήθηκαν, για να σας το πω εγώ σε απλά ελληνικά. Δεν
τηρήσατε τα δικαιώµατα που οφείλατε, για να προστατεύσετε το
µέσο Έλληνα πολίτη, του οποίου αύριο θα κυνηγήσετε την
πρώτη του κατοικία.
Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλω
να µακρηγορήσω και δεν θέλω να µπω σε λεπτοµερέστερα στοιχεία.
Θέλω να εξηγήσω σε όλους ότι προφταίνουµε ακόµα και έτσι,
ακόµα και τώρα, µετά από τέσσερα χρόνια διαχείρισης χρεοκοπίας. Προφταίνουµε να σώσουµε τη χώρα. Προφταίνουµε, αν
πάψει η κλεψιά, αν πάψει η σκοτεινιά, η ρεµούλα, η λαµογιά, αν
πάψουν να φεύγουν χρήµατα δεξιά και αριστερά από το τραπέζι,
όπως δεν τα έχετε υπολογίσει, αλλά τα ψηφίζετε, δυστυχώς. Μιλάµε για πακτωλό χρηµάτων.
Λέµε ότι τώρα το ελληνικό δηµόσιο έρχεται τρίτο στη σειρά να
πάρει χρήµατα. Πρώτα θα πάρει ο εργολάβος, µετά θα πάρει η
τράπεζα. Αν περισσέψουν, θα πάρει το ελληνικό δηµόσιο. Αν δεν
περισσέψουν χρήµατα, θα πληρώσουν και οι νησιώτες για την
αποπεράτωση των εθνικών οδών µέσω των φόρων. Θα πληρώσουµε όλοι, ακόµη και εκείνοι που δεν οδηγούµε. Ακόµη και εκείνοι που δεν έχουν αυτοκίνητα θα πληρώσουν µε φόρο την
αποπεράτωση των έργων. Μακάρι να γίνουν κάποτε, αλλά µακάρι να γίνουν µε τρόπο διαφανή, διαυγή, χρήσιµο για τον τόπο!
Αυτό θέλουµε και εµείς, αλλά θέλουµε τη διαφάνεια, θέλουµε να
βρούµε την άκρη.
Έχουµε ένα ΠΑΣΟΚ, το οποίο πραγµατικά –αυτό οφείλω να
τους το αναγνωρίσω- είναι πάρα πολύ ικανό. Τώρα ξαφνικά βρήκαν τα αναλογικά διόδια, τα υβριδικά διόδια, βρήκαν ότι θα είναι
ένα χιλιόµετρο. Οποία ανακάλυψη! Έτσι έπρεπε να είναι από την
πρώτη ώρα. Έτσι είναι σε όλο τον πολιτισµένο κόσµο. Δεν θα
έπρεπε να υπάρχουν τέσσερα διόδια στη Φθιώτιδα. Δεν µπορεί
να υπάρχουν πέντε διόδια από τη Θήβα µέχρι την Αθήνα. Τώρα
είναι πραγµατικά ικανοί αυτοί οι άνθρωποι, έλεγαν χρόνια, χρησιµοποιούν κάτι λέξεις απίστευτες, «διαρθρωτικές αλλαγές»,
έχουν µία απίστευτη ορολογία από εκείνο το «η Ελλάδα ανήκει
στους Έλληνες», ακόµα και αν ήταν κλεψίτυπο.
Διάβαζα αυτές τις µέρες για τον Νέλσον Μαντέλα που φοίτησε
τα πρώτα του χρόνια στη Νότια Αφρική. Όταν ο Μαχάτµα πήγε
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από την Ινδία στη Νότια Αφρική, είχε εκεί εφεύρει το «η Ινδία ανήκει στους Ινδούς». Έδιωξαν τους αποικιοκράτες οι Ινδοί µε τους
Άγγλους. «Η Ινδία ανήκει στους Ινδούς». Το πήραν, βέβαια, εδώ
οι του Ανδρέα Παπανδρέου και το έκαναν «η Ελλάδα ανήκει
στους Έλληνες» και µε αυτήν την απίστευτη ιστορία προσπάθησαν να παραπλανήσουν, πουλώντας ελπίδα και περνώντας µια
λαίλαπα µέσα από την Ελλάδα, η οποία µας έφερε µέχρι εδώ,
δυστυχώς. Φέρνουν, λοιπόν, κλεψίτυπα πράγµατα.
Εµείς δεν πρόκειται να ψηφίσουµε τέτοιου είδους έργα µε τέτοιου είδους κονδύλια, τα οποία παραχωρούν στους εργολάβους
µυθικά νούµερα.
Θέλω να τους κοιτάξω στα µάτια αυτούς τους κυρίους και να
τους πω «ως πότε; Δεν χορτάσατε τόσα χρόνια χρήµατα από τον
ελληνικό λαό; Δεν βλέπετε σήµερα σε ποια κατάσταση οδηγήθηκε ο µέσος κοινωνικός ιστός και ο µέσος πολίτης; Αν δεν το
βλέπετε, φοβάµαι ότι θα το δείτε αργά ή γρήγορα µε έναν άλλο
τρόπο».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
ειδικός αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, σαν σήµερα πριν από σαράντα µέρες δολοφονήθηκαν άνανδρα στο Νέο Ηράκλειο δύο Έλληνες πατριώτες, δύο
Έλληνες εθνικιστές, µέλη-φίλοι της Χρυσής Αυγής -για να µην
ξεχνιόµαστε- από αναρχικούς, αριστερούς παρακρατικούς –επίσης για να µην ξεχνιόµαστε- τροµοκράτες.
Ελπίζουµε ότι κάποια στιγµή οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί
θα πληρώσουν και θα δώσουν λόγο στη δικαιοσύνη και στον ελληνικό λαό.
Αυτό έχει απόλυτη σχέση µε το τι συζητάµε σήµερα, διότι οι
πρωτεργάτες της κατασυκοφάντησης της Χρυσής Αυγής, που δηµιουργούσαν και δηµιουργούν κλίµα και οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν και από τους τροµοκράτες στην προκήρυξή τους, είναι
γνωστοί µεγαλοκαναλάρχες, οι οποίοι τυγχάνουν να είναι και µεγαλοεργολάβοι και να παίρνουν και όλες τις κρατικές δουλειές σε
ο,τιδήποτε κατασκευαστικό έχει να κάνει µε την πατρίδα µας. Είναι
οι γνωστοί «νταβατζήδες», όπως είχε πει ο κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής, Πρωθυπουργός της Ελλάδος πριν από µερικά χρόνια.
Είναι το ισχυρότερο καρτέλ, το οποίο παίρνει όλες τις δουλειές,
καθορίζει τις τιµές, βγάζει τον οποιονδήποτε ανταγωνιστή από το
παιχνίδι µε έµµεσο ή άµεσο τρόπο, όπως έγινε στη Βεύη στα λιγνιτωρυχεία, όπου τον διαγωνισµό τον κέρδισε κάποια άλλη εταιρεία και αυτοµάτως κρίθηκε έκπτωτη και δόθηκε στην «ΆΚΤΩΡ»
να προχωρήσει το έργο, γιατί –λέει- είναι πιοφερέγγυας.
Είναι οι ίδιοι, που µαζί µε δύο άλλες κατηγορίες µεγαλοκαναλαρχών -που όλως τυχαίως οι περισσότεροι είναι τα ίδια πρόσωπα- αλλά και τους µεγαλοτραπεζίτες, επί της ουσίας κινούν
τα πάσης φύσεως νήµατα στην πατρίδα µας.
Βλέπουµε µε τι ευκολία έδωσαν οι τράπεζες ένα τεράστιο δάνειο στο κανάλι του «MEGA» την περίοδο των εκλογών της τάξεως των 100 εκατοµµυρίων ευρώ. Φυσικά και δεν πρόκειται να
υπάρξει δυνατότητα αποπληρωµής αυτού του δανείου, όπως και
πολλών άλλων «θαλασσοδανείων», τα οποία έχουν µοιράσει σε
όλα τα κανάλια, όπως και στα πολιτικά σας κόµµατα και τα οποία,
φυσικά, και αυτά δεν πρόκειται και δεν µπορούν να αποπληρωθούν. Στο τέλος, «τη νύφη θα την πληρώσει» µε οποιονδήποτε
τρόπο ο ελληνικός λαός. Ακούµε τώρα και πληροφορίες ότι θα
υπάρξει και κούρεµα δανείων στους τηλεοπτικούς σταθµούς, παραδείγµατος χάριν «MEGA» Μπόµπολας και πάει λέγοντας.
Βλέπουµε πόσο ωραία το χειρίζεστε και λειτουργείτε. Όταν
στην περίπτωση της ανεγέρσεως του τζαµιού στην Αθήνα δεν
µπορούσε να βρεθεί κάποιος να αναλάβει ή δεν ήθελε. Όλοι οι
διαγωνισµοί απέβαιναν άκαρποι. Ξαφνικά, αποτανθήκατε στους
καλούς σας φίλους, σ’ αυτούς µε τους οποίους κάνετε δουλειές
µαζί, στις τέσσερις µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, οι
οποίες από κοινού αναλάβανε ένα έργο µικρής οικονοµικής σηµασίας γι’ αυτές, αλλά έτσι έπρεπε να κάνετε για να µπορέσει να
προχωρήσει το ολοκληρωµένο σχέδιο αφελληνισµού και διάλυσης της πατρίδας µας.
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Ακούσαµε για το εν λόγω νοµοσχέδιο από τους εισηγητές της
συγκυβέρνησης ότι τα έργα χρειάζονται για την ανάπτυξη. Βέβαια, προς το παρόν βρισκόµαστε στον πέµπτο-έκτο χρόνο ύφεσης, η οικονοµία καταρρέει, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες
καταρρέουν, όπως και οι αγρότες, η πρωτογενής παραγωγή, τα
πάντα. Σίγουρα, το τελευταίο που θα τους ένοιαζε είναι να δοθούν δισεκατοµµύρια ευρώ εκ νέου για να «φτιαχτούν» και πάλι
δρόµοι, γιατί δεν πρόκειται και πάλι να φτιαχτούν δρόµοι.
Αν ανατρέξουµε στο παρελθόν, θα δούµε πολλές περιπτώσεις
που λεφτά δόθηκαν και δόθηκαν ξανά για τα ίδια έργα και τα
έργα δεν έγιναν ποτέ, όπως στην περίπτωση της εθνικής οδού
στο ύψος της Μαλακάσας, όπου στα µέσα της δεκαετίας του
1990 ο δρόµος κατέρρευσε ολοκληρωτικά. Χρόνια ολόκληρα ο
κόσµος µετακινείτο από παράδροµους και επί της ουσίας δεν τιµωρήθηκε κανείς. Κανείς δεν πλήρωσε τη νύφη, παρά ο ελληνικός λαός για πολλοστή φορά.
Επίσης, για τον δρόµο Πατρών-Κορίνθου, Κορίνθου-Πατρών
έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός πάνω από 700 εκατοµµύρια
ευρώ σε διόδια ή σε άλλες πληρωµές στις εταιρείες που έχουν
αναλάβει την κατασκευή του έργου και αυτό το έργο παραµένει
στην κυριολεξία σε χειρότερη κατάσταση και από ότι ήταν πριν.
Είναι ένα γιαπί µε κώνους, µε λωρίδες παντού, µε πάµπολλους
νεκρούς από δυστυχήµατα, µε τραγικές ιστορίες. Εδώ έχουµε
και ένα έντυπο της Ολυµπίας Οδού από το 2010 που µας λέει τι
να κάνουµε και τι να προσέξουµε για να µην σκοτωθούµε.
Μπαίνουµε στο 2014 και τα έργα είναι σε χειρότερη κατάσταση από πριν, γιατί δεν γίνεται και καµµία συντήρηση του οδικού δικτύου, του ήδη ξεχαρβαλωµένου και µας ζητάτε να
πληρώσουµε και άλλα διόδια, και άλλα διόδια και άλλα διόδια.
Μας είπατε ότι τα έργα χρειάζονται, διότι θα έχουµε γύρω στις
είκοσι µε είκοσι πέντε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, όταν και
αν αρχίσουν αυτά τα έργα, όποτε γίνουν. Επί της ουσίας δηλαδή
όλα αυτά τα δισεκατοµµύρια δίνονται για να τα καρπωθούν πέντε
µεγαλοεργολάβοι και περίπου είκοσι χιλιάδες λαθροµετανάστες,
γιατί αυτοί δουλεύουν κατ’ αποκλειστικότητα στα οδικά έργα, σε
συνθήκες τριτοκοσµικής χώρας ως επί το πλείστον, µε δύο και
τρία φορτηγά που έχουν τις ίδιες πινακίδες κυκλοφορίας και
πάρα πολλές άλλες παρανοµίες, µικρές ή µεγάλες που γίνονται,
αλλά κρύβονται κάτω από το χαλί, διότι έτσι επιτάσσει το καλό
των µεγαλοεργολάβων.
Η Κυβέρνηση καλείται να καλύψει και το χρηµατοδοτικό κενό
του 1.140.000.000 ευρώ, αυξάνοντας τη δική του χρηµατοδότηση,
ενώ συγχρόνως αφαιρούνται διακόσια χιλιόµετρα οδοστρώµατος.
Λέτε ότι µέρος του ποσού θα καλυφθεί από πόρους του ΕΣΠΑ, µε
τη θυσία όµως πολλών µικρότερων και σηµαντικότερων έργων για
την περιφέρεια, τα οποία δυστυχώς θα πάνε πολύ αργότερα, έργα
τα οποία έχει πραγµατικά ανάγκη αυτός ο τόπος.
Το ύψος του συνολικού ποσού των αποζηµιώσεων που θα
δοθεί στους εργολάβους και τους παραχωρησιούχους ανέρχεται
σε 574 εκατοµµύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά τις καθυστερήσεις που έχουν σηµειωθεί µέχρι σήµερα στους διάφορους οδικούς άξονες λόγω απαλλοτριώσεων ή της αρχαιολογίας, αλλά
πολλές φορές είναι έτσι φτιαγµένες οι συµβάσεις, ώστε να είναι
αναπόφευκτες οι καθυστερήσεις, όπως έχει συµβεί σε κάποιες
περιπτώσεις, παραδείγµατος χάριν στο δρόµο Καλαµάτας-Λεύκτρων, που για περίπου εξήντα χιλιόµετρα υπήρξαν τεράστιες
καθυστερήσεις.
Το κράτος καλείται να πληρώσει αποζηµιώσεις και στη δικαστική διένεξη µεταξύ κράτους και εργολήπτριας εταιρείας. Δικηγόρος της εργολήπτριας εταιρείας είναι ο κ. Ντίνος Ρόβλιας,
Υπουργός της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που υπέγραφε για αυτά
τα έργα. Αυτό το λέω για να καταλάβετε τι συµβαίνει.
Επιπλέον, οι παραχωρησιούχοι έχουν ήδη εισπράξει πάνω από
3 δισεκατοµµύρια ευρώ από πληρωµές του δηµοσίου και διόδια
για τα ηµιτελή έργα και στους τέσσερις οδικούς άξονες. Πετυχαίνουν παράλληλα µε την επανεκκίνηση των εργασιών όχι µόνο
να ξεπαγώσουν, αλλά στην κυριολεξία τα διόδια να πάρουν
φωτιά, διότι το µεγάλο ζουµί δεν είναι µόνο τα 574 εκατοµµύρια
ευρώ, αλλά είναι τα διόδια. Πρόκειται για τεράστια ποσά.
Οι διάφορες δικαιολογίες, του τύπου ότι τα διόδια ήταν προκαθορισµένα από προηγούµενες συµβάσεις και στο εν λόγω νο-
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µοσχέδιο δεν υπάρχει κάποια αναφορά στα διόδια, που ακούσαµε από τη συγκυβέρνηση, είναι πολύ φτηνές. Πώς το ήξεραν
οι εταιρείες και φτιάχνουν καινούργια διόδια πριν από την ψήφιση του εν λόγω νοµοσχεδίου;
Δείτε τι γίνεται αυτήν τη στιγµή στην Ελευσίνα. Εκεί θα πληρώνονται εκατέρωθεν διόδια, όπως και στον Ισθµό, όπου θα πληρώνεις και στο πήγαινε και στο έλα. Πώς γίνεται να υπάρχουν
έτοιµα διόδια πριν την ψήφιση του νοµοσχεδίου που µπορεί θεωρητικά και να µην ψηφιζόταν; Άρα, οι παλαιότερες συµβάσεις
ισχύουν µόνο για τα διόδια, αλλά όχι για όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή για ρήτρες κ.λπ..
Οι αυξήσεις στα διόδια από 1ης Ιανουαρίου 2014 φτάνουν
µέχρι το αστρονοµικό ποσοστό του 60%, σε µία περίοδο που οι
περισσότεροι Έλληνες πολίτες βλέπουν τα εισοδήµατά τους να
µειώνονται δραµατικά. Η χρέωση από 2,5 λεπτά το χιλιόµετρο
φτάνει στα 4 λεπτά για όλες τις κατηγορίες οχηµάτων.
Για παράδειγµα, το κόστος των διοδίων της διαδροµής ΑθήναΘεσσαλονίκη µετ’ επιστροφής θα αυξηθεί από τα 44,30 ευρώ στα
56,20 ευρώ, µία αύξηση που φτάνει το 21%. Στη διαδροµή ΑθήναΛαµία-Αθήνα το κόστος των διοδίων θα φτάσει στα 26 ευρώ από
17,5 ευρώ, αύξηση 48,5%. Έχουµε και περιπτώσεις, όπως στα διόδια του Αγίου Στεφάνου και στην βορειοανατολική Αττική που τα
διόδια θα αυξηθούν µέχρι το εξωφρενικό ποσοστό του 60%.
Επιπλέον, θα υπάρξουν και νέοι σταθµοί. Πώς ήταν τόσο σίγουροι, επαναλαµβάνω, ότι θα υπήρχε έγκριση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου; Ακόµα βλέπουµε ότι είχε προετοιµαστεί πολύ
όµορφα το όλο σκηνικό, όταν σε προηγούµενο νοµοσχέδιο στον
ΚΟΚ ίσχυε η αυτόφωρη διαδικασία για κάποιον που θα περάσει
τα διόδια χωρίς να πληρώσει το αντίτιµο, είτε γιατί θα σηκώσει
τη µπάρα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
Τότε γιατί δεν κάνετε το ίδιο και για οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση του ιδιωτικού τοµέα, όταν κάποιος χρωστά σε κάποιον
άλλο να ισχύει αυτόφωρη διαδικασία, για να µπορεί να εισπράττει τα χρήµατά του ο άλφα επιχειρηµατίας από τον βήτα;
Σηµαντικό είναι πως στη συµφωνία περιλαµβάνεται και η πρόσθετη πρόβλεψη πως το δηµόσιο δεσµεύεται να ενισχύσει τα
έργα την περίοδο της λειτουργίας τους µέσω των εσόδων που
αυτό δικαιούται. Αυτό προβλέπει ο λεγόµενος µηχανισµός ανακύκλωσης εσόδων, ο οποίος στην ουσία σηµαίνει πως το δηµόσιο
δεν θα εισπράξει τα έσοδα που δικαιούται, αν δεν καλυφθούν
πρώτα οι δαπάνες λειτουργίας, τα έξοδα των δανειακών συµβάσεων και το προβλεπόµενο κέρδος των παραχωρησιούχων.
Σύµφωνα µε την εισήγηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η απώλεια εσόδων του κράτους µπορεί να φτάσει ακόµη
και τα 9 δισεκατοµµύρια ευρώ. Όλα για τους µεγαλοεργολάβους. Την ίδια στιγµή βλέπουµε ότι υπάρχουν και εταιρείες, όπως
η «HOCHTIEF», που θα λάβει µέρος σε κάποιες από τις συµβάσεις, ενώ υπάρχει η πολύ γνωστή δικαστική διένεξη µαζί της για
απώλειες ΦΠΑ της τάξεως των 450 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου.
Φυσικά, σε αυτήν την σύµβαση έργου που είχε γίνει για το αεροδρόµιο επί κυβερνήσεων Σηµίτη, είχαν µπει οι πολύ καλοί «θετικοί» -εντός εισαγωγικών πάντοτε η λέξη- όροι ότι οποιαδήποτε
δικαστική διαφορά υπάρχει µεταξύ της εταιρείας και του ελληνικού δηµοσίου θα επιλύεται, σύµφωνα µε το αγγλικό δίκαιο, στα
δικαστήρια του Λουξεµβούργου.
Αυτή η ιστορία είχε ξεκινήσει από το 1993 και το 1996, όπου
οι δικαστικές διενέξεις θα επιλύονται στο εξωτερικό, µε ξένο δίκαιο, µε άλλο δίκαιο και όχι στην Ελλάδα, µε το ελληνικό δίκαιο.
Μπορούµε να µιλούµε ώρες ατελείωτες γι’ αυτό το αίσχος το
οποίο συµβαίνει στην πατρίδα µας. Ποιους δρόµους να πρωτοθυµηθούµε; Να θυµηθούµε τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου; Ναι, είναι
µία πολύ ωραία γέφυρα, που και αυτή έχει ατέλειες. Η βασικότερη είναι ότι σε ένα τόσο µεγάλο έργο δεν προβλέφθηκε σιδηροδροµική γραµµή, να υπάρχει σύνδεση της Αθήνας µε την
Ήπειρο, να δούµε από πού θα πηγαίνουν τα τρένα. Μήπως θα
χρειαστεί πάλι ένα επιπλέον τεράστιο έργο, να γίνει κάποια άλλη
γέφυρα για να υπάρχει και σιδηροδροµική σύνδεση; Στη συντριπτική πλειοψηφία αντιστοίχων κατασκευών στο εξωτερικό υπάρχει πάντοτε η πρόβλεψη από την αρχή για σιδηροδροµικό δίκτυο.
Να µιλήσουµε λίγο για τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Στοίχισε 252
δισεκατοµµύρια δραχµές ή 740 εκατοµµύρια ευρώ. Το 10% το
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έβαλε η κοινοπραξία. Το 40% είναι η συµµετοχή του δηµοσίου το πληρώσαµε εµείς- και το υπόλοιπο 50% από δάνειο. Με λίγα
λόγια, οι κύριοι, οι εταιρείες που εκµεταλλεύονται αυτήν τη γέφυρα και εισπράττουν υπερβολικά ποσά, επί της ουσίας έχουν
βάλει ψίχουλα και θα εισπράττουν για δεκαετίες τεράστια ποσά
εις βάρος του ελληνικού δηµοσίου.
Και κάτι τελευταίο, για να µην ξεχνιόµαστε: Το άρθρο 106 του
Συντάγµατος λέει ότι η ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονοµίας.
Αυτά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ψύρρας.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Όχι. Έχει αλλάξει,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον κ. Ψύρρα
βλέπω. Δεν βλέπω αλλαγή. Δεν µας έχει έρθει καµµία αλλαγή
στο Προεδρείο.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Έχει γίνει µε ανακοίνωση Προέδρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν έχει σηµειωθεί εδώ.
Κυρία Αικατερινάρη, συγγνώµη, αλλά δεν υπήρχε σηµείωση
επάνω σε αυτά που εγώ έχω µπροστά µου και γι’ αυτό εκφώνησα
τον κ. Ψύρρα.
Ορίστε, παρακαλώ, κυρία Αικατερινάρη, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα κυρώνονται οι συµφωνίες τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης τεσσάρων µεγάλων οδικών έργων, του
ΠΑΘΕ τµήµα Μαλιακός-Κλειδί, της κεντρικής Ελλάδος, της Ιονίας Οδού, της Ελευσίνας-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα,
όπως αυτές είχαν κυρωθεί µε µία σειρά άρθρων των πρώτων
νόµων το 2007.
Συνοπτικά, κατά την εισηγητική έκθεση, οι αρχικές συµβάσεις
παραχώρησης δηµοπρατήθηκαν το 2005 και κυρώθηκαν από τη
Βουλή το 2007. Σε λιγότερο από ένα χρόνο, µετά την έναρξη κατασκευής καθενός από τα έργα, λόγω της χρηµατοοικονοµικής
κρίσης, άρχισαν να γίνονται εµφανή τα προβλήµατα και κυρίως,
οι επιπτώσεις της κρίσης, τόσο από τη σηµαντική µείωση των κυκλοφοριακών φόρτων, άρα και των εσόδων των έργων, όσο και
από τη δυστοκία των τραπεζών να ανταποκριθούν στις δανειακές
συµβάσεις. Δανειακές συµβάσεις, όµως, που είναι η βασικότερη
πηγή χρηµατοδότησης των συµβάσεων παραχώρησης.
Αποτέλεσµα ήταν η διακοπή των έργων λόγω της έλλειψης των
διαθεσίµων κεφαλαίων από τους παραχωρησιούχους και τις τράπεζες.
Μετά από αυτά, σύµφωνα πάντα µε την αιτιολογική έκθεση, το
δηµόσιο άρχισε µία διαδικασία διαπραγµάτευσης για την τροποποίηση των αρχικών συµβάσεων και µόνο στο βαθµό που αυτό
ήταν απαραίτητο, ώστε να αποκατασταθεί η χρηµατοοικονοµική
ισορροπία και να επιτευχθεί η επανεκκίνηση των έργων που ήταν
κρίσιµα για την ανάπτυξη της χώρας και για το κοινωνικό σύνολο.
Σε αυτήν τη διαπίστωση νοµίζω ότι έχουµε συµφωνήσει όλοι.
Ας δούµε όµως µε τη σειρά τα θέµατα. Τις αρχικές συµβάσεις,
πώς εξελίχθηκε η διαπραγµάτευση και κυρίως τις τροποποιήσεις
των αρχικών συµβάσεων που καλούµαστε σήµερα να κυρώσουµε.
Το ελληνικό δηµόσιο, ξεκινώντας ταυτόχρονα, από το 2005
µέχρι το 2007, έξι συµβάσεις παραχώρησης µεγάλων οδικών
αξόνων, έπαιρνε ένα µεγάλο ρίσκο κατασκευαστικά και οικονοµικά µε τη δηµιουργία µεγάλων συµπράξεων, µε πολλά µέλη και
πολλές τράπεζες, σαράντα τρεις τον αριθµό. Αυτές οι συµπράξεις έγιναν για την υλοποίηση εκατοντάδων χιλιοµέτρων αυτοκινητοδρόµων, ενώ τµήµατα αυτών ήταν µη βιώσιµα οικονοµικά,
είχαν σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα, όπως το τµήµα
Πύργος-Τσακώνα µε τη λίµνη Καϊάφα κ.ο.κ..
Είναι όµως γεγονός, ότι τα έργα αυτά ψηφίστηκαν από τη
Βουλή, εντάχθηκαν ,όµως, σε ένα χρηµατοδοτικό µοντέλο και
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σύστηµα παραχώρησης πολύπλοκο και απαιτητικό, µε σφιχτές
προθεσµίες, αφού το µεγαλύτερο µέρος της χρηµατοδότησης
των έργων συµβάσεων παραχώρησης στηρίζεται στα έσοδα από
τη λειτουργία των τµηµάτων του έργου. Άρα, όσο πιο γρήγορα
τελειώνουν, τόσο γρηγορότερα αποδίδονται τα χρήµατα στους
παραχωρησιούχους, κυρίως από τα διόδια και τις δανειακές συµβάσεις.
Είναι, λοιπόν, µία σειρά µεγάλων συµβάσεων παραχώρησης
µε τα ίδια συµβατικά τεύχη, άρα τις ίδιες αδυναµίες και παραλείψεις, όπως συµβαίνει ακόµα και στις κλασικές συµβάσεις δηµοσίων έργων και ήταν αναµενόµενο ότι θα δηµιουργούσαν αρκετά
προβλήµατα στο δηµόσιο.
Εµείς λέµε ότι έπρεπε γι’ αυτό να επιδειχθεί και από την επόµενη ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ στενή παρακολούθηση και προσπάθεια επίλυσης των παρουσιαζόµενων προβληµάτων, αντί να
αφήνονται αυτά να συσσωρεύονται.
Έτσι, λοιπόν, φτάσαµε στο 2010 µε µία –θα έλεγα κατά τη δική
µου άποψη- υποτονική διαχείριση των αξόνων των συµβάσεων
αυτών από το 2008 µέχρι το 2010, στην κρίση και στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε τώρα.
Το ελληνικό δηµόσιο, λοιπόν, βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση
λόγω των παραπάνω αδυναµιών και ελλείψεων στη διαχείριση
των αρχικών συµβάσεων παραχώρησης κατά την περίοδο 20082010 και µε δεδοµένη την παρατεταµένη οικονοµική κρίση η
θέση αυτή έγινε ακόµη δυσκολότερη και του στέρησε κάθε εναλλακτική λύση. Γιατί όχι, αν δρούσε έγκαιρα, να εξετάσει και τη
µετατροπή των έργων αυτών σε δηµόσια έργα;
Από την άλλη πλευρά χάθηκε πολύτιµος χρόνος ώσπου να ξεκινήσει µία ουσιαστική διαπραγµάτευση για την αντιµετώπιση
των πολλαπλών προβληµάτων, µε αποτέλεσµα τα προβλήµατα
να συσσωρευτούν, όπως και οι απαιτήσεις των παραχωρησιούχων και των δανειστριών τραπεζών και να διογκωθούν.
Με αυτές τις συνθήκες η διαπραγµάτευση πλέον ήταν πολύ
δύσκολη, κυρίως ως προς το να επιµερισθούν οι ευθύνες και οι
µεγάλες οικονοµικές επιβαρύνσεις από την κρίση. Να επιµερισθούν µε συµβατικό τρόπο και δίκαια στα συµβαλλόµενα µέρη,
δηλαδή το ελληνικό δηµόσιο από τη µια πλευρά και τον παραχωρησιούχο και τις τράπεζες από την άλλη. Το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης, κατά τη γνώµη µας, είναι υπέρµετρα ετεροβαρές
για το ελληνικό δηµόσιο.
Βασική αρχή των διαπραγµατεύσεων αποτέλεσε η ανάληψη
της πλήρους ευθύνης από την πλευρά του ελληνικού δηµοσίου
της διακοπής των εργασιών, σε αντίθεση µε την πολύ σωστή
συµβατική πρόβλεψη των αρχικών συµβάσεων ότι «στην υποχρέωση του παραχωρησιούχου ανήκει και η ευθύνη να διασφαλίζει
ότι θα υπάρχει ανά πάσα στιγµή χρηµατοδότηση διαθέσιµη για
πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση του έργου», σύµφωνα µε το
άρθρο 7 παράγραφος 3 των συµβάσεων.
Η διακοπή της χρηµατοδότησης των τραπεζών προς τους παραχωρησιούχους, µετά τη σοβαρή µείωση των εσόδων από τα
διόδια και τη διαφαινόµενη αδυναµία εξυπηρέτησης των δανείων,
η οποία εν συνεχεία οδήγησε τους παραχωρησιούχους στην αναστολή των εργασιών, εδράζεται κατά τη γνώµη µας σε αιτία η
οποία δεν αποτελεί αθέτηση των υποχρεώσεων του ελληνικού δηµοσίου, δεδοµένου ότι ουδέποτε το δηµόσιο ανέλαβε συµβατικά
τον κυκλοφοριακό κίνδυνο, τον οποίο φέρουν πλήρως οι παραχωρησιούχοι και ουδέποτε εξέτασε τα κυκλοφοριακά µοντέλα.
Το αποτέλεσµα, λοιπόν, της ανάληψης αυτής της ευθύνης
ολοκληρωτικά από το δηµόσιο, µε την εκτίµηση ότι η οικονοµική
κρίση αποτελεί παρατεταµένο γεγονός ανωτέρας βίας και αθέτηση των υποχρεώσεων του ελληνικού δηµοσίου, οδήγησε στην
ηττοπάθεια µε την οποία αντιµετώπισε δια των εκπροσώπων του
το δηµόσιο τη σχετική διαπραγµάτευση και, εντέλει, σ’ αυτά τα
ετεροβαρή –κατά τη γνώµη µας- αποτελέσµατα.
Οι αιτιάσεις µας για τη διαπραγµάτευση συνοψίζονται στην ανάληψη της αποκλειστικής ευθύνης από το Υπουργείο Υποδοµών –
δηλαδή από το ελληνικό δηµόσιο- και στην παράλειψη χρήσης
συµβατικής πρόβλεψης επ’ ωφελεία του ελληνικού δηµοσίου, δηλαδή ο παραχωρησιούχος να διασφαλίζει ότι θα υπάρχει ανά
πάσα στιγµή συνεχής χρηµατοδότηση, ακυρώνοντας στην πράξη
τον επιχειρηµατικό κίνδυνο του παραχωρησιούχου.
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Επίσης, οι αιτιάσεις µας αφορούν τη σύναψη συµφωνιών µε
υψηλό ποσό αποζηµιώσεων για τις απαιτήσεις παρελθόντος των
κοινοπραξιών κατασκευής των έργων και το πολύ υψηλό κόστος
συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης στην αρχική σηµαντική χρηµατοδοτική συµβολή του δηµοσίου -την οποία έδινε κανονικά,
παρά την κρίση- για την κάλυψη του χρηµατοδοτικού κενού και
την επανεκκίνηση των έργων, όπως και την κάλυψη του ρίσκου
και των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας των οδικών αξόνων,
ακόµα και της απόδοσης του αρχικού κεφαλαίου του παραχωρησιούχου, από το σηµαντικό µέρος των εσόδων των διοδίων
από το δηµόσιο.
Απ’ αυτό το τελευταίο προέκυψε, µεταξύ των άλλων, και η
ανάγκη εξάντλησης του ανωτάτου ορίου των τιµών των διοδίων
και των συµπληρωµατικών µετωπικών και πλευρικών θέσεων των
διοδίων.
Ας δούµε, λοιπόν, αναλυτικά τα κύρια σηµεία των συµφωνιών
τροποποίησης που καλούµαστε να υιοθετήσουµε.
Οι βασικές τροποποιήσεις επί των αρχικών συµβάσεων παραχώρησης, οι οποίες συµφωνήθηκαν στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων που προηγήθηκαν, κινούνται στους παρακάτω άξονες
Πρώτον, στην αντιµετώπιση του χρηµατοδοτικού κενού κατά
την περίοδο µελετών-κατασκευών µέσω πρόσθετης χρηµατοδοτικής συµβολής. Συνοπτικά, κατά την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το δηµόσιο αναλαµβάνει την υποχρέωση
να καταβάλει στους παραχωρησιούχους κατά την περίοδο µελετών-κατασκευών των έργων και µε βάση το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα πρόσθετη χρηµατοδοτική συµβολή ως ακολούθως:
401 εκατοµµύρια ευρώ στον αυτοκινητόδροµο Αιγαίου, 214 εκατοµµύρια ευρώ στον αυτοκινητόδροµο κεντρικής Ελλάδας, 179
εκατοµµύρια ευρώ στη «ΝΕΑ ΟΔΟ Α.Ε.» και επιπλέον 100 εκατοµµύρια ευρώ σε περίπτωση κατασκευής σήραγγας στην περιοχή Κλόκοβα, 250 εκατοµµύρια ευρώ στην Ολυµπία Οδό.
Ειδικά για τα τµήµατα ΠΑΘΕ-Μαλιακός-Κλειδί και Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Τσακώνα και για τον αυτοκινητόδροµο κεντρικής
Ελλάδας, στο ανωτέρω ποσό της πρόσθετης χρηµατοδοτικής
συµβολής του δηµοσίου συµπεριλαµβάνονται και ποσά που αντιστοιχούν στη δαπάνη πρόωρης καταγγελίας των συµβάσεων και
αντιστάθµισης κινδύνων επιτοκίων, το ακριβές ύψος των οποίων,
κατά την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δεν µπορεί να καθοριστεί.
Όπως επισηµάναµε και στην αρχή, η παραπάνω πρόσθετη
χρηµατοδοτική συµβολή είναι πολύ υψηλή για το ελληνικό δηµόσιο και είναι αποτέλεσµα της ανάληψης ολοκληρωτικά από το
δηµόσιο της ευθύνης του παραχωρησιούχου να διασφαλίζει ότι
θα υπάρχει ανά πάσα στιγµή χρηµατοδότηση διαθέσιµη για την
πλήρη εκτέλεση του έργου, µετά από την εκτίµηση ότι η οικονοµική κρίση, όπως ανέφερα, αποτελεί παρατεταµένο γεγονός
ανωτέρας βίας και έτσι αποτελεί αθέτηση των υποχρεώσεων του
ελληνικού δηµοσίου.
Η πρόσθετη αυτή χρηµατοδοτική συµβολή καλύπτεται από
πρόσθετους, έναντι των αρχικών, πόρους από το ΕΣΠΑ, µεταφορά από άλλα έργα, πόρους που θα εξυπηρετούσαν, σύµφωνα
µε τον εθνικό και περιφερειακό σχεδιασµό, άλλα µεγάλα ή µεσαία έργα, απαραίτητα και αυτά για το κοινωνικό σύνολο και µε
ουσιαστική συµβολή στην ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας.
Εδώ ακούστηκε -και από τον Υπουργό- ότι εµείς µιλάµε γενικά
και αόριστα για µικρά έργα, για άσχετα έργα κ.λπ.. Όχι. Μιλάµε
για ένα συγκεκριµένο εθνικό περιφερειακό προγραµµατισµό που
έδωσε αρκετή δαπάνη για τις συµβάσεις παραχώρησης, αλλά
που τώρα καλείται να απεντάξει άλλα έργα που και αυτά είναι
κρίσιµα.
Άρα, η συζήτηση θα πρέπει να γίνει και σήµερα. Δεν είναι κανένας λαϊκισµός από εµάς. Είναι ουσιαστική συζήτηση.
Χρησιµοποιούνται, λοιπόν, επιπρόσθετοι πόροι από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και µε δανεισµό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Μηχανισµός ανακύκλωσης των πληρωµών προς το δηµόσιο
κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας των έργων: Μέσω
του µηχανισµού ανακύκλωσης το δηµόσιο αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει µέρος των αναλογούντων σε αυτό εσόδων
από την εκµετάλλευση των έργων, εφόσον τα συνολικά έσοδα
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των έργων δεν επαρκούν για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των έργων, την εξυπηρέτηση των δανειακών συµβάσεων και
την επίτευξη εύλογης απόδοσης της δεσµευτικής επένδυσης του
παραχωρησιούχου.
Όπως ήδη αναφέραµε, η κάλυψη του ρίσκου και των εξόδων
συντήρησης και λειτουργίας των οδικών αξόνων, όπως και της
απόδοσης του αρχικού κεφαλαίου του παραχωρησιούχου, µετά
από τη βασική αποδοχή ότι η οικονοµική κρίση αποτελεί παρατεταµένο γεγονός ανωτέρας βίας, χρεώνονται στο ελληνικό δηµόσιο. Το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων του δηµοσίου από τα
διόδια κατά τη λειτουργία των οδικών αξόνων αποδίδεται στον
παραχωρησιούχο.
Εξαιτίας αυτών των ευθυνών που ανέλαβε εξ ολοκλήρου το
δηµόσιο, θα προκύψουν µεγάλες αυξήσεις των διοδίων στα κεντρικά τµήµατα των αξόνων και κυρίως στον κεντρικό ΠΑΘΕ. Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι δεν συνιστά αύξηση των τιµών, των
υψηλών τιµών, που υπήρχαν στις αρχικές συµβάσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θέλω λίγο χρόνο παραπάνω, κύριε Πρόεδρε.
Συνιστά, όµως, εξάντληση του ανώτατου ορίου των τιµών των
διοδίων και των δυνατοτήτων συµπληρωµατικών µετωπικών και
πλευρικών θέσεων, ανώτατων ορίων που ορθώς δεν είχαν εξαντληθεί µέχρι σήµερα λόγω κυρίως της εξάντλησης κάθε δυνατότητας των πολιτών, των χρηστών των αυτοκινητοδρόµων, να
ανταποκριθούν σε µία ακόµη υπερβολική επιβάρυνση, όταν, µάλιστα, δεν έχει ληφθεί καµµία µέριµνα µέχρι σήµερα τόσο για τα
έργα του εναλλακτικού δικτύου -απαραίτητα για πολλές περιοχές και ιδιαίτερα για την βορειοανατολική Αττική- όσο και για την
αναλογική χρέωση των διοδίων µε την καθιέρωση ηλεκτρονικών
συστηµάτων, όπως και για τη διαλειτουργικότητα των αυτοκινητοδρόµων.
Για να µετριάσετε το µεγάλο θέµα του κόστους των διοδίων,
αναδείχθηκε η σπουδαιότητα του µέτρου της αναλογικής χρέωσης και της πρόσθετης δυνατότητας µείωσης των τιµών για τους
συχνούς χρήστες, σπουδαιότητα που µας βρίσκει απόλυτα σύµφωνους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θέλω δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Όµως, έτσι, όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο άρθρο των
τροποποιηµένων συµβάσεων, η διαδικασία υλοποίησης του ευνοϊκού αυτού µέτρου, όπως, δηλαδή, η µελέτη µετά από δεκαοκτώ µήνες, η έγκριση της µελέτης µε πολλαπλές προϋποθέσεις
-κυρίως οικονοµικές αφού το σύστηµα αποδεδειγµένα διευκολύνει οικονοµικά τον χρήστη και µειώνει κατά 30% περίπου τα
έσοδα- µετατίθεται τουλάχιστον κατά τρία χρόνια και µε πολλές
προϋποθέσεις και αβεβαιότητες.
Γι’ αυτό, όπως είπατε και στην επιτροπή κύριε Υπουργέ, ακούγοντας και εµάς και τους φορείς, αναγνωρίσατε το πρόβληµα.
Πρέπει να προχωρήσετε άµεσα και στην εγκατάσταση αυτών των
συστηµάτων και ειδικότερα στην έναρξη της µελέτης από την
υπογραφή των συµβάσεων και σύντµηση των προθεσµιών έγκρισης και εγκατάστασης.
Όµως, άµεση ανάγκη είναι να µην εφαρµόσετε σήµερα τις
ανώτατες τιµές των διοδίων και να δείτε σοβαρά το θέµα των εκπτώσεων επί αυτών των ανώτατων τιµών, αφού η περίοδος της
κρίσης συνεχίζεται και βαίνει επιδεινούµενη για τους πολίτες.
Επίσης, πρέπει να εξαντληθούν άµεσα όλες οι δυνατότητες
και τα µέτρα για την ολοκλήρωση των έργων του εναλλακτικού
δικτύου και να αποτραπούν τα πλευρικά διόδια.
Τέλος, µε τον εν λόγω µηχανισµό ανακύκλωσης των πληρωµών προς το δηµόσιο κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας
των έργων και σύµφωνα µε τις συνόψεις στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους των οικονοµικών επιβαρύνσεων,
θα έχουµε τα εξής: Περίπου 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ για τον
αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ-Μαλιακός-Κλειδί, 1,2 δισεκατοµµύρια
ευρώ για τον αυτοκινητόδροµο κεντρικής Ελλάδας, 2,1 δισεκατοµµύρια ευρώ για την Ιονία Οδό, 3,1 δισεκατοµµύρια ευρώ για
τον αυτοκινητόδροµο την Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Τσακώνα.
Δηλαδή, πραγµατικές πληρωµές προς το δηµόσιο αποµένουν
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µόνο 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ έναντι 9.000.000.000 ευρώ που
προβλέπονταν αρχικά. Έχουµε, δηλαδή, απώλεια 7,6 δισεκατοµµύρια ευρώ για το δηµόσιο.
Ειδικά, δε, ως προς τις συµβάσεις παραχώρησης του αυτοκινητοδρόµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα και της κεντρικής Ελλάδας, υπάρχει αναβολή της κατασκευής µέρους του αρχικού
τεχνικού αντικειµένου. Έτσι, και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους λέει ότι η κατασκευή αυτών των έργων –και είναι εύλογοθα επιφέρει πρόσθετη δαπάνη σε σχέση µε την αρχική δαπάνη
που είχε προϋπολογιστεί.
Όσον αφορά το παραπάνω, έγινε µεγάλη συζήτηση. Το σίγουρο είναι ότι και βέβαια πρέπει να καλυφθούν αυτά τα τµήµατα
και πρέπει να εξασφαλιστεί η δαπάνη. Κάνατε µία προσπάθεια
να υπάρξει άµεση λύση για το θέµα του αυτοκινητοδρόµου
Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα και πρέπει να γίνουν και άλλες προσπάθειες και για τα τµήµατα του Ε65.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όµως, αυτά συνιστούν πρόσθετη δαπάνη και θα προέλθουν
αφού απενταχθούν άλλα έργα που και εκείνα είναι χρήσιµα. Εποµένως, προστίθενται στις δαπάνες του δηµοσίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία συνάδελφε, σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε, λέγοντας ότι επειδή πραγµατικά µετά τα παραπάνω και δεν το παραβλέπουµε- βλέπουµε ότι η επανεκκίνηση των
έργων θα συµβάλλει στην ανάπτυξη και στην εξυπηρέτηση του
κοινωνικού συνόλου, αλλά επειδή αυτή η επανεκκίνηση γίνεται
µε δυσανάλογα µεγάλη επιβάρυνση του ελληνικού δηµοσίου πλέον των 10 δισεκατοµµυρίων ευρώ- επειδή δεν λαµβάνεται µέριµνα στις τροποποιήσεις για να διορθωθούν παραλείψεις ή να
επικαιροποιηθούν όροι των αρχικών συµβάσεων προς όφελος
του ελληνικού δηµοσίου και…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώνετε,
κυρία συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε.
…και δεδοµένου ότι δεν επανεξετάζεται στη σηµερινή βάση το
πρόβληµα του υψηλού κόστους των έργων των συµβάσεων και
το υψηλό κόστος της ανά χιλιόµετρο συντήρησης της οδού –θα
τα εξηγήσουµε στα άρθρα- γι’ αυτό εµείς θα καταψηφίσουµε επί
της αρχής αυτό το σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι από την ηµέρα που ορκιστήκαµε,
γνωρίζουµε όλοι ότι ο Κανονισµός έχει ορισµένο χρόνο για τον
κάθε οµιλητή. Είναι, λοιπόν, πολύ δυσάρεστο στον Προεδρεύοντα να απευθύνεται κάθε τόσο στον οµιλούντα και να του
επισηµαίνει ότι τελειώνει ο χρόνος του και να ακούει µονίµως τη
φράση «τελειώνω, κύριε Πρόεδρε» και να µην τελειώνει ποτέ.
Επίσης, οι συνάδελφοι διαµαρτύρονται δικαιολογηµένα.
Θα ήθελα, λοιπόν, να παρακαλέσω πάρα πολύ να τηρείται ο
χρόνος. Όποιος έρχεται προετοιµασµένος να µιλήσει, θα πρέπει
να ξέρει ότι θα µιλήσει για επτά, οκτώ ή δεκαπέντε λεπτά, όσα
προβλέπει ο Κανονισµός.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μωραΐτης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βιάζεται και προχωράει η συγκυβέρνηση µε γρήγορους ρυθµούς στην επανέναρξη των έργων στους οδικούς άξονες Ολυµπία Οδός, Ιονία Οδός, αυτοκινητόδροµος Αιγαίου και Ε65.
Πανηγυρίζει, γιατί έχουµε, λέει, επανεκκίνηση της οικονοµίας και
γιατί θα δηµιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα τα αστικά µέσα ενηµέρωσης τονίζουν την ευεργετική συµβολή των έργων για την επάνοδο της καπιταλιστικής οικονοµίας
σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης.
Το πανηγύρι για τη συνέχιση των έργων κατασκευής των οδικών
αξόνων αποτελεί τµήµα του αστικού σχεδιασµού εξαπάτησης, µε
στόχο την καλλιέργεια κλίµατος αναµονής και εφησυχασµού
προσδοκιών και ενεργού στήριξης στην εθνική προσπάθεια προ-
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σέλκυσης επενδύσεων, όπως λέτε.
Απευθύνεται σε ευρύτερα τµήµατα της εργατικής τάξης, των
αυτοαπασχολουµένων που βιώνουν την εξαθλίωση είτε ως άνεργοι, είτε ως εργαζόµενοι.
Η κυρίαρχη, λοιπόν, προπαγάνδα εµφανίζει τις επενδύσεις ως
φάρµακο για την ανεργία, που επισήµως είναι κοντά στο 30%,
ως µόνη διέξοδο για τη λαϊκή ευηµερία, την κατοχύρωση του καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης ως µονόδροµου.
Στην ίδια κατεύθυνση υπηρετεί και η εντός των τειχών Αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και των λοιπών αντιµνηµονιακών δυνάµεων
που προβάλλουν το στόχο προσέλκυσης επενδύσεων, αλλά
χωρίς «πειρατές-επενδυτές», όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, µε τον καλό
καπιταλισµό, µε το ανθρώπινο πρόσωπο που θα φτιάξει και θα
υπηρετήσει. Σαν κι αυτό που µας είπε σήµερα η εισηγήτρια του,
ότι έπρεπε η Κυβέρνηση να δώσει άτοκα δάνεια στους κατασκευαστικούς οµίλους, όπως έκανε και η κυβέρνηση της Ισπανίας, δηλαδή πως θα υπάρχει καλύτερη διαπραγµάτευση των
όρων σφαγής των λαϊκών δικαιωµάτων.
Η αλήθεια όµως, είναι ριζικά διαφορετική. Το παράδειγµα των
οδικών αξόνων βοηθάει να κατανοήσουµε τι συµβαίνει στην
πραγµατικότητα, δηλαδή ότι υπάρχουν νικητές και θύµατα της
καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Αυτό φαίνεται καθαρά στο ότι εν µέσω της πιο βαθιάς κρίσης
της ελληνικής, καπιταλιστικής οικονοµίας, συνεχίζεται απρόσκοπτα η διοχέτευση πακτωλού κρατικών κεφαλαίων προς τους εγχώριους και ξένους κατασκευαστικούς οµίλους, καθώς πράγµατι
«λεφτά υπάρχουν» για τους µονοπωλιακούς οµίλους, εποµένως
και για τις κατασκευαστικές κοινοπραξίες των οδικών αξόνων.
Η πολύµηνη διαπραγµάτευση των συµβάσεων παραχώρησης
µε τους οµίλους κατέληξε σε συµφωνία µε νέους όρους για τη
διασφάλιση ακόµα υψηλότερης κερδοφορίας των κατασκευαστριών εταιρειών από τις συµβατικές υποχρεώσεις τους, µεταξύ
των οποίων η κύρια είναι αυτή της διασφάλισης της χρηµατοδότησης των έργων.
Ταυτόχρονα, το κράτος αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη για
τις όποιες καθυστερήσεις, αλλά και το κόστος επιπρόσθετης
αποζηµίωσης των οµίλων «για την παράλειψη», όπως λένε, του
δηµοσίου για την κατασκευή των έργων.
Την ίδια στιγµή η Κυβέρνηση προχωρά σε νέο, εξωτερικό, κρατικό δανεισµό, αφού εγγυάται πλήρως τα δάνεια µέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, εγγύηση που διασφαλίζεται
µε την προσθήκη-τροπολογία που καταθέσατε, στην οποία θα
αναφερθούµε πιο αναλυτικά αύριο.
Το κράτος των µονοπωλίων αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσµατικό στο ρόλο για την εγγύηση των κερδών και της θωράκισης
της εξουσίας των µονοπωλίων. Οι προτεραιότητες των τεχνικών
έργων και οι όροι χρηµατοδότησης ευθυγραµµίζονται µε τις ανάγκες κερδοφορίας των κατασκευαστικών εταιρειών και γενικότερα
του χρηµατιστικού κεφαλαίου, όπως οι τραπεζικοί όµιλοι που αναλαµβάνουν από κοινού τη χρηµατοδότηση των έργων.
Παράλληλα, διαµορφώνονται ακόµα πιο ευνοϊκοί όροι αύξησης του βαθµού εκµετάλλευσης στο έδαφος της τεράστιας
ανεργίας για τους εργαζόµενους του κατασκευαστικού κλάδου
και της κατάργησης εργατικών δικαιωµάτων µέσω της νοµοθεσίας. Οι µονοπωλιακοί κατασκευαστικοί όµιλοι έχουν προχωρήσει σε µεγάλες µειώσεις µισθών. Έχουµε περιπτώσεις στις
οποίες οι µειώσεις φτάνουν και το 40% στους οδικούς άξονες,
όπως συµβαίνει αυτήν τη στιγµή στο δρόµο Αµβρακία-Άκτιο.
Το τελευταίο διάστηµα για το σύνολο των εργαζοµένων υπάρχουν αυτές οι µειώσεις στους εξής κλάδους: Των οικοδόµων, των
χειριστών, των οδηγών, των µισθωτών, των τεχνικών και υπαλλήλων όλων των ειδικοτήτων. Μετά τη λήξη της µετενέργειας των
συλλογικών συµβάσεων στον κλάδο αρνούνται οι κατασκευάστριες εταιρείες στο σύνολό τους να προσέλθουν σε νέα διαπραγµάτευση για την υπογραφή νέων συλλογικών συµβάσεων
εργασίας, τόσο µε την Οµοσπονδία των Οικοδόµων Ελλάδας όσο
και µε τα άλλα σωµατεία, άλλων ειδικοτήτων, στον κλάδο των κατασκευών.
Εκτός από τον πακτωλό κρατικού χρήµατος που καλείται να
πληρώσει ο λαός µέσω της φορολογίας και της περικοπής κοινωνικών δαπανών, το υψηλό κόστος χρήσης των υποδοµών µέσω
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των διοδίων, οι εργαζόµενοι του κατασκευαστικού κλάδου πληρώνουν ακόµα πιο ακριβά την ανταγωνιστικότητα και την καπιταλιστική ανάπτυξη για την οποία πανηγυρίζει η Κυβέρνηση και
την οποία ευαγγελίζονται και οι υπόλοιπες αντιµνηµονιακές δυνάµεις.
Εµείς λέµε ότι πρόκειται για απαράδεκτη νοµοθετική ρύθµιση
που µεταβάλλει τους όρους κατασκευής και λειτουργίας των αυτοκινητοδρόµων.
Η νέα σύµβαση, που είναι τροποποίηση των υφιστάµενων συµβάσεων, έχει σαν µοναδικούς κερδισµένους τους µονοπωλιακούς κατασκευαστικούς oµίλους και τις τράπεζες που χρηµατοδοτούν τα εν λόγω έργα. Πρόκειται για ρύθµιση υλοποίησης των
προηγούµενων συµβάσεων κατασκευής των οδικών αξόνων που
έγιναν το 2007 και τότε είχε καταψηφίσει το ΚΚΕ.
Η σηµερινή ρύθµιση προβλέπει άµεση, πρόσθετη χρηµατοδότηση των οµίλων µέχρι το 2015 µε το ποσό του ενός δισεκατοµµυρίου εκατόν πενήντα εκατοµµυρίων ευρώ περίπου.
Επιπρόσθετα, παραίτηση πρακτικά του δηµοσίου από τα
έσοδα από τους δρόµους µε πάνω από επτά δισεκατοµµύρια
ευρώ για την περίοδο παραχώρησης των έργων, η οποία επιπλέον αυξάνεται µε τη συγκεκριµένη σύµβαση κατά τρία χρόνια.
Ταυτόχρονα, η αύξηση του χρόνου παραχώρησης σηµατοδοτεί αύξηση των συνολικών βαρών που θα πληρώσουν τα λαϊκά
στρώµατα µέσα από τα διόδια. Πρακτικά η σύµβαση ισοδυναµεί
µε πρόσθετη χρηµατοδότηση των oµίλων από το κράτος, που θα
φθάσει τα επτά µε οκτώ δισεκατοµµύρια ευρώ.
Επιπρόσθετα, προβλέπονται µία σειρά πλέον ρυθµίσεις υπέρ
των κατασκευαστικών oµίλων, όπως για παράδειγµα η ρήτρα
απαλλαγής των αναδόχων σε περίπτωση νέων προβληµάτων που
δεν έχουν προβλεφθεί.
Η νοµοθετική ρύθµιση αποδέχεται, όπως αναφέρεται στο σηµείο ε’ της εισηγητικής έκθεσης, ότι η πτώση στην κίνηση αυτοκινήτων συνιστά παρατεταµένο γεγονός ανωτέρας βίας και άρα
λόγο για την τροποποίηση των συµβάσεων που γίνεται προς όφελος των οµίλων. Ουσιαστικά προβλέπεται µία ρύθµιση θωράκισης
των µονοπωλιακών oµίλων από τις επιπτώσεις της καπιταλιστικής
οικονοµικής κρίσης. Γενικότερα µία κρατική ρύθµιση που εξασφαλίζει το ποσοστό κέρδους των εµπλεκόµενωνoµίλων.
Στην πραγµατικότητα οι κατασκευαστικές κοινοπραξίες και οι
µονοπωλιακοί όµιλοι υπαναχώρησαν από τις υφιστάµενες συµβάσεις και το ελληνικό δηµόσιο έχει την ευθύνη που δεν εξασφάλισε ούτε καν την εφαρµογή τους, αλλά αντίθετα προχωρά σε
νέο µποναµά χρηµατοδότησης.
Αυτός ο νέος πακτωλός χρηµατοδότησης προς τους οµίλους
αποτελεί πρόκληση προς τον ελληνικό λαό. Γίνεται την ίδια ώρα
που τα λαϊκά στρώµατα καλούνται σε συνεχείς απανωτές θυσίες
σε µισθούς, συντάξεις, ασφαλιστικά δικαιώµατα, σε αυξηµένα νοσήλια στα νοσοκοµεία, την ώρα που απειλείται η λαϊκή κατοικία.
Αποτελεί συνέχεια των κάθε είδους χρηµατοδοτήσεων προς
τους οµίλους, όπως έγινε στο παρελθόν, µε αναπτυξιακούς νόµους, µε φοροαπαλλαγές στο µεγάλο κεφάλαιο ήδη από τη
φάση της ανάπτυξης. Έτσι, αποδεικνύεται σήµερα ποιος είναι ο
πραγµατικός στόχος για τις θυσίες, που είναι η διασφάλιση των
κερδών για τα µονοπώλια. Φωτίζεται πραγµατικά ο λόγος για τον
οποίο επιδιώκεται το πλεόνασµα του προϋπολογισµού, που ψηφίστηκε πριν από δύο µέρες, για να βρεθούν νέοι πόροι χρηµατοδότησης των οµίλων.
Οι κυβερνητικές αιτιάσεις για ανάγκη αποζηµίωσης από το
κράτος σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης µε υπαιτιότητα
του αναδόχου αναδεικνύουν τον αντιλαϊκό χαρακτήρα που είχαν
οι αρχικές συµβάσεις που είχαν υπογραφεί το 2007 και οι περιεχόµενες σε αυτές ρήτρες.
Τώρα τι λένε τα άλλα κόµµατα της ευρωϋποταγής, του αντιµνηµονιακού τόξου; Ακούσαµε εδώ σήµερα τοποθετήσεις, λεκτικούς διαξιφισµούς, κουρνιαχτό στην κυριολεξία. Στην ουσία,
όµως, δεν αµφισβητήθηκε από κανέναν στο παραµικρό ο πυρήνας αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής, που οδηγεί στην κερδοφορία των µεγάλων κατασκευαστικών οµίλων, µεταφέροντας στις
πλάτες των λαϊκών οικογενειών τα βάρη της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης.
Τι µας λέει ή τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ; Να γίνεται καλύτερη δια-
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πραγµάτευση, να γίνεται δηµοπράτηση των έργων ως δηµόσια
έργα και όχι ως έργα παραχώρησης. Ωστόσο, η συγκεκριµένη
πρόταση συγκαλύπτει πως στην περίπτωση αυτή οι κατασκευαστικοί όµιλοι θα στοχεύουν στην κερδοφορία στη φάση κατασκευής των έργων, αφού η κατασκευή τους θα γίνει και πάλι από
τους οµίλους αυτούς, µε γνώµονα πάλι την κερδοφορία τους.
Η συζήτηση για το αν οι απώλειες των λαϊκών στρωµάτων θα
γίνουν στη φάση κατασκευής των έργων, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή συνδυασµένα στη φάση της κατασκευής και της διαχείρισής τους, όπως είναι το κυβερνητικό σχέδιο, αποκρύπτει στην
ουσία ότι σε κάθε περίπτωση πληρώνουν τα λαϊκά στρώµατα και
κερδίζουν οι όµιλοι. Πρόκειται για διαπραγµάτευση των όρων
σφαγής των λαϊκών δικαιωµάτων.
Γι’ αυτό, όπως αναφέραµε, υπάρχουν χαµένοι και κερδισµένοι.
Μεγάλοι κερδισµένοι, είτε σε συνθήκες ανάπτυξης είτε σε συνθήκες κρίσης, είναι οι µεγάλοι κατασκευαστικοί όµιλοι, που θα
δουν τα κέρδη τους να πολλαπλασιάζονται γοργά.
Οι εργαζόµενοι µπροστά στους πανηγυρισµούς της συγκυβέρνησης και στα συνθήµατα ανάπτυξης και επενδύσεων, πρέπει να
ορθώσουν τα δικά τους αιτήµατα για το δικό τους συµφέρον.
Η ανάπτυξη και οι επενδύσεις δεν αφορούν τα λαϊκά στρώµατα. Αφορούν τους επιχειρηµατικούς κατασκευαστικούς οµίλους. Για τη µεγάλη πλειοψηφία του λαού, η ανάπτυξη πάει
χέρι-χέρι µε τη φορολογία, µε την ανεργία, µε την κακοπληρωµένη εργασία, σαν και αυτή που πανηγυρίζει η Κυβέρνηση µε
πεντάµηνες συµβάσεις δώρα στους κατασκευαστικούς οµίλους,
δηλαδή εργασία µε ηµεροµηνία λήξης, χωρίς συλλογικές συµβάσεις, µε ισοπεδωµένα εργατικά δικαιώµατα, όπως ανέφερε και
ο Πρόεδρος της Συνοµοσπονδίας Οικοδόµων στην ακρόαση φορέων ότι σε όλα τα εργοτάξια επικρατεί Μεσαίωνας.
Το ΚΚΕ, καλεί τους εργαζόµενους τα πλατιά λαϊκά στρώµατα
να παλέψουν για δηµόσιες σύγχρονες δωρεάν συγκοινωνίες, για
δηµόσιους ασφαλείς δρόµους που θα είναι λαϊκή περιουσία, που
θα υπηρετούν τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Αυτό όµως προϋποθέτει απαλλαγή του συστήµατος κατασκευής των δηµόσιων
έργων από τους σιδερένιους νόµους του καπιταλιστικού κέρδους. Κάθε λύση εντός των τειχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
εξουσίας των µονοπωλίων, σηµαίνει κερδοφορία των οµίλων και
πρόσθετα βάρη για τα φτωχά λαϊκά στρώµατα.
Είναι, πράγµατι, µονόδροµος ο ενιαίος κρατικός φορέας κατασκευών που θα συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα µέσα, τους
πόρους και θα ασχολείται µε όλα τα έργα από τη φάση µελέτης,
µέχρι την κατασκευή και τη λειτουργία τους. Για τη συνδυασµένη
ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, είναι απαραίτητη
η κατασκευή των απαραίτητων έργων µε κατάλληλες προτεραιότητες στις µεταφορές, όπου θα δίνεται προτεραιότητα στις µαζικές µεταφορές, σε σχέση µε τις ατοµικές, στις χερσαίες, στις
σταθερής τροχιάς, στο ηπειρωτικό τµήµα της χώρας, στις ακτοπλοϊκές για τις παράκτιες και νησιώτικες περιοχές. Αυτό όµως
προϋποθέτει κοινωνικοποίηση των µονοπωλίων, επιστηµονικό
κεντρικό σχεδιασµό και εργατικό έλεγχο, αποδέσµευση από τη
λυκοσυµµαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καταψηφίζει το προτεινόµενο νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Σταυρογιάννης από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αναθεώρηση των τεσσάρων
συµβάσεων παραχώρησης για τους µεγάλους οδικούς άξονες
και µάλιστα µε εσπευσµένες διαδικασίες, αναδεικνύει πέραν των
άλλων και τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η δηµόσια συζήτηση
και λαµβάνονται αποφάσεις σε αυτήν τη χώρα και αναδεικνύει
τα διαρθρωτικά προβλήµατα του πολιτικού µας συστήµατος.
Η Κυβέρνηση, προσπαθεί να διαχειριστεί θέµατα και ζητήµατα
µόνο στον τοµέα της επικοινωνίας, καθώς και να παρουσιάσει
ένα περιεχόµενο πολιτικής, που δεν έχει να κάνει µε το δηµόσιο
συµφέρον ως τέτοιο. Και βέβαια, τα µέσα ενηµέρωσης, επενδύοντας στην παραπολιτική ή στο παρασκήνιο και όχι στην ουσία
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των ζητηµάτων, αποφεύγουν να ενηµερώσουν την κοινή γνώµη
για το τι ακριβώς συµβαίνει στην πατρίδα µας.
Οι κυβερνήσεις όλες, αλλά πρωτίστως των µνηµονίων, προστάτευσαν και συνεχίζουν να προστατεύουν τα κεκτηµένα του
συστήµατος εξουσίας και φυσικά συνέχισαν να εξυπηρετούν τα
µεγάλα συµφέροντα σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα των όσων σας ανέφερα, είναι η συµφωνία για την αναθεώρηση των συµβάσεων παραχώρησης για
τους µεγάλους οδικούς άξονες, αφού η αναθεώρηση βλάπτει σοβαρά τα συµφέροντα του δηµόσιου τοµέα και των χρηστών-πολιτών και βεβαίως φροντίζει για τα συµφέροντα των παραχωρησιούχων, που όλως τυχαίως κάποιοι από αυτούς είναι και µέτοχοι σε Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Το σκεπτικό της παραχώρησης των εθνικών οδών σε µεγάλους
κατασκευαστικούς οµίλους στηρίζεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χρηµατοδότηση µε δικά τους κεφάλαια και µε δικό τους
δανεισµό για την κατασκευή τους και τη συντήρησή τους στη συνέχεια, µε αντάλλαγµα την εκµετάλλευσή τους για κάποια χρόνια.
Η αναθεώρηση που συζητούµε τώρα, είναι ό,τι χειρότερο σε
µια αµφιλεγόµενη συµφωνία που είχε επέλθει το 2007.
Με την προηγούµενη συµφωνία, το ποσοστό αυτοχρηµατοδότησης από τους παραχωρησιούχους των µεγάλων οδικών αξόνων, ήταν περίπου της τάξεως του 50%. Με τη νέα συµφωνία, το
ποσοστό αυτοχρηµατοδότησης πέφτει ίσως και κάτω από το
20%. Ουσιαστικά δηλαδή, έχουµε δρόµους που κατασκευάζονται
µε το κόστος τους να πηγαίνει στο 80% και να το αναλαµβάνει
το δηµόσιο, οι χρήστες πολίτες και βεβαίως οι Ευρωπαίοι, γιατί
έχουµε και συγχρηµατοδότηση από κονδύλια του ΕΣΠΑ. Η εκµετάλλευσή τους όµως, µένει για τριάντα χρόνια και παραπάνω
στους παραχωρησιούχους, για να διευκολυνθούν οι τρεις µεγάλοι κατασκευαστικοί όµιλοι -γιατί περί αυτών πρόκειται- στις επιδιώξεις τους. Το δηµόσιο µάλιστα, παραιτείται µε τη συµφωνία
από το ποσοστό των διοδίων που του αναλογούσε και εισέπραττε, στο οποίο θα επανέλθω παρακάτω.
Αυτό σηµαίνει ένα πρόσθετο δώρο στις κατασκευαστικές εταιρείες και στους παραχωρησιούχους, που ίσως να ξεπερνάει στο
βάθος του χρόνου η παραχώρηση και τα 8 δισεκατοµµύρια. Επαναλαµβάνω εδώ ότι οι δύο από τους τρεις µεγάλους κατασκευαστικούς οµίλους διασυνδέονται µε ισχυρά µέσα ενηµέρωσης. Αν
συνυπολογίσουµε τα δάνεια αρκετών εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ που παίρνουν οι κατασκευαστικοί όµιλοι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων µε εγγύηση του ελληνικού
δηµοσίου, διάφορες πρόσφατες αποζηµιώσεις που τους έχουν
δοθεί µε αξιοπερίεργες δικαιολογίες και την απαλλαγή τους από
την υποχρέωση να κατασκευάσουν δύο εξαιρετικά δύσκολα τµήµατα του εθνικού µας οδικού δικτύου, περίπου διακόσια ογδόντα
χιλιόµετρα, τότε έχουµε ένα πολύ µεγάλο δώρο -θα έλεγα «γιορτινό», «χριστουγεννιάτικο» δώρο- στους τρεις µεγάλους κατασκευαστικούς οµίλους, εκ των οποίων, οι δύο πληρούν απολύτως
τα κριτήρια αυτών που ονοµάζουµε τα τελευταία χρόνια, ως µεγάλη διαπλοκή στον τόπο µας.
Το συνολικό δώρο, µετά την ανάληψη των ευθυνών από το δηµόσιο και από τους χρήστες πολίτες, ίσως να ξεπερνάει τα 10 δισεκατοµµύρια σε βάθος χρόνου. Η κλιµάκωση της εξυπηρέτησης
των µεγάλων ιδιωτικών συµφερόντων σε βάρος του δηµόσιου
συµφέροντος εξαιτίας της αναπτυχθείσας από το παρελθόν δυναµικής, των µνηµονιακών µας υποχρεώσεων και του διαρκούς ειλικρινά θριάµβου και επιβολής της διαπλοκής εκθέτει ανεπανόρθωτα την Κυβέρνηση, σε µία περίοδο κατά την οποία εκατοµµύρια
συµπολίτες µας βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονοµική και κοινωνική κατάσταση. Περισσότερο από ενάµισι εκατοµµύριο συµπολίτες µας είναι άνεργοι, τρία εκατοµµύρια είναι νεόπτωχοι και
σε λίγο θα έχουµε και πολλές χιλιάδες αστέγων.
Επιτρέψτε µου να επαναλάβω τα λόγια του µεγάλου πολιτικού
Κωνσταντίνου Καραµανλή -το είπα και στη συζήτηση του προϋπολογισµού- ότι δεν πρέπει να ξεχνούµε, πως περισσότερο από την
φτώχεια και την ανέχεια αυτό που εξοργίζει το λαό είναι η αδικία.
Χαρίζουµε, λοιπόν, πολλά δισεκατοµµύρια ευρώ στα µεγάλα
συµφέροντα αλλά µειώνουµε κατά 18% περίπου τις δαπάνες
στον προϋπολογισµό για την υγεία, µειώνουµε κατά 6% για την
παιδεία, κατά 13% ή και περισσότερο για τους µισθούς των δη-
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µοσίων υπαλλήλων, αυξάνουµε κατά 137% τη φορολόγηση των
νοµικών προσώπων, όσες από τις εταιρείες κατάφεραν να επιβιώσουν µέσα σε αυτόν τον οικονοµικό Αρµαγεδδώνα, αυξάνουµε κατά 11,5% το φόρο εισοδήµατος και κατά 41% το φόρο
περιουσίας.
Γιατί τα κάνουµε όλα αυτά; Δήθεν για να λύσουµε το δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας; Αφού εδώ βλέπουµε την Κυβέρνηση να τα παίρνει από τους πολλούς και να τα δίνει µε το άλλο
χέρι στα µεγάλα συµφέροντα, επιβεβαιώνοντας αυτό που όλοι
γνωρίζουµε ,ότι όταν έρχονται οι ζηµιές, τις κοινωνικοποιούµε,
τις επιµερίζουµε στους πολλούς αλλά τα κέρδη και τα οφέλη τα
κρατούν οι λίγοι.
Σήµερα είναι η παγκόσµια ηµέρα της καταπολέµησης της διαφθοράς και δυστυχώς η διαφθορά πάει µαζί µε την εξυπηρέτηση
των µεγάλων κυρίως αλλά και των µικρότερων ιδιωτικών συµφερόντων σε βάρος του δηµόσιου συµφέροντος.
Στην πατρίδα µας αυτό κοστίζει πολύ και είναι από τις κύριες
αιτίες που δεν έρχονται επενδύσεις, που δεν µάς βλέπουν φίλοι,
εταίροι και αντίπαλοι µε τον τρόπο που θα έπρεπε.
Θα επαναλάβω δύο-τρία νούµερα, που συµπληρώνουν τα
πάνω από δέκα δισεκατοµµύρια που χαρίζουµε στους µεγαλοεργολάβους και στους παραχωρησιούχους. Περίπου 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ από το ΕΣΠΑ µεταφέρονται στους µεγάλους
οδικούς άξονες, ενώ µ’ αυτά τα χρήµατα, θα µπορούσαµε να
χρηµατοδοτήσουµε πολύ µικρότερα και µεσαία έργα και να βοηθήσουµε την ανάπτυξη παντού, σ’ όλη τη χώρα.
Ο τελικός λογαριασµός των αποζηµιώσεων των εργολάβων και
των παραχωρησιούχων, φτάνει στα 520 εκατοµµύρια ευρώ. Από
την Τράπεζα Ευρωπαϊκών Επενδύσεων εξασφαλίστηκαν µε εγγύηση του δηµοσίου 650 εκατοµµύρια ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, θα
πρέπει να σηµειώσουµε ότι µ’ αυτήν τη συµφωνία, που είναι ετεροβαρής σε βάρος του δηµοσίου και υπέρ των ιδιωτικών συµφερόντων, εγείρονται σοβαρές αµφιβολίες, για το αν θα υπάρξει
επαρκής ιδιωτική χρηµατοδότηση µέχρι τέλους.
Όσον αφορά στην αύξηση των διοδίων σε ποσοστό που φτάνει
ακόµα και το 60% σε ορισµένες περιοχές και την τοποθέτηση και
άλλων µετωπικών και παράπλευρων διοδίων που προβλέπονταν
–λέει- από την προηγούµενη σύµβαση παραχώρησης, δεν αλλάξαµε τίποτα που να αφορά το κοινωνικό σύνολο, τους χρήστες,
αλλάξαµε τα πάντα σε βάρος του δηµοσίου αλλά δεν αλλάξαµε
τίποτα για τους παραχωρησιούχους, γι’ αυτούς που δεν τήρησαν
καν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
Τέλος, ο νέος µηχανισµός ανακύκλωσης των πληρωµών που
επιλέχθηκε –έτσι βαφτίστηκε για να είναι εύηχος στα αυτιά των
πολιτών- στερεί από το δηµόσιο τη δυνατότητα, να αντλεί περίπου 55% των εσόδων από τα διόδια, έτσι όπως προβλεπόταν από
την πρώτη φάση της κατασκευής. Με τις νέες συµβάσεις, το δηµόσιο υποχωρεί στην τελευταία θέση των απαιτήσεων πίσω από
τις τράπεζες, από τους εργολάβους και από τους παραχωρησιούχους. Επιτρέψτε µου να σας πω ότι ο δανεισµός αυτών των
σχηµάτων, από τρία δισεκατοµµύρια που προβλέπονταν στην
πρώτη σύµβαση, τώρα είναι µόνο ενάµισι δισεκατοµµύριο.
Αφού, λοιπόν, µε βάση τη χρηµατοδοτική συµβολή στις νέες
συµβάσεις τα έργα ουσιαστικά µετατρέπονται σε δηµόσια και
αφού το δηµόσιο στην ουσία έχει απεµπολήσει το δικαίωµά του
να εισπράττει έσοδα από τις συµβάσεις αυτές και µε τις δικές του
εγγυήσεις οι παραχωρησιούχοι παίρνουν το δάνειο, γιατί να εισπράττουν τα διόδια οι παραχωρησιούχοι και µάλιστα αυξηµένα;
Γιατί το δηµόσιο δεν απαίτησε µε προσφυγές, τη συµµόρφωση
των παραχωρησιούχων στις συµβατικές τους υποχρεώσεις; Αυτό
κι αν είναι «λεόντεια» συµφωνία!
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ µε δυο λόγια και στο Νοµό µου,
στη Φθιώτιδα -έναν πολύπαθο νοµό- γι’ αυτά τα µεγάλα έργα, για
τα πολλά διόδια, τα τρία µετωπικά, όπου κατασκευάζεται ένα τέταρτο αλλά και πολλά παράπλευρα, χωρίς να είναι έτοιµο το παράπλευρο οδικό δίκτυο.
Θα κάνω µία ξεχωριστή αναφορά στον Ε65. Θα µιλήσω γι’ αυτόν
και στην επί των άρθρων συζήτηση. Έχει ιδιαίτερη σηµασία ότι
είναι ένας µεγάλος αυτοκινητόδροµος, που έβγαζε από την υπανάπτυξη τον κεντρικό κορµό της Ελλάδας και µια κοινοπραξία, η
οποία είχε αναλάβει και γνώριζε από την αρχή και τις υψηλές τε-
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χνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις στο δύσκολο τµήµα Καλαµπάκα-Εγνατία αλλά και στο κοµµάτι της Όθρυος, που είναι
εντός της Φθιώτιδας. Είχαν ξεκινήσει από την αρχή διάφορες συζητήσεις από τους παραχωρησιούχους, οι οποίοι προσπαθούσαν
να απαλλαγούν πότε µε προσφυγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας, πότε µε αλλαγή χάραξης στο κοµµάτι ΠΑΘΕ εθνικός δρόµος Λαµίας-Καπερνησίου. Όλα αυτά δεν ευοδώθηκαν και βέβαια
τώρα έχουµε τα διόδια της Αγίας Τριάδας που παρανόµως είχαν
τοποθετηθεί για να προεισπράττουν έσοδα, για να χρηµατοδοτήσουν ένα δρόµο που δεν έγινε, ξεκίνησε και τελείωσε.
Ποια είναι τα σηµερινά νέα δεδοµένα από τις δηλώσεις του κυρίου Υπουργού και από τη συζήτηση στην επιτροπή; Το έργο θα
κατασκευαστεί «ακρωτηριασµένο» στα δυο του άκρα, για τα
οποία λόγω του κόστους, θα µετατεθεί η κατασκευή του στα επόµενα πολλά χρόνια, κανείς δεν ξέρει πότε.
Όµως, το οικονοµικό κόστος ολοκλήρωσης του έργου για το
δηµόσιο, θα ήταν πολύ µικρότερο από το κόστος της µαταίωσής
του ή της αναστολής κατασκευής των δυο τµηµάτων.
Τα συµφέροντα της κοινοπραξίας παραχώρησης, ο κατασκευαστικός όµιλος και οι τράπεζες, προφανώς εξυπηρετούνται
αν επιτευχθεί µείωση του αντικειµένου και µάλιστα του πιο δύσκολου και κοστοβόρου τµήµατος, ενώ το δηµόσιο, πλήττεται
αναλαµβάνοντας την υποχρέωση ολοκλήρωσης αυτού του τµήµατος, καθώς και του άλλου τµήµατος, ΠΑΘΕ-Ξυνιάδα δηλαδή,
µε ίδιους, µε δηµόσιους πόρους, ενώ αυτό αποτελούσε συµβατική υποχρέωση της κοινοπραξίας.
Ας µη συζητάµε καθόλου τι σηµαίνει από την αρχή και πόσα
χρόνια µπορεί να πάρει η αλλαγή της χάραξης που λένε για το
κοµµάτι «Τρίκαλα-Εγνατία Οδός».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποτέ άλλοτε δεν κατασκευάστηκε αυτοκινητόδροµος εκατόν εβδοµήντα πέντε χιλιόµετρα –
τόσος είναι ο αυτοκινητόδροµος της κεντρικής Ελλάδας- χωρίς
τα πρώτα του τριάντα και τα τελευταία εβδοµήντα χιλιόµετρα.
Βέβαια, δεν είναι τυχαίο ότι στο Τµήµα Ξυνιάδα-Τρίκαλα υπάρχουν δύο σταθµοί διοδίων. Και αυτό το κοµµάτι είναι το πιο εύκολο, γιατί είναι εντός σχεδόν της θεσσαλικής πεδιάδας.
Υπάρχουν και µερικοί σταθµοί –αν δεν κάνω λάθος- εξυπηρέτησης οχηµάτων. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολλά έσοδα για τους
παραχωρησιούχους, τα οποία θα πληρώνουν οι χρήστες που θα
πηγαίνουν από έναν παλιό και επικίνδυνο δρόµο, δηλαδή το
δρόµο Λαµίας-Δοµοκού, θα µπαίνουν στον κόµβο της Ξυνιάδας,
θα φθάνουν µέχρι τα Τρίκαλα. Θα πληρώνουν αλλά δεν θα µπορούν να πάνε στην Εγνατία.
Νοµίζω πως αυτό το έργο και η άµεση ολοκλήρωσή του πρέπει
να αποτελέσει απαίτηση, γιατί είναι µε βάση και τις συµβατικές
υποχρεώσεις που είχαν οι παραχωρησιούχοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι είµαστε υπέρ της υλοποίησης των µεγάλων οδικών αξόνων ως έργα αναπτυξιακά που
βγάζουν από την αποµόνωση και δίνουν προοπτικές σε όλες τις
περιοχές της πατρίδας µας. Όµως, αυτό που έχει σηµασία, είναι
ο τρόπος µε τον οποίο υλοποιούνται αυτά τα έργα αφ’ ενός και
ποιους επιβαρύνουν αφ’ ετέρου.
Και εδώ εµείς αρνούµαστε να φορτώσουµε την επιβάρυνση
στο δηµόσιο συµφέρον και στους χρήστες, στους φτωχοποιηµένους σήµερα Έλληνες, για να έχουν τα κέρδη οι παραχωρησιούχοι και οι µεγαλοεργολάβοι. Γι’ αυτό και καταψηφίζουµε το
νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελείωσαν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές και εισερχόµεθα στον κατάλογο
των αγορητών.
Πρώτος είναι ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής
της Νέας Δηµοκρατίας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν νοµίζω ότι υπάρχει κανείς
που να βάζει θέµα σκοπιµότητας επανεκκίνησης των έργων. Δεν
µιλώ για το σύστηµα παραγωγής τους αλλά για τη σκοπιµότητα
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υλοποίησης.
Νοµίζω όλοι συµφωνούµε ότι αυτά τα µεγάλα έργα πρέπει να
γίνουν. Γιατί; Πρώτον, συµβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη,
αφού γίνονται στην περιφέρεια και όχι στην Αττική και δεύτερον,
γιατί βοηθούν την ανάπτυξη και την απασχόληση, επειδή θα
έχουν πολλαπλασιαστικές θετικές επιπτώσεις σε µία σειρά τοµείς –εκτός από τους εργολάβους, που όλοι επικεντρωθήκαν σήµερα στις παρεµβάσεις τους- όπως στην τσιµεντοβιοµηχανία,
στα λατοµεία, στη χαλυβουργία, και σε µία σειρά από επαγγελµατικούς κλάδους, που σήµερα υποφέρουν κάτω από το βάρος
της ύφεσης. Αυτή είναι η µεγάλη εικόνα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
(Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Γιατί διακόπτετε, κύριε Καπερνάρο;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Μην εκνευρίζεστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ακούν οι πάντες
τον οµιλητή και εσείς πετάγεστε και τον διακόπτετε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Όταν σας βολεύει,
κτυπάτε το κουδούνι και όταν δεν σας βολεύει, δεν κτυπάτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
κύριε Κουίκ, να ζητάτε το λόγο πριν τον πάρετε. Εντάξει; Να
είστε περισσότερο κόσµιος. Λυπάµαι πάρα πολύ για τη συµπεριφορά σας, κύριε Κουίκ.
Συνεχίστε, κύριε Μουσουρούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Αν δεν µε είχε διακόψει
ο συνάδελφος, θα άκουγε το συλλογισµό και…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εσείς διακόψατε προηγουµένως
το δικό µας πέντε φορές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Μουσουρούλη, παρακαλώ να µη δίνετε σηµασία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Έρχοµαι, λοιπόν, στο
σύστηµα παραγωγής των έργων και τις δύο επιλογές που
έχουµε.
Η πρώτη, είναι ένα αµιγώς δηµόσιο έργο. Είναι µία επιλογή
που -από ό,τι αντιλαµβάνοµαι- προτείνει η αριστερή πτέρυγα της
Βουλής, το Κοµµουνιστικό Κόµµα, ενδεχοµένως και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν είµαι απόλυτα βέβαιος.
Αν µείνω στο προεκλογικό πρόγραµµα του 2012, υπόσχεται
την κατάργηση των συµβάσεων παραχώρησης, άρα αντιλαµβάνοµαι ότι η θέση του κόµµατος, είναι όλα τα έργα, µικρά ή µεγάλα, να εκτελούνται ως αµιγώς δηµόσια.
Η δεύτερη επιλογή, είναι αυτή που συζητάµε τώρα, οι παραχωρήσεις.
Το βασικό µας µέληµα είναι να δούµε ποια είναι η προστιθέµενη αξία αυτής της παραγωγής των έργων µε το ένα ή µε το
άλλο σύστηµα και αν είναι πιο επωφελής για το κοινωνικό σύνολο. Αυτή, δεν είναι µια άσκηση που πρέπει να κάνουµε;
Μελετώντας όλες τις µορφές ιδιωτικοποιήσεων, θα δούµε ότι
και οι παραχωρήσεις είναι µια µορφή ιδιωτικοποίησης δηµοσίων
έργων, εξ’ ου και τα προβλήµατα ιδεολογικών προσανατολισµών,
ή αγκυλώσεων ορισµένων παρατάξεων, αφού πρόκειται για µία
ιδιωτικοποίηση. Μιλάµε για ένα κλασικό τοµέα δηµόσιων συντελεστών, οι οποίοι µεταβιβάζονται σιγά-σιγά στον ιδιωτικό. Έχουµε
δηλαδή τη µετεξέλιξη µιας κλασικής σχέσης προµηθευτή-πελάτη
σε εταιρική σχέση.
Αν µελετήσουµε τους λόγους µετατροπής αυτής της σχέσης
σε εταιρική, θα καταλάβουµε γιατί η παραγωγή του έργου ως
αµιγώς δηµοσίου, δεν έχει την προστιθέµενη αξία που απαιτούν
οι καιροί.
Μπορεί ο οποιοσδήποτε να εντρυφήσει στην εµπειρία της
χώρας από τις µεγάλες συµβάσεις παραχώρησης, παράδειγµα:
«Βενιζέλος», Ρίο-Αντίρριο, Αττική Οδός. Εκεί είχαµε µεικτό σχήµα
µε πολλές παραλλαγές. Αλλού δηµιουργήθηκαν κοινές εταιρείες,
αλλού όχι. Είχαµε δε, εγγυήσεις δανείων, συγχρηµατοδότηση
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ιδιωτική συµµετοχή, δηλαδή, µεικτό σχήµα χρηµατοδότησης, ανάλογα µε τη φύση του έργου.
Η σχέση, δηλαδή αφορά; Τη χρηµατοδότηση, την κατασκευή
και την εκµετάλλευση των δικαιωµάτων ενός έργου.
Εµπειρία, όµως –και θέλω να το τονίσω αυτό- είχαµε και σε µεσαία έργα, παράδειγµα οι παραχωρήσεις αδειών καζίνο, οι παρα-
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χωρήσεις χρήσης αιγιαλού παραλίας ή δικτύων χαµηλής πίεσης
φυσικού αερίου, οι χώροι στάθµευσης, ή ακόµα τα έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας καιτα έργα διαχείρισης απορριµµάτων.
Ρωτώ, λοιπόν: Αν όλα αυτά, όλη αυτή η εµπειρία δεν είχαν γίνει
µε την εταιρική σχέση και τα έργα τα είχε αναλάβει αµιγώς το
δηµόσιο, ποιός θα επωµιζόταν όλους τους κινδύνους; Γιατί όταν
λέµε δηµόσιο, εννοούµε τους Φορολογούµενους. Η δεύτερη
άσκηση που πρέπει να κάνουµε αφορά στον κίνδυνο στην περίπτωση του δηµοσίου έργου, ο οποίος µεταβιβάζεται στο σύνολό
του στο φορολογούµενο. Η εµπειρία στη χώρα είναι αρνητική.
Έρχοµαι τώρα στις αποτυχίες που είχαµε . Η υποθαλάσσια
Μαλιακού και το µετρό της Θεσσαλονίκης. Στο µετρό της Θεσσαλονίκης, υπήρξε αποτυχία, γιατί, κατέρρευσε το χρηµατοδοτικό σχήµα, όταν κάποιος µέτοχος αρνήθηκε να αποδεχθεί όλους
τους όρους της συµβάσεως.
Και, εδώ έρχεται η τρίτη άσκηση για το θέµα που συζητάµε.
Το χρηµατοδοτικό κενό που δηµιουργήθηκε είναι αληθινό. Και
ρωτώ. Από το 2008 µέχρι σήµερα, η κρίση επηρέασε ναι ή όχι τα
χρηµατοοικονοµικά του έργου; Ασφαλώς, αφού µειώθηκαν τα
έσοδα. Όταν µειώνονται τα έσοδα, τότε διαταράσσεται η δανειακή σχέση. Όταν διαταράσσεται η δανειακή σχέση τότε επηρεάζονται τα επιτόκια. Δεν γίνεται να µην το καταλαβαίνουµε αυτό.
Το πόσο µεγάλο είναι το κενό συναρτάται µε µια άλλη άσκηση,
τεχνική και όχι πολιτική.
Εκτός από τις χαµένες ευκαιρίες θα πρέπει να συζητήσουµε
περισσότερο για τα θεσµικά, τα οργανωτικά και τα επιχειρηµατικά και λιγότερο για τα πολιτικά προβλήµατα των συµβάσεων
παραχώρησης. Αυτές οι συµβάσεις παραχώρησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µονόδροµος.
Αν συµφωνούµε, θα πρέπει να αναζητήσουµε την ισορροπία
ανάµεσα στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα. Πιστεύω ότι θα
πρέπει να ξεκινήσουµε από τη λογική του κόστους οφέλους. Τι
θα πρέπει να λαµβάνουν υπ’ όψιν οι λογαριασµοί που θα κάνουµε; Να δούµε και τα διόδια, έχει µεγάλη σηµασία, τα δάνεια
και τις εγγυήσεις του κράτους. Πρέπει, όµως, να δούµε και τους
πόρους που εξοικονοµούµε, εάν το έργο δεν γινόταν µε σύµβαση
παραχώρησης.Ποιά πλεονεκτήµατα θα είχαµε, αν η παραγωγή
και εκµετάλλευση ήταν αµιγώς δηµόσια σε κάθε µια από τις τρεις
παραµέτρους ουσίας. Κόστος, ποιότητα, χρόνος.
Θα µου πει κανείς, δεν µπορεί να βελτιωθεί το δηµόσιο, ώστε
να γίνουµε ακόµα καλύτεροι από τον ιδιωτικό τοµέα σε αυτές τις
τρεις παραµέτρους; Όλοι γνωρίζετε ότι δεν είναι θέµα πολιτικής
βούλησης.
Έρχοµαι στο θέµα διαχείρισης της σύµβασης. Έχει πολύ µεγάλη σηµασία, κύριε Υπουργέ, η δοµή που θα φτιάξετε στο
Υπουργείο, να εγγυάται την αποτελεσµατική διαχείριση σύµβασης. Έχουµε δει έργα να εξοκείλουν, όχι λόγω των αναδόχων
αλλά γιατί είναι κακό το Υπουργείο, δηλαδή, ο µηχανισµός παρακολούθησης των συµβάσεων και επίλυσης διαφορών. Δεν
ξέρω αν και στο ρυθµιστικό κοµµάτι έχετε κάνει κάτι. Φαντάζοµαι
ότι το έχετε αντιµετωπίσει.
Ο επιµερισµός κινδύνων είναι το πιο σηµαντικό από όλα τα θέµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα είστε ανεκτικός φαντάζοµαι, αν και έχω λίγο χρόνο ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι πολύ όµως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Το λεπτό που δικαιούµαι
συν µερικά δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει. Συν
κάτι δευτερόλεπτα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Όµως πριν επιµερίσουµε
τον κίνδυνο θα πρέπει να τον προβλέψουµε. Είναι πολλοί οι κίνδυνοι στο σχεδιασµό -µιλάµε για µελετοκατασκευές- στην κατασκευή,
στη λειτουργία, στις τεχνολογικές αλλαγές που θα γίνουν κατά την
πορεία των κατασκευών, στην ίδια την αγορά, στον κυκλοφοριακό
κίνδυνο. Ο κίνδυνος µπορεί τελικά να είναι και όφελος. Μπορεί να
πάµε πολύ καλύτερα και ο εσωτερικός βαθµός απόδοσης της επένδυσης να αυξηθεί και να βελτιωθεί καιη χρηµατοδότηση.
Ανάλογα µε την κατανοµή των κινδύνων, θα πρέπει να συµβάλλει ο ένας ή ο άλλος.
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Το αντάλλαγµα είναι το αντιστάθµισµα για τους κινδύνους και
από τη µια ή την άλλη πλευρά. Ο επιµερισµός θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη και τη δυνατότητα του δηµόσιου αλλά και του ιδιωτικού τοµέα να διαχειριστεί και να ελέγξει τους κινδύνους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Το θέµα του ελέγχου είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Είδαµε παραδείγµατα και στο εξωτερικό. Η Μάγχη για παράδειγµα. Ποιος
µπορεί να πει ότι στη Μάγχη τέθηκε θέµα αδιαφάνειας; Όχι.
Ήταν µια πολιτική επιλογή. Τι έγινε όµως; Είχαµε έναν αδύναµο
παραχωρησιούχο ο οποίος δεν κατόρθωσε να κινητοποιήσει χρηµατοδότηση, και γι’ αυτό απευθυνόταν κάθε τρεις και λίγο στους
µετόχους µέχρις ότου κατέρρευσε το έργο.
Προϋπόθεση επιτυχίας είναι η βιωσιµότητα, η δυνατότητα δηλαδή των µελλοντικών χρηµατοροών να µπορούν να καλύπτουν
τα έξοδα και να µπορούν να εξυπηρετούν τα δάνεια. Αυτή είναι
µια µαθηµατική άσκηση που βασίζεται σε διάφορα σενάρια.
Η χρηµατοδότηση δεν εξαρτάται µόνο από τη βιωσιµότητα
αλλά και από την πιστοληπτική ικανότητα του ενός και του άλλου.
Γνωρίζετε δε ότι σήµερα δεν είµαστε στα καλύτερά µας και οι
δυο πλευρές.
Τέλος, υπάρχουν οι δικλίδες ασφαλείας. Δικλίδα ασφαλείας
αποτελεί το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων –το
ένα δισεκατοµµύριο- η οποία διαθέτει ένα µηχανισµό υψηλού επιπέδου για τον έλεγχο και την παρακολούθηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, τελειώνετε παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τέλος, όλα γίνονται κάτω
από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπάρχουν, λοιπόν, µηχανισµοί που µπορούν να εγγυηθούν και
τη διαφάνεια πλην της αποτελεσµατικότητας που είναι στο δικό
µας χέρι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι:
α) Με την υπ’ αριθµ 12004/7962, από 9 Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.
β) Με την υπ’ αριθµ. 12006/7964, από 9 Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής, Επιτροπή
Βιβλιοθήκης της Βουλής.
γ) Με την υπ’ αριθµ. 12022/7978, από 9 Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές
Μόνιµες Επιτροπές.
δ) Με την υπ’ αριθµ. 11998/7956, από 9 Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθµ.
9729/6929/27.7.2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής.
ε) Με την υπ’ αριθµ. 12002/7960, από 9 Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθµ
9200/6542/20.7.2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι λένε αυτές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): στ) Με την υπ’
αριθµ. 12003/7961, από 9 Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθµ. 10911/7300/
11.11.2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι λένε µας λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επιτρέψτε µου.
ζ) Με την υπ’ αριθµόν 11999/7957 από 9 Δεκεµβρίου 2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής τροποποιήθηκε η υπ’ αριθµόν
9948/7090/31.7.2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής.
Οι σχετικές αποφάσεις θα καταχωρηθούν στα Πρακτικά της
σηµερινής συνεδρίασης και θα λάβετε γνώση και περί ποίων αποφάσεων πρόκειται. Εγώ απλά ανακοίνωση κάνω.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθενται τα Πρακτικά οι προαναφερθείσες αποφάσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ τον
λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Πάντζας, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε συνάδελφε, επειδή υπάρχουν πολλά παράπονα από συναδέλφους ότι έχει αλλάξει η σειρά, σας λέω ότι οι έξι πρώτοι
συνάδελφοι οµιλητές, όπως καθορίζεται από τον Κανονισµό της
Βουλής, εγγράφονται εναλλάξ µε τη σειρά των κοµµάτων. Από
κει και πέρα ισχύει ο κατάλογος, γι’ αυτό υπάρχουν και κάποιες
µικροδιαφοροποιήσεις στους έξι πρώτους οµιλητές.
Ορίστε, κύριε Πάντζα, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το πάρτι των εθνικών εργολάβων
στα δηµόσια έργα συνεχίζεται. Πάρτι µε πακέτα-δωράκια εκατοµµυρίων ευρώ στους κατασκευαστικούς οµίλους, πάρτι, που
µετά τη ψήφιση του σηµερινού νοµοσχεδίου, η τσέπη των µεγαλοεργολάβων θα φουσκώσει ακόµα περισσότερο, την ίδια ώρα
που οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στενάζουν από τις µνηµονιακές
σας πολιτικές. Την ίδια ώρα που το κράτος έχει αναδειχθεί στο
µεγαλύτερο «µπαταχτσή» και χρωστάει εκατοµµύρια ευρώ σε
υγιείς επιχειρήσεις.
Δεν έχετε αλλάξει ούτε στο ελάχιστο ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία. Τα ίδια που κάνατε όλα αυτά τα χρόνια και χρεοκοπήσατε
τη χώρα, τα ίδια εξακολουθείτε και κάνετε σήµερα. Συγκαλύπτετε την ισχυρή οικονοµική ολιγαρχία των εθνικών εργολάβων
εις βάρος των πολιτών. Επικαλείστε την υποτιθέµενη ανάπτυξη
µε µισθούς 300 ευρώ σε µεγάλα εργοτάξια, ξεπουλώντας το δηµόσιο συµφέρον, φτάνει να διασφαλιστεί η κερδοφορία κάποιων.
Λεηλατείτε το δηµόσιο χρήµα, κλείνοντας τα µάτια σε στηµένους
διαγωνισµούς και σκανδαλώδεις συµβάσεις. Με φουσκωµένους
προϋπολογισµούς και κοστολογήσεις σε τιµές του 2006, ενεργοποιείτε 60% αύξηση στις τιµές των διοδίων, µε τη συµβολή του
δηµοσίου να υπερβαίνει το 55%. Οι εταιρείες συνεχίζουν να εισπράττουν διόδια για έργα που δεν έχουν ποτέ εκτελεστεί, µε
ρήτρες οι οποίες δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ, έρχεστε σήµερα
και βάζετε ρήτρα στο ίδιο το κράτος.
Γιατί όλα αυτά; Για να εξασφαλιστεί δηλαδή η κερδοφορία της
ιδιωτικής κερδοσκοπίας, όλων αυτών, που συνεργαστήκατε όλα
αυτά τα χρόνια και καταστρέψατε τη χώρα. Πρόκειται για ληστεία. Πρόκειται για σκάνδαλο. Πρόκειται για ένα σχέδιο, που
πέρα από την οικονοµική του διάσταση έχει και το στοιχείο του
ελέγχου των µαζών.
Θέλετε να ελέγξετε τις µετακινήσεις του πληθυσµού αυξάνοντας το κόστος µετακίνησης, περιορίζοντάς τον στα µεγάλα
αστικά κέντρα. Επιβάλλετε εξωφρενικές αυξήσεις στα διόδια,
προκειµένου η περιφέρεια να µην αναπτυχθεί ποτέ. Κάνετε τα
πάντα προκειµένου η οποιαδήποτε σκέψη µετακίνησης στην Ελλάδα της κρίσης να είναι απαγορευτική. Να είναι απαγορευτική
για κάποιον που µένει στον Ωρωπό, στο Διόνυσο, στην Ελευσίνα
και που σήµερα διανύει δεκάδες χιλιόµετρα προκειµένου να εργαστεί µε µισθούς πείνας.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, έχετε την εντύπωση ότι ο Ωρωπός, ο
Διόνυσος ή η Ελευσίνα, σήµερα στην Ελλάδα της κρίσης και µε
όλη την πληθυσµιακή επέκταση, είναι εκτός αστικού ιστού; Αν πιστεύετε κάτι τέτοιο, τότε είστε εκτός πραγµατικότητας. Κι άντε
να πούµε ότι το 2007, µε τις αρχικές συµβάσεις, υπήρξε πράγµατι αστοχία στο συγκεκριµένο. Σήµερα, το 2013, µε την υπάρχουσα κρίση, που δουλειές δεν υπάρχουν, που η ανεργία
µαστίζει, που η αναζήτηση δουλειάς δεν κοιτάει σύνορα και χιλιόµετρα, έρχεστε και κάνετε το ίδιο και χειρότερο λάθος. Έρχεστε και βάζετε διόδια και αυξήσεις εντός του αστικού ιστού,
εντός της Περιφέρειας Αττικής. Φτάνει να κάνετε µία βόλτα τις
πρωινές και βραδινές ώρες στην εθνική οδό Αθηνών-Λαµίας, να
δείτε την «ηρωική» έξοδο που κάνουν καθηµερινά οι κάτοικοι της
Αττικής προκειµένου να εργαστούν.
Τι λέτε σε αυτούς, λοιπόν; Τους λέτε, πληρώστε παραπάνω
διόδια προκειµένου να εργαστείτε; Τους λέτε, είσαστε προνοµιούχοι που δουλεύετε και πρέπει να τιµωρηθείτε;
Τους λέτε ότι θα φτιάξετε παράδροµους, ενώ γνωρίζετε ότι
αυτό ποτέ δεν πρόκειται να συµβεί, γιατί δεν θα επιτρέψουν οι
εργολάβοι να τους διαφύγουν κέρδη. Επίσης, τους λέτε να χρησιµοποιήσουν την ανύπαρκτη προς τα βόρεια της χώρας σιδηροδροµική γραµµή. Κοινώς τους κοροϊδεύετε, δηλαδή.
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Το αρχικό σας λάθος στις συµβάσεις του 2007, που προέβλεπαν όλα τα παραπάνω, όχι απλά δεν το διορθώνετε αλλά το ενισχύετε. Και το ενισχύετε ασελγώντας για µια φορά στην τσέπη
του ελληνικού λαού.
Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, σήµερα γίνεται ακόµα
πιο αντιληπτό για ποια ανάπτυξη κόπτεστε πραγµατικά, για την
ανάπτυξη των λίγων, γιατί αυτές οι συµβάσεις είναι αντιαναπτυξιακές για τους πολλούς. Είναι συµβάσεις, οι οποίες πρέπει να
ακυρωθούν και να επανεξεταστούν από το µηδέν. Είναι συµβάσεις, που κρύβουν τις διαδροµές του χρήµατος. Είναι συµβάσεις,
που τροφοδοτούν την µαύρη τρύπα και το φαύλο κύκλο της
υπάρχουσας κατάστασης, όπου ο πολίτης, καθηµερινά και για
πολλά χρόνια πληρώνει διόδια για ανύπαρκτα έργα, χωρίς να
γνωρίζει που έχουν πάει τα χρήµατα αυτά. Είναι συµβάσεις, οι
οποίες θα επανεξεταστούν σε λίγα χρόνια µε ακόµα περισσότερες αυξήσεις και µε ακόµα περισσότερους σταθµούς διοδίων.
Αυτή είναι η πολιτική σας, το ξεπούληµα και η εκποίηση δηµοσίων αγαθών, η διαπλοκή µέσω ευνοϊκών συµβάσεων υπέρ των
λίγων, η business κάτω από το τραπέζι µε τα συµφέροντα που
σήµερα σας χειραγωγούν και εξαρτάστε από αυτά. Όλες οι κυβερνήσεις σας κινούνται στην ίδια στρατηγική. Όλες οι κυβερνήσεις σας κινούνται στη στρατηγική του χάους και της
κοµπίνας, στη στρατηγική του παραλόγου για τους πολλούς και
του κέρδους για τους λίγους.
Μόνο που αυτό αλλάζει σιγά – σιγά γιατί ο κόσµος σας πήρε
χαµπάρι. Δεν µπορείτε να κρυφτείτε, όταν υπάρχει πείνα, δυστυχία και εξαθλίωση. Δεν µπορείτε να κρυφτείτε, όταν υπάρχει γενική απαίτηση για µια άλλη ριζοσπαστική πολιτική.
Μίλησα πέντε λεπτά και πενήντα πέντε δευτερόλεπτα, κύριε
Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ πάρα
πολύ για τη συνέπεια, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουτσούκος, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι σηµαίνει για τη χώρα µας, που
βρίσκεται σε µια περίοδο παρατεταµένης ύφεσης και κρίσης, η
επανεκκίνηση των µεγάλων αυτοκινητοδρόµων, δεν χρειάζεται
να το αναλύσω. Καταλαβαίνει ο καθένας τη σηµασία που έχει
αυτή η διαδικασία για την ανάπτυξη και για την απασχόληση.
Επίσης δεν χρειάζεται να αναλύσω, γιατί η χώρα µας επέλεξε
µια παγκόσµια συνηθισµένη πρακτική, αυτής των συµβάσεων παραχώρησης για τους αυτοκινητόδροµους. Βεβαίως και αυτή η
διαδικασία στη φάση της κρίσης δοκιµάστηκε, όπως απέδειξε η
µονοµερής στάση των τραπεζών και των παραχωρησιούχων να
διακόψουν τα έργα, όταν η κρίση δεν µπορούσε να τα χρηµατοδοτήσει.
Για την ιδιαίτερη εκλογική µου περιφέρεια, την Ηλεία, αλλά όχι
µόνο, για τη δυτική Ελλάδα συνολικά, το γεγονός ότι µετά από
πάρα πολλές προσπάθειες στις αρχές τις δεκαετίας του 2000
µπήκαµε στον εθνικό σχεδιασµό για πρώτη φορά, ήταν ένα πάρα
πολύ σηµαντικό γεγονός. Όλοι γνωρίζουµε ότι η Ήπειρος και η
δυτική Ελλάδα, είναι οι κατ’ εξοχήν φτωχότερες περιοχές της
χώρας µας. Η ανάπτυξη στον ανατολικό και στο βόρειο άξονα
είχε στερήσει πόρους από αυτήν την περιοχή χωρίς σιδηρόδροµο, χωρίς αυτοκινητόδροµους.
Δυστυχώς, η ένταξη στους Δυτικοευρωπαϊκούς άξονες του δυτικού σιδηροδροµικού άξονα απεντάχθηκε στην πορεία. Η περιπέτεια της Ιονίας Οδού, που το δυτικό της τµήµα πήγαινε µέχρι
την Τσακώνα, συνεχίστηκε εντάσσοντάς την στην Ολυµπία Οδό,
της οποίας οι εργασίες διεκόπησαν, όταν οι τράπεζες και οι παραχωρησιούχοι µονοµερώς εγκατέλειψαν το έργο. Έτσι επιβεβαίωσαν, δυστυχώς, αυτό που είχα πει όταν ψηφίσαµε, όπως
είπε ο εισηγητής µας, τις συµβάσεις το 2007, στον κ. Σουφλιά
και προκάλεσε την αντίδρασή του ότι η σύµβαση ήταν λεόντεια.
Αυτό αποδείχθηκε από τον τρόπο που µας αντιµετώπισαν οι
τράπεζες και οι παραχωρησιούχοι, όταν εκµεταλλεύτηκαν τους
όρους των συµβάσεων για να διακόψουν τις συµβάσεις και εµείς
να περνάµε ένα δρόµο πάρα πολύ επικίνδυνο καταβάλλοντας και
διόδια. Και καταβάλλουµε διόδια, γιατί πάρα πολλοί νοµίζουν ότι
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οι Βουλευτές δεν πληρώνουν τα διόδια.
Τώρα, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, είµαστε σε µία φάση
όπου µέσα από µία µακρόχρονη περίοδο που έγινε προσπάθεια
επανεκκίνησης των έργων, έχουµε στη Βουλή τις συγκεκριµένες
συµβάσεις παραχώρησης.
Θέλω να σας θυµίσω, για την ιστορία, ότι αυτή η προσπάθεια
ξεκίνησε µε Υπουργό τον κ. Ρέππα και Υφυπουργό τον κ. Μαγκριώτη, µε την προετοιµασία ενός συµφώνου συναντίληψης µε
τους παραχωρησιούχους και τότε στις επανειληµµένες συσκέψεις στο Υπουργείο, εγώ διαπίστωσα αυτό που επιβεβαιώνει τον
ισχυρισµό µου, ότι οι τράπεζες και οι παραχωρησιούχοι επέµεναν
να απεντάξουν το τµήµα Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα από το έργο,
µε το επιχείρηµα ότι το έργο δεν βγαίνει. Άρα, επιβεβαιώνεται
αυτό που είπα για το χαρακτήρα της σύµβασης.
Τότε εγώ προσωπικά το δήλωσα µε σαφήνεια, το Νοέµβρη του
2011 –θυµίζω ήµουν ακόµα µέλος της κυβέρνησης- ότι σύµβαση
στη Βουλή που δεν θα έχει το τµήµα Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα
δεν µπορεί να ψηφιστεί.
Κάναµε και µία µεγάλη προσπάθεια, όταν η καινούργια τρικοµµατική κυβέρνηση µε Υπουργό τον κ. Χατζηδάκη και ειδικό διαπραγµατευτή τον κ. Βιδάλη ξεκίνησε τις διαπραγµατεύσεις, να
πάρουµε τη δέσµευση ότι µέσα στη φάση των διαπραγµατεύσεων η Κυβέρνηση, µε ό,τι µπορεί να παραχωρήσει, τα claims,
τα διόδια, το χρονοδιάγραµµα, δεν θα απεντάξει αυτό το τµήµα.
Δυστυχώς δεν την πήραµε, παρά τις προσπάθειές µας.
Όταν ενηµερωθήκαµε ότι στις συζητήσεις που έκανε ο κ. Χατζηδάκης µε τους Ευρωπαίους Επιτρόπους είχε συµφωνήσει η
χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να µην
έχει αυτό το τµήµα, το Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα, πήραµε την
πρωτοβουλία σε µία µεγάλη σύσκεψη όλων των Βουλευτών των
δύο Περιφερειών, της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας,
των θεσµικών εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, να ζητήσουµε
συνάντηση µε τον κ. Σαµαρά, γιατί θέλαµε ο Πρωθυπουργός και
Βουλευτής της Μεσσηνίας όχι να µας κάνει χάρη αλλά να ρίξει
το ειδικό του διαπραγµατευτικό βάρος και να δώσει οδηγίες
στους Υπουργούς του.
Δυστυχώς, δεν το κατορθώσαµε. Και ως Βουλευτής, που έχω
δώσει ψήφο εµπιστοσύνης στον κ. Σαµαρά, πρέπει να σας πω ότι
νιώθω ιδιαίτερα στενοχωρηµένος όταν βλέπω τον Πρωθυπουργό
να συναντιέται µε τους παράγοντες του ποδοσφαίρου, τους παράγοντες της αυτοδιοίκησης και να µη βλέπει τους εκπροσώπους δύο ολόκληρων περιφερειών.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να σας πω, ότι για πρώτη φορά
πήραµε µία καθαρή τοποθέτηση, ότι ο δρόµος, το τµήµα αυτό
που έχει τεράστια σηµασία για την ανάπτυξη της δυτικής Ελλάδας, για να µην είναι σε αποµόνωση, θα παραµείνει εντός του
εθνικού σχεδιασµού, στο τέλος του Νοέµβρη, όταν µας κάλεσε
ο κ. Χρυσοχοΐδης, προς τιµήν του, να µας παρουσιάσει το σχέδιο
και όπου βεβαίως επαναλάβαµε αυτό που είχαµε πει, ότι σύµβαση χωρίς το κοµµάτι αυτό δεν µπορεί να περάσει στη Βουλή.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης, µας διαβεβαίωσε ότι οι προθέσεις της Κυβέρνησης είναι αυτό να γίνει δηµόσιο έργο. Ζητήσαµε συγκεκριµένες δεσµεύσεις. Ζήτησα κι εγώ, µεταξύ των άλλων, αυτό να
έχει το χαρακτήρα µίας ρύθµισης, που θα την ψηφίσουµε στη
Βουλή, όχι µόνο για να επιβεβαιωθεί η πολιτική βούληση αλλά
για να αντιµετωπίσουµε τα γραφειοκρατικά εµπόδια, τα ζητήµατα των περιβαλλοντολογικών µελετών, της χάραξης του δρόµου, του φυσικού αντικειµένου, των απαλλοτριώσεων. Έφερε ο
κύριος Υπουργός µία ρύθµιση στην επιτροπή. Βελτιώθηκε αυτή
µετά τις παρεµβάσεις µας. Νοµίζω ότι είναι επαρκής. Έχει ειδική
αναφορά στο τµήµα Πάτρα-Πύργος, στο οποίο σηµειώνω, έχει
εκτελεστεί ένα µεγάλο µέρος του έργου, έχει ειδική αναφορά
στο έργο Καλό Νερό-Τσακώνα. Νοµίζω πως αν προστεθεί και µία
αναφορά στο υπόλοιπο τµήµα, δηλαδή από Πύργο µέχρι το Καλό
Νερό, θα είναι πλήρης.
Ο Υπουργός, µας έχει επιβεβαιώσει ότι έχει έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιτρέπει τη χρηµατοδότηση του
έργου. Πιστεύω θα το καταθέσει στη Βουλή. Μας έχει πει ότι
είναι έτοιµη η διαδικασία της απένταξης και της δηµοπράτησης.
Νοµίζω ότι θα το κάνει. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω γι’ αυτήν
τη συµβολή του και να πω ότι για εµάς δεν υπάρχει άλλος δρό-
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µος, παρά να ψηφίσουµε το άρθρο 5. Πολύ περισσότερο πιστεύω και για εκείνους που έχουν ένσταση επί των συµβάσεων,
δεν υπάρχει άλλη οδός, παρά να ψηφίσουν το άρθρο 5. Όταν κάνεις µάλιστα κριτική στις συµβάσεις παραχώρησης και λες ότι η
σωστή διαδικασία είναι τα δηµόσια έργα, τότε πρέπει να ψηφίσεις τη διαδικασία ενός δηµοσίου έργου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με αυτά θέλω να κλείσω την τοποθέτησή µου, αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαµβάνοντας αυτό που είπα για τη συµβολή του
Υπουργού και την πεποίθηση πως ό,τι λέει, το εννοεί και ότι
άµεσα θα δροµολογήσει τις διαδικασίες της δηµοπράτησης,
όπως πιστεύω θα το επιβεβαιώσει και στην οµιλία του στην Ολοµέλεια, όπως έκανε και στην επιτροπή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουίκ από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε, πριν µπω στο θέµα το οποίο αφορά την
υπόθεση του νοµοσχεδίου που κουβεντιάζουµε, να θέσω ένα
εθνικό θέµα, διότι ο Ερντογάν εκτρέπεται πλέον.
Σε οµιλία που έκανε σήµερα στην Κεσσάνη, δίπλα στα σύνορα
µε τον Έβρο, είπε επί λέξει -για να καταλάβουµε πώς τον έχουµε
αφήσει µε τα ζεϊµπέκικα και µε τις «κουµπαριές» ανεξέλεγκτοότι γι’ αυτούς Θράκη είναι ταυτόχρονα και Θεσσαλονίκη, είναι
ταυτόχρονα και Κοµοτηνή και Ξάνθη και έµπλεξε και πόλεις της
Βουλγαρίας και των Σκοπίων.
Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε πλέον όλη αυτή την νεοωθοµανική
αντίληψη Ερντογάν και Νταβούντογλου και µάλιστα µέσω του
προξενείου µας, όπου σκορπάνε 15 εκατοµµύρια µαύρο χρήµα
το χρόνο, µε τους τρεις χιλιάδες πράκτορες και προκτορίσκους,
κάτι που το έχουµε κουβεντιάσει στην Επιτροπή Άµυνας και Εξωτερικών και τώρα απλώνει τα νύχια του και εκεί που βρίσκεται ο
γνωστός µας Δήµαρχος Μπουτάρης, δηλαδή και προς την Θεσσαλονίκη, την ώρα που και οι Αλβανοί θέτουν σαν πρώτο θέµα
της εξωτερικής τους πολιτικής, µε τη νέα σοσιαλιστική κυβέρνηση
του κ. Ράµα, το θέµα της Μεγάλης Αλβανίας και των Τσάµηδων.
Οπότε, είµαι υποχρεωµένος και ως Τοµεάρχης Εξωτερικών των
Ανεξάρτητων Ελλήνων, να θέσω ότι βρισκόµαστε προ κινδύνων.
Ο κ. Βενιζέλος, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, αρνείται να
συγκαλέσει το Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις µας, όταν και από το Σεπτέµβριο είπε στον
Πρόεδρό µας Πάνο Καµµένο, µε τον οποίο συναντήθηκαν στο
γραφείο του, ότι ναι, οσονούπω θα το συγκαλέσει. Και εµείς καθόµαστε ακόµα εδώ και τον κοιτάµε και τον παρακολουθούµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Άρα, δεν αρνείται. Είπε «οσονούπω».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
σας παρακαλώ να µη διακόπτετε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Αρνείται από τον Σεπτέµβριο, την ώρα που βράζουν τα εθνικά θέµατα, κύριε Πρόεδρε. Μη δικαιολογείτε τον άνθρωπο που έχει ευθύνες αυτήν τη
στιγµή και ο οποίος έτρεξε και ένα χιλιόµετρο µπροστά από τον
Οµπάµα -σας θυµίζω- για το θέµα της Συρίας. Οπότε, µην τον δικαιολογείτε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είπε «οσονούπω».
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Μη τον δικαιολογείτε,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
σας παρακαλώ να µη διακόπτετε τον οµιλητή.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αφού είναι εκτός θέµατος. Να
µη διακόψουµε καν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεχίστε, κύριε
Κουίκ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ας πάµε τώρα στο
θέµα που συζητάµε.
Σήµερα, ήµουν στα διόδια της Αγίας Τριάδας στις Θερµοπύλες, λίγο πριν από τη Λαµία, εκεί όπου όλοι οι φορείς -επιµελη-
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τήρια, ΚΤΕΛ, φορτηγατζήδες, τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρειακατέβηκαν σε συγκέντρωση διαµαρτυρίας.
Ξέρετε, µιλάµε για έναν από τους νοµούς που είναι όµηροι. Οι
άνθρωποι, δεν µπορούν να κινηθούν µέσα στον ίδιο το νοµό τους
αν δεν πληρώσουν διόδια και έρχονται και άλλα. Είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι τον Ε65 τον βλέπουν µε κιάλια, διότι µέσα σε όλα
«µπακλαβοποιήθηκε» ο Ε65. Φτιάχνονται ορισµένα τµήµατα,
όµως αφήνουν έξω την Λαµία.
Εκεί, συνάντησα και τον φορτηγατζή ο οποίος µου είπε ότι:
«εγώ για να πάω τώρα στη Θεσσαλονίκη και να γυρίσω πίσω
θέλω 245 ευρώ». Εκεί συνάντησα και ανθρώπους του ΚΤΕΛ που
λένε ότι θα υπάρξει επιβάρυνση πάνω στην τιµή των εισιτηρίων
µετά από τις αυξήσεις των διοδίων.
Ταυτόχρονα, σκεπτόµουν τι ηλίθιος είµαι να µην πάρω την οικογένειά µου και να πάω στο Υπουργείο και να πω: «Μου δίνετε
µια εθνική οδό, να πληρώνουν δυο, τρία χρόνια διόδια οι οδηγοί
όλων των κατηγοριών -ερασιτέχνες και επαγγελµατίες- και µετά
εγώ να σας τον φτιάξω;». Ό,τι γίνεται δηλαδή στο θέµα Κορίνθου-Πατρών. Ωραία τα έχουν πάρει. Και αφού τα πήραν πολύ
ωραία επί τρία χρόνια, τώρα θέλουν να φτιάξουν και το δρόµο.
Επιπλέον, έχουµε βεβαίως και το θέµα της µείωσης της αυτοχρηµατοδότησης από το 50% στο 20%, ένας µποναµάς 8,2% -τα
ξέρετε- κάτι που δεν το ακούω σε κανένα κανάλι. Εύλογο.
Το κακό ξέρετε ποιο είναι; Ότι ο Κώστας Καραµανλής, ο τότε
Πρωθυπουργός της Νέας Δηµοκρατίας, είχε µιλήσει τρώγοντας
σουβλάκια και κεµπάπ, για νταβατζήδες, και η συνέχειά του, η
Νέα Δηµοκρατία του Σαµαρά, τους έχει στα όπα-όπα και τους
δίνει και τον χριστουγεννιάτικο µποναµά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε µόνο µία θέση σε ό,τι
αφορά το εθνικό µε ιδίους πόρους έργο, το οποίο θα γίνει από
την Πάτρα µέχρι την Ολυµπία.
Εµείς δεν θα λέγαµε όχι αλλά θέλουµε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και συγκεκριµένη δέσµευση, σε ό,τι αφορά την χρηµατοδότηση εξ ιδίων πόρων, εθνικών πόρων. Γιατί είχα ακούσει
ότι το 2013 θα ήταν έτοιµος ο δρόµος αυτός, αλλά το 2013 τελειώνει και τώρα ακούµε ότι θα ξεκινήσει το 2016. Απλά το λέω
για το άρθρο 5. Θέλουµε αυτές τις απόλυτα γραπτές διαβεβαιώσεις.
Κατ’ αρχάς οφείλω να τονίσω ακόµα ότι οι εθνικοί εργολάβοι
καταργούν ήδη τις δικές τους συµβάσεις που αφορούν την υποχρέωση να έχουν παράλληλα µεριµνήσει για τους διπλανούς, για
τους παράλληλους δρόµους. Υπάρχουν σηµεία των αυτοκινητόδροµων, όπου υπάρχουν στροφές καρµανιόλες και σε άλλα σηµεία δεν υπάρχουν καν παράλληλοι δρόµοι. Είναι για αυτούς που
πάλευε ο Απόστολος Γκλέτσος στην περιοχή της Στυλίδας.
Η ιστορία δυστυχώς επαναλαµβάνεται µε τους ίδιους πρωταγωνιστές, Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τότε ήταν το όνοµα Σουφλιάς, σήµερα είναι Χρυσοχοϊδης το όνοµα, αν και υποπτεύοµαι
ότι από πίσω κρύβεται και ο Κωστής Χατζηδάκης.
Να υπενθυµίσω ότι ο κ. Σουφλιάς στην κυβέρνηση Καραµανλή,
χόρεψε και µάλιστα για πάρτι των εργολάβων, τσάµικο, καλαµατιανό, δεν θυµάµαι. Υποθέτω ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης, εάν αποφασίσει να χορέψει στους εργολάβους, θα χορέψει χορό
ανατολίτικο, µια που, όπως είπε, είναι περήφανος Έλληνας που
θα γίνει στην Αθήνα το τζαµί. Πρέπει να διαλέξει και τους αντίστοιχους κούκους.
Μια που µιλάµε, όµως, να κάνω ένα ερώτηµα -και απευθύνοµαι
στον περήφανο Έλληνα που θα φτιάξει το τζαµί στην Αθήνα. Στη
συνεδρίαση της Βουλής για αυτό το νοµοσχέδιο, θα ανακοινώσετε ότι τις είκοσι χιλιάδες θέσεις εργασίας, που είπατε, θα τις
δικαιούνται πρωτίστως οι άνεργοι Έλληνες πολίτες; Εδώ σας
έχω, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο κ. Ματθαιόπουλος από την Χρυσή Αυγή έχει τον λόγο.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Πράγµατι, το σηµερινό σχέδιο νόµου που αφορά τη ρύθµιση θεµάτων σε ό,τι αφορά την παραχώρηση µεγάλων οδικών έργων και άλλα συναφή θέµατα,
είναι σηµαντικό από πάρα πολλές και διαφορετικές απόψεις.
Ωστόσο, είναι πολύ δικαιολογηµένη η στάση ορισµένων εδώ
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πέρα που µεταχειρίστηκαν επιχειρήµατα τέτοιου ύφους –αναφέροµαι σε όλους τους προλαλήσαντες- ακριβώς γιατί σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα υπάρχουν εκφραστές δύο συγκεκριµένων τάσεων.
Από τη µία, έχουµε αυτούς οι οποίοι εκφράζουν τα συµφέροντα
του απλού Έλληνα πολίτη, του απλού Έλληνα φορολογούµενου
και από την άλλη, έχουµε αυτούς οι οποίοι επιχειρηµατολογούν
µόνο και µόνο για τα συµφέροντα των µεγάλων εργολάβων,
αυτών δηλαδή που θα πάρουν µεγάλα πακέτα για να διεκπεραιώσουν -υποτίθεται- µεγάλα αναπτυξιακά έργα.
Η Χρυσή Αυγή, το λαϊκό εθνικιστικό κίνηµα, είναι αυτονόητο
ότι µιλάει για τα συµφέροντα του ελληνικού λαού και µέσα από
τη δική του οπτική γωνία, αντιλαµβάνεται και αντιµετωπίζει το
παρόν νοµοσχέδιο και τη φιλοσοφία που το διέπει.
Η µνηµονιακή συγκυβέρνηση, δυστυχώς, για ακόµη µία φορά
αποδεικνύει ότι νοµοθετεί εις όφελος των µεγάλων εθνικών
υπεργολάβων, οι οποίοι συνδιαλέγονται, συνεργάζονται άψογα
µε µεγάλα και επίτιµα κοµµατικά στελέχη είτε του ΠΑΣΟΚ είτε
της Νέας Δηµοκρατίας.
Θα έρθω στο θέµα αυτό αργότερα, για να αποδείξω ότι για
ακόµα µία φορά νοµοθετείτε εις όφελος εκείνων οι οποίοι σας
έχουν φέρει για να κάθεστε στην καρέκλα που κάθεστε σήµερα.
Ωστόσο, πρέπει να παραδεχθώ ότι η εξέλιξη των πραγµάτων
ήταν τέτοια, που µε αναγκάζει να συµφωνήσω για πρώτη φορά
µε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πριν από τρία, τέσσερα χρόνια, διά στόµατος του τότε Προέδρου του είχε πει την περίφηµη φράση
«λεφτά υπάρχουν».
Φυσικά λεφτά υπάρχουν όχι για τον Έλληνα πολίτη, λεφτά
υπάρχουν για τους µεγαλοεργολάβους, για τους «µεγαλοκαρχαρίες», οι οποίοι για ακόµη µία φορά µέσα από ένα τέτοιο νοµοσχέδιο, θα θησαυρίσουν εις βάρος του ιδρώτα του ελληνικού
λαού.
Δικαιώνεται, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ µε το «λεφτά υπάρχουν», γιατί
έχουµε ένα νοµοσχέδιο, του οποίου η µελέτη αποδεικνύει ότι σήµερα µέσα σε µία µεγάλη µνηµονιακή κρίση, µέσα σε µία οικονοµική συγκυρία τόσο άσχηµη, έχουµε ένα κράτος σπάταλο το
οποίο δωρίζει «πακέτα» σε συγκεκριµένες οικογένειες, οι οποίες
εδώ και χρόνια έχουν αναλάβει τη διεκπεραίωση µεγάλων «αναπτυξιακών» έργων.
Δεν είναι η τωρινή υπόθεση, δεν αφορά τη Μεταπολίτευση και
µετά, µιλάµε για οικογένειες, οι οποίες και επί επταετίας ή χούντας όπως την αποκαλείτε εσείς, είχαν αναλάβει τη διεκπεραίωση
µεγάλων έργων του δηµοσίου.
Είναι γνωστά τα ονόµατα αυτά και τα έχουµε κατονοµάσει πολλές φορές µέσα σε αυτήν την Αίθουσα.
Βέβαια το θέµα είναι, γιατί εσείς σήµερα έχετε τόσο µεγάλη
ζέση για να νοµοθετήσετε εις όφελος των κυρίων αυτών; Έχετε
τόση µεγάλη ζέση, ακριβώς γιατί είναι άτοµα τα οποία έχουν
στην ιδιοκτησία τους κανάλια, έχουν όλες τις τηλεοράσεις, έχουν
όλες τις εφηµερίδες, τα ραδιόφωνα, τα περιοδικά µέσα από τα
οποία διαφηµίζεστε και εξωραΐζουν το µνηµόνιο µέσα από τα
µνηµονιακά µέσα ενηµέρωσης. Πολλές φορές βλέπουµε άτοµα,
τα οποία έχουν βουλιάξει την Ελλάδα στο χρέος, που έχουν ξεφτιλίσει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, να παρουσιάζονται
ως µεγάλα πολιτικά στελέχη, ενώ ταυτόχρονα την ίδια στιγµή,
από τα ίδια µέσα, είναι κάποιοι που βρίζουν συστηµατικά και κατ’
επάγγελµα τη Χρυσή Αυγή, λερώνοντας µε τη λάσπη τους το νόµιµο πολιτικό αγώνα της. Να, λοιπόν, για ποιο λόγο έχουµε τη
σύµπλευση µνηµονιακής συγκυβέρνησης µε µεγαλοεργολάβους.
Διότι κάθεστε στο ίδιο τραπέζι και τρώτε από το ίδιο πιάτο. Να
λέµε τα πράγµατα ωµά και να µιλήσουµε επιτέλους τη γλώσσα
της αλήθειας.
Είχα πει κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον «κατοχικό»
προϋπολογισµό, όπως τον χαρακτηρίζουµε εµείς, ότι έπρεπε το
Υπουργείο να κάνει συγκεκριµένα πέντε απλά πράγµατα, εάν
θέλει να προβεί στην οποιαδήποτε ρύθµιση θεµάτων σαν το σηµερινό.
Είπα συγκεκριµένα, ότι θα έπρεπε να έχουµε ανεξάρτητες οικονοµικές αρχές, οι οποίες θα διεξάγουν λογιστικό έλεγχο ιδιαίτερα για τα δηµόσια έργα. Είναι κοινή παραδοχή όλων, ότι ένας
από τους λόγους που η χώρα βυθίστηκε σε αυτό το χρέος, είναι
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επειδή ο δηµόσιος τοµέας και τα δηµόσια έργα είναι µε τέτοιο
τρόπο υπερκοστολογηµένα, ώστε ο Έλληνας πολίτης να πληρώνει
πέντε και δέκα φορές έργα, τα οποία είναι χείριστης ποιότητας.
Θα γίνω λίγο πιο συγκεκριµένος λέγοντας ότι θα έπρεπε εσείς,
το Υπουργείο σας και καθένας που κάθεται στη θέση αυτή, να
κάνει ένα δειγµατοληπτικό έλεγχο των τιµών στη διεθνή αγορά,
να πάρει δηλαδή τις τιµές και να δει πόσο κοστίζει η κατασκευή
ενός δρόµου, για παράδειγµα, σε µια ευρωπαϊκή χώρα και πόσο
κοστίζει στην Ελλάδα. Εάν η απόκλιση είναι τόσο µεγάλη, πρώτον, να αναρωτηθεί το γιατί και δεύτερον, να αποδώσει ποινικές
ευθύνες σε αυτούς οι οποίοι αποδεδειγµένα κλέβουν µέσα από
τέτοια έργα.
Θα δώσω ένα συγκεκριµένο παράδειγµα, για να καταλάβετε
για τι πράγµα µιλάω. Έχουµε τη µελέτη του νοµοσχεδίου από
την οποία προκύπτει εύκολα –το παραδεχθήκατε κι εσείς- ότι θα
έχουµε αύξηση της χρηµατοδοτικής συµβολής από πλευράς
τους κράτους. Να το πούµε διαφορετικά. Ο Έλληνας πολίτης,
θα πληρώσει ξανά από την τσέπη του άλλο 1,14 δισεκατοµµύριο
ευρώ, τη στιγµή που οι εταιρείες αυτές, οι ιδιωτικές εταιρείες,
που πολλές εξ αυτών είναι και χρεοκοπηµένες, θα διεκπεραιώσουν ένα έργο αλλά για διακόσια ογδόντα χιλιόµετρα λιγότερα.
Αυτό δεν χαρακτηρίστηκε «κλοπή» -που όντως είναι κλοπή- αλλά
χαρακτηρίστηκε «αναπτυξιακό έργο». Έτσι αντιλαµβάνεστε την
ανάπτυξη και µετά απορείτε, για ποιο λόγο όλος ο ελληνικός
λαός λέει τα πράγµατα µε το όνοµά τους και αποκαλεί «κλέφτες»
τους κλέφτες και «απατεώνες» τους απατεώνες.
Επίσης, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι µετά από την εξωφρενική είδηση της αύξησης της τάξεως του 60% στα τέλη των διοδίων είχαµε και µια ρύθµιση µέσα στη Βουλή. Όποιος είναι
Βουλευτής και ταξιδεύει µε το αυτοκίνητό του -για το οποίο η
Βουλή του δίνει και επίδοµα για να βάζει καύσιµα- έχει το δικαίωµα να µην πληρώνει διόδια, ο Έλληνας πολίτης όµως, θα
αναγκαστεί να πληρώσει συν 60% τα διόδια αυτά, για να απολαύσει έργα τα οποία είναι χειρίστης ποιότητας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Παίρνεις επίδοµα για τα καύσιµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, µη
διακόπτετε.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. Πάρτε τη βεβαίωση αποδοχών και θα δείτε ότι έχει ένα πίνακα που λέει ότι από τη Βουλή
κατατίθεται ένα ποσό συγκεκριµένο µηνιαίως για τη µεταφορά
των Βουλευτών. Ούτε αυτό το έχετε υπ’ όψιν;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μάλλον κατ’ εξαίρεση θα το παίρνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, εσείς µην απαντάτε.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, ούτε αυτό δεν το
έχετε υπ’ όψιν. Προφανώς σας ενδιαφέρει η τελευταία γραµµή
που λέει τη µηνιαία αποδοχή, τα άλλα δεν σας ενδιαφέρουν, γιατί
δεν τα βάζετε από την τσέπη σας στο κάτω-κάτω.
Εν πάση περιπτώσει, το ζήτηµα είναι ότι δεν συµπεριφέρεστε
τίµια, γιατί βγάζετε έξω από αυτό το φοροληστρικό παιχνίδι τους
εαυτούς σας. Αναγκάζετε, όµως, τον ελληνικό λαό να πληρώνει
από την τσέπη του ξανά και ξανά έργα, τα οποία -φαίνεται κι από
τούτο το νοµοσχέδιο- λεηλατούν τον ιδρώτα του ελληνικού λαού.
Δεν θα µπω στον κόπο να έρθω σε αντιπαράθεση ούτε µε εσάς
ούτε µε κανέναν µέσα σε αυτήν την Αίθουσα, πόσω µάλλον µε
έναν αδιάβαστο Υπουργό, ο οποίος δεν µπήκε καν στον κόπο να
διαβάσει το µνηµόνιο, άσχετα αν αυτό, έφερε πέντε και δέκα χιλιάδες αυτοκτονίες, άσχετα αν αυτό, έχει βυθίσει τη χώρα στο
χρέος, άσχετα αν αυτό, έχει εκχωρήσει εθνική κυριαρχία.
Θα απαντήσω όµως -κάτι το οποίο οφείλω να κάνω- γιατί µε
ιδιαίτερη ειρωνεία είχε πει σε κάποιο συναγωνιστή από τη Χρυσή
Αυγή, ότι άτοµα µε µυαλά σαν τα δικά µας απέναντι –εννοώντας
την Τουρκία- θέλουν να µετατρέψουν την Αγιά Σοφιά σε τζαµί.
Άτοµα µε µυαλά σαν τα δικά σας θέλουν να χτίσουν τζαµί µέσα
στην Ελλάδα χωρίς να ρωτήσουν τον ελληνικό λαό και άτοµα µε
µυαλά σαν τα δικά σας, είναι που έχουν φέρει τη χώρα σε αυτό
το έσχατο σηµείο.
Στο κάτω-κάτω –για να κλείσω µε αυτό- είναι άτοπο να µιλάτε
για µυαλά, όταν ανήκετε σε ένα κόµµα του οποίου ο Πρόεδρος
έκανε ποδήλατο κι εν κινήσει ήθελε να αλλάξει την αλυσίδα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εποµένως, προσέχετε τις εκφράσεις σας και δείτε τα του
οίκου σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, επειδή είστε καινούργιος Βουλευτής, να αποφεύγετε τέτοιου είδους αναφορές και αντιπαραθέσεις. Σοβαρότητα
χρειάζεται σε αυτήν την Αίθουσα.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Και να σας πω, επίσης, ότι είστε αµετανόητοι και
άθλιοι και καλό θα ήταν να αποχωρήσετε όσο γίνεται πιο γρήγορα από αυτήν Αίθουσα…
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Καληνύχτα σας, κύριε Υπουργέ! Δεν αποφασίζετε εσείς.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): …γιατί η Ελλάδα σε αυτές τις κρίσιµες στιγµές
άτοµα και πολιτικούς σαν κι εσάς, δεν τους χρειάζεται.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Καληνύχτα σας, κύριε
Υπουργέ! Δεν αποφασίζετε εσείς.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Η θέση σας είναι αλλού.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τι έχετε προσφέρει εσείς για
την Ελλάδα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Υπουργέ, µιλήστε για το νοµοσχέδιο.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Κύριε Ματθαιόπουλε, ήρξατο χειρών αδίκων. Εσείς ξεκινήσατε. Σας παρακαλώ, λοιπόν, να σταµατήσει εδώ ο καυγάς.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Είστε άµυαλοι και επικίνδυνοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
µην ανταποκρίνεστε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Είστε άµυαλοι και επικίνδυνοι. Δεν σας φοβάται
κανείς. Εγώ δεν σας φοβάµαι καθόλου. Σας ξέρω πολλά χρόνια.
Είστε δειλοί και µαχαιροβγάλτες!
(Θόρυβος-έντονες διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής
Αυγής)
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Σοβαρά µιλάτε; Τι µαχαιροβγάλτες;
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή είναι η σοβαρότητα;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Είστε µαχαιροβγάλτες και δειλοί!
(Θόρυβος-έντονες διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής
Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
σας παρακαλώ! Συνεχίστε, παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν συζητώ µε µαχαιροβγάλτες και δειλούς.
(Θόρυβος-έντονες διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής
Αυγής)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Κι εσείς είστε λαµόγια! Πού είναι
τα κλεµµένα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µεγάλη χαρά
για µένα που φέρνω για έγκριση το πρώτο νοµοσχέδιο µετά τον
προϋπολογισµό. Έχει µια συµβολική σηµασία. Είναι το πρώτο νοµοσχέδιο ανάπτυξης στον πρώτο προϋπολογισµό µε πλεόνασµα,
µετά από µία τραγική εξαετία κρίσης.
Δεν είναι τυχαίο. Αυτά τα έργα ξεκίνησαν το 2008, σταµάτησαν
το 2010, γιατί κανείς χρηµατοδοτικός οργανισµός, καµµιά διεθνής τράπεζα, δεν εµπιστευόταν να βάλει τα κεφάλαια στη χώρα
και εγκατέλειπαν την Ελλάδα. Σήµερα, µε πρώτη την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και τους εταίρους µας, επενδύουν 1,7 δισεκατοµµύριο ευρώ στη χώρα, όχι µόνο για δύο-τρία χρόνια,
αλλά για τριάντα χρόνια. Εµπιστεύονται, όσο πιο έµπρακτα µπορούν, την Ελλάδα και πέρα από λόγια χτίζουν τη σταθερότητά
της. Οι σκληρές θυσίες των συµπολιτών µας αρχίζουν να αποδίδουν αποτελέσµατα.
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Είναι ένα νοµοσχέδιο ανάπτυξης µε έργα και όχι µε λόγια. Δεν
υπόσχεται το νοµοσχέδιο αυτό. Κάνει. Πράττει. Φέρνει είκοσι χιλιάδες θέσεις εργασίας, 1,5% αύξηση του ΑΕΠ τα επόµενα τρία
χρόνια, οδικές υποδοµές στην Ελλάδα, ευκαιρίες επιχειρηµατικότητας και στρατηγικής ανάπτυξης. Στο τέλος του 2015, όταν
τα έργα θα ολοκληρωθούν, η χώρα θα έχει ένα σύγχρονο, λειτουργικό οδικό δίκτυο, δηλαδή θα έχει µία βασική προϋπόθεση
για να γίνει κόµβος µεταφορών στην Ευρασία. Η Ελλάδα θα ενωθεί, η µετακίνηση θα διευκολυνθεί, η επικοινωνία θα επιταχυνθεί.
Συµφωνούµε όλοι στο στρατηγικό στόχο της ανάπτυξης ως
κόµβου µεταφορών. Όλοι, επίσης, γνωρίζουµε πως αυτό σηµαίνει υποδοµές και τεχνολογίες δικτύων µεταφοράς, οδικούς άξονες, σιδηροδροµικό δίκτυο, λιµάνια, εµπορευµατικούς σταθµούς,
διασυνδέσεις, τεχνολογίες διακίνησης και τεχνογνωσία διαδικτυακής κατασκευής και συντήρησης.
Ο στόχος δεν φτάνει, δεν είναι άλλωστε καινούργιος. Η διαφορά µε τις παλιότερες εποχές, είναι πως τώρα υπάρχει ζωτική
ανάγκη για ανάπτυξη. Έχουµε σχέδιο, έχουµε πολιτική, να κάνουµε το στόχο αποτέλεσµα ζωής για τη χώρα και τους συµπολίτες µας.
Το νοµοσχέδιο έχει και µια άλλη σηµασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μας φέρνει όλους πιο κοντά να συζητάµε, για το πώς
µπορούµε πράγµατα που είναι συµφωνηµένα ως στρατηγικές για
τη χώρα, να τα προχωρήσουµε και να συµφωνήσουµε αν θα τα
κάνουµε ή όχι.
Δεν υπάρχει κανείς που να µη θέλει τους αυτοκινητόδροµους.
Τι δεν θέλουµε; Το οδικό δίκτυο; Την αύξηση του ΑΕΠ; Τις είκοσι
χιλιάδες θέσεις εργασίας; Δεν θέλουµε αύριο το σιδηροδροµικό
δίκτυο, τις υποδοµές που θα υποδεχθούν την ανάπτυξη;
Η επανεκκίνηση, κατά τη γνώµη µου, είναι µία µεγάλη ευκαιρία
για συνεννόηση. Πρέπει να µάθουµε να λύνουµε τα προβλήµατα
και όχι απλά να τα κουβεντιάζουµε και, κυρίως, όχι να «στύβουµε» τις ψυχές των ανθρώπων και να οδηγούµε περαιτέρω στο
µίσος µέσα από τον λαϊκισµό. Αυτός είναι ο πολιτικός στόχος. Η
συνεννόηση. Αυτόν πρέπει να επιδιώξουµε, να υπηρετήσουµε,
να εφαρµόσουµε. Έχει δύο προϋποθέσεις: Τη γνώση και την
καλή πίστη.
Προσπάθησα όλο αυτό το χρονικό διάστηµα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, για όποιον ήθελε ενηµέρωση, απ’ όλα τα κόµµατα,
απ’ όλες τις πλευρές αλλά και φορείς, να ενηµερωθούν και να
έχουν πλήρη γνώση για το αντικείµενο. Όλα είναι στο φως. Όλες
οι συµβάσεις είναι ανηρτηµένες στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Αυτό διαλύει τις καχυποψίες. Και πρέπει να διαλύσουµε τις καχυποψίες, προκειµένου να αφήσουµε τις
γενικολογίες, να πάµε στη διαφάνεια, να αποτρέψουµε τη συνοµωσιολογία και το µίσος.
Λυπάµαι, που εδώ συνεχίζω να ακούω µετά τη συζήτηση που
κάναµε στην επιτροπή, τις ίδιες γενικολογίες, τους ίδιους αφορισµούς, τις ίδιες αοριστίες και τα ίδια λάθη. Αυτό σηµαίνει ότι
υπάρχει διάλογος κωφών. Όποιος λέει κάτι, πρέπει να το τεκµηριώνει. Αν δεν έχω απαντήσει σε κάτι, παρακαλώ να µου πείτε
«απάντησε». Όµως, το να έρχεστε εδώ ορισµένοι και να επαναλαµβάνετε τους ίδιους ισχυρισµούς που λέγατε στην επιτροπή,
αυτά που λέτε δηµόσια, ενώ έχουν απαντηθεί, ενώ υπάρχουν
στοιχεία, ενώ υπάρχουν έγγραφα, ε, τότε δεν είναι αντιπολίτευση
αυτό. Αυτό είναι µια ανεύθυνη πολιτική στάση και λαϊκισµός.
Ακούω το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, παραδείγµατος
χάριν. Έχει µία θέση στα πράγµατα. Αυτή είναι η φιλοσοφία του.
Το δέχοµαι. Το τιµώ. Διαφωνώ. Εν πάση περιπτώσει, µπορούµε
να κάνουµε µία πολιτική αντιπαράθεση. Όµως, εδώ ακούω όλες
αυτές τις αοριστίες, τα περί εθνικών εργολάβων. Αλήθεια, ποιοι
είναι οι εθνικοί εργολάβοι; Αλήθεια, ξέρετε ότι δεν έχει µείνει
καµµιά εταιρεία στην Ελλάδα πια; Δεν υπάρχουν εταιρείες.
Έχουν καταστραφεί όλες. Και αυτές που υπάρχουν, είναι έτοιµες
να καταρρεύσουν.
Ξέρετε ότι σε αυτά τα έργα, υπάρχουν µεγάλες εταιρείες της
Ευρώπης; Υπάρχουν ευρωπαϊκές, γαλλικές, γερµανικές, ισπανικές. Ποιοι εθνικοί εργολάβοι;
Ερχόµαστε εδώ µέσα να πούµε ό,τι θέλουµε, δικό µας; Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, που έχουν έλθει εδώ µέσα και έχουν κάνει
καταγγελίες. Και τους περιµένω να έλθουν ξανά µέχρι αύριο.
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Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι κατήγγειλαν τα έργα το
2008, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πήγαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χάθηκε ένας χρόνος. Οι καταγγελίες µπήκαν στο αρχείο.
Οι κύριοι αυτοί σουλατσάρουν ελεύθεροι έξω. Η Ελλάδα πλήρωσε 90 εκατοµµύρια στους παραχωρησιούχους τότε. Εγώ προσωπικά κοιτάζω, µε ποιον τρόπο θα πάρουµε πίσω τα 90
εκατοµµύρια απ’ αυτούς που έκαναν άδικες καταγγελίες, για να
τελειώνουµε µε όλα αυτά.
Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι δρόµοι πρέπει να ενώσουν την Ελλάδα. Μόνο µικροί πολιτικοί θα προσπαθήσουν να χωρίσουν από
εδώ και πέρα τη χώρα.
Θέλω να µπω στην ουσία των πραγµάτων και να ξεκινήσω µε
µια αναφορά που έκανε η κ. Ουζουνίδου. Είπε ότι αυτό το µοντέλο των ΣΔΙΤ δεν είναι πλέον επίκαιρο. Λάθος! Τετρακόσια έργα
παγκοσµίως αυτήν τη στιγµή στην Ευρώπη και στις Ηνωµένες
Πολιτείες, εκτελούνται µε αυτό το σύστηµα. Στη Ρουµανία, στη
Γαλλία, στην Κροατία, στην Ιταλία, στις Ηνωµένες Πολιτείες, στο
Λος Άντζελες, στο Κολοράντο, στο Πόρτσµουθ, στο Οχάιο, στη
Βιρτζίνια, στη Βραζιλία, παντού υπάρχουν έργα παρόµοια, γιατί
µέσα απ’ αυτές τις µεθόδους, τη µέθοδο, δηλαδή, του ΣΔΙΤ, εξασφαλίζουµε µικρότερη χρηµατοδότηση, εξασφαλίζουµε καλύτερη ποιότητα έργου, εξασφαλίζουµε συντήρηση για πολλά
χρόνια και λιγότερες δαπάνες.
Θέλω να διευκρινίσω ξανά κάτι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν µιλάµε για καινούργιες συµβάσεις. Μιλάµε για τις συµβάσεις
του 2007. Αυτές αλλάζουν ως προς ένα και µόνο ζήτηµα. Σε ό,τι
αφορά τον τρόπο µε τον οποίο χρηµατοδοτούνται οι νέοι αυτοκινητόδροµοι. Δεν ακουµπάµε καθόλου τα διόδια, καθόλου τους
όρους, παρά µόνο το χρηµατοδοτικό µοντέλο.
Για ποιο λόγο όµως; Διότι εδώ υπάρχει µια αιτίαση. Επανέρχεται και πάλι το ότι τα δώσαµε όλα στους παραχωρησιούχους
και κατασκευαστές, δεχθήκαµε την υπαιτιότητα του δηµοσίου
και δεν αφήσαµε κανένα ρίσκο στους άλλους. Είναι έτσι τα πράγµατα;
Πράγµατι, λοιπόν, αφού δεν µιλάµε για νέα σύµβαση παραχώρησης, όλα τα έργα ξεκίνησαν µε βάση τις συµβάσεις του 2007.
Αν, όµως, δεν είχε µεσολαβήσει η κρίση, τα έργα θα είχαν τελειώσει σήµερα. Έτσι δεν είναι; Θα είχαν τελειώσει µάλιστα και τµήµατα τα οποία σήµερα δεν συµπεριλαµβάνονται. Παρά την κρίση,
όµως, το δηµόσιο έστω και λίγο, πέτυχε να συνεχιστούν τα έργα
και οι τράπεζες να δίνουν έστω και κάποια λίγα λεφτά.
Η επίκληση του άρθρου 7 για υποχρέωση χρηµατοδότησης
παρά την κρίση, δεν θα είχε άλλο αποτέλεσµα από το να αχθεί
το θέµα σε δικαστική διαφορά και τελικά σε καταγγελία των συµβάσεων. Παρόµοια, η µετατροπή των έργων σε αµιγώς δηµόσια
έργα, υποχρεωτικά θα περνούσε µέσα από µια καταγγελία και
από µια δικαστική διαδικασία.
Ανέφερα προχθές δύο παραδείγµατα που δεν άρεσαν σε ορισµένους. Το πρώτο παράδειγµα που ανέφερα ήταν αυτό της
Θερµαϊκής. Η κ. Ξηροτύρη τότε πράγµατι, ήταν κατά αυτού του
έργου. Βέβαια, κύριε Ιωαννίδη, η Θερµαϊκή Οδός ήταν πανθεσσαλονικιό αίτηµα, παλλαϊκό αίτηµα. Η Θερµαϊκή Οδός δεν έγινε
ποτέ. Θα πληρωθούν –γιατί δεν έχουν πληρωθεί ακόµα- 80 εκατοµµύρια. Το έργο από 400 εκατοµµύρια, είχε φτάσει ήδη µε τις
ενστάσεις στα 620 εκατοµµύρια περίπου και το αποτέλεσµα είναι
το δηµόσιο να πληρώνει τεράστια αποζηµίωση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Το δεύτερο παράδειγµα, είναι το σηµερινό του Μορέα. Ο Μορέας, είναι ο δρόµος Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα, ΤρίποληΣπάρτη. Ο δρόµος αυτός, έχει κατασκευαστεί σε ποσοστό 91%.
Κρατήστε το αυτό. Είναι αµιγώς ελληνική η κοινοπραξία. Δεν
σταµάτησε ποτέ κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων -και όχι οι εµπορικές τράπεζες- λέει,
«Θέλω να καλύψετε και να εγγυηθείτε σχεδόν για το σύνολο της
αξίας του έργου, διότι θεωρώ ότι δεν είναι βιώσιµο».
Το λέω αυτό για ποιο λόγο; Νοµίζω ότι εδώ ορισµένοι επιχειρούν να περάσουν προς τα έξω ότι η οικονοµία λειτουργεί στο
κενό -λες και η οικονοµία δεν λειτουργεί µε βάση τους συναλλασσόµενους, δηλαδή τράπεζες, επιχειρήσεις κ.λπ.- και πως το
δηµόσιο έχει στα χέρια του το µαγικό ραβδί και αυτό αποφασίζει.
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Δεν είναι έτσι τα πράγµατα και θα το εξηγήσω στη συνέχεια.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο τι είπε; Ότι οι τροποποιήσεις που έρχονται στη Βουλή, είναι επιβαλλόµενες από απρόβλεπτες συνθήκες, ανωτέρα βία, δεν συνιστούν νέα σύµβαση και ως εκ
τούτου δεν επιβάλλουν την επαναδηµοπράτηση του έργου.
Τα ίδια ακριβώς λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Διεύθυνση
Εσωτερικής Αγοράς που εξέτασε τις συµβάσεις σελίδα προς σελίδα, λέξη προς λέξη. Τα ίδια λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού λέξη προς λέξη και περιµένει να ψηφίσουµε για να µας
δώσει την τελική έγκριση. Τα ίδια λέει η Επιτροπή Περιφερειακής
Ανάπτυξης του κ. Χαν, που θα είναι µεθαύριο εδώ.
Γιατί όλοι αυτοί λένε τα ίδια; Γιατί όλοι αυτοί αποδέχονται αυτά
τα µοντέλα και κάποιοι από εµάς εδώ αρχίζουν από τους εθνικούς εργολάβους, τα σκάνδαλα και φτάνουν σε µια λογική που
λέει ότι δεν διαπραγµατευτήκαµε σωστά;
Πριν από λίγες µέρες συνάντησα και τον κ. Χόγερ, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, εδώ, στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Μου είπε, «Να πάτε να διαπραγµατευτείτε στο
Λουξεµβούργο». Και πήγαµε. Πήγαµε να διαπραγµατευτούµε για
το Μορέα, δηλαδή το Κόρινθος-Τρίπολη-Σπάρτη και Τρίπολη-Καλαµάτα.
Σήµερα πάλι είχαµε τις ίδιες διαπραγµατεύσεις προκειµένου
να καταλήξουµε σε µια συµφωνία για το δρόµο αυτό.
Επειδή άκουσα πολλές φορές να λέτε τι ρίσκα πήραν οι άλλοι,
θα σας ρωτήσω: Ποιοι άλλοι, δηλαδή; Ποιοι είναι; Οι τράπεζες.
Οι τράπεζες, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δουλεύουν
σε όλον τον κόσµο κάτω από ένα πολύ συγκεκριµένο σύστηµα,
σε όλες τις χώρες του κόσµου, στο ευρωπαϊκό αλλά και το παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα. Άρα, λοιπόν, όταν µικραίνουν τα
έσοδα, µικραίνει και ο δανεισµός. Όταν δεν έχουµε καθόλου
έσοδα, δεν έχουµε δανεισµό. Αυτή είναι η βασική αρχή. Διαφωνεί
κανείς σ’ αυτό; Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν έχουµε να κάνουµε
µε ένα απλό δηµόσιο έργο.
Θα προχωρήσω στην τεκµηρίωση αυτών που θέλω να σας πω.
Κατ’ αρχάς, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Πολλοί από µας εδώ
µέσα, µεταξύ των οποίων και εγώ, ψηφίσαµε το 2008 τις συµβάσεις, το σωστό αυτό -µε τα όποια προβλήµατα- νόµο.
Σήµερα, λοιπόν, ερχόµαστε χωρίς να αλλάξουµε τίποτα, να κάνουµε µόνο ένα και µοναδικό πράγµα, να καλύψουµε το χρηµατοδοτικό κενό. Ποιο είναι το χρηµατοδοτικό κενό; Στις πρώτες
συµβάσεις υπήρχε µια πρόβλεψη για έσοδα 37,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ για τα τριάντα χρόνια λειτουργίας της παραχώρησης.
Σήµερα αυτά τα 37,7 δισεκατοµµύρια ευρώ έχουν γίνει 14,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτά είναι τα µεγέθη, έχουν γίνει 14,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή, τρεις φορές σχεδόν κάτω, 62%
µείωση.
Εδώ, πάνω απ’ όλα πρέπει να πούµε το εξής: Όπως σας είπα,
µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχουµε να κάνουµε µε
τις προβλέψεις του δανειστή. Ο δανειστής είναι η τράπεζα, είτε
είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα είτε είναι µια εµπορική τράπεζα.
Αυτό είναι, λοιπόν. Ο δανειστής είναι αυτός που καθορίζει, δυστυχώς, την εξέλιξη του έργου.
Άρα, λοιπόν, ο δανειστής πρωτίστως καθορίζει τη στάση του
απέναντι στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Τότε, το 2007 δηλαδή, ο δανεισµός ήταν 3 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε επιτόκιο 1% έως 2%.
Σήµερα, ο δανεισµός είναι 1,7 δισεκατοµµύριο ευρώ, σχεδόν το
µισό, µε επιτόκιο 3% έως 6,5%, πολλαπλάσιο.
Για να µη µιλάµε στον αέρα, θα ήθελα να σας πω πολύ συγκεκριµένα παραδείγµατα. Το 2013, δηλαδή, ο δανεισµός αυτών των
µηνών µιας σειράς ελληνικών επιχειρήσεων ήταν 8% έως 10%,
όπως είναι τα ΕΛΠΕ, µεγάλη επιχείρηση, ο ΟΤΕ, εξαιρετικά µεγάλη επιχείρηση, ο «ΤΙΤΑΝΑΣ». Είναι 8% µε 10% για δάνεια όχι
τριάντα ετών, αλλά για δάνεια πέντε ετών. Εµείς έχουµε πάρει
µέχρι στιγµής 3% µε 8%, κατά µέσο όρο περίπου 5% µε 6% για
τα τριάντα χρόνια.
Αντιλαµβάνεστε ποια είναι η διαφορά και πόσο πολύ καλά επιτόκια επιτεύχθηκαν.
Υπάρχει και άλλο στοιχείο. Όλοι οι αναλυτές για την Ελλάδα
δίνουν το ρίσκο που ξεπερνά το 10% αυτήν τη στιγµή. Σηµειωτέον ότι η Ελλάδα το 2007 ήταν µια οικονοµία µε ΑΑ. Σήµερα
είναι Β- και ορισµένοι µας έχουν και CCC, δηλαδή, πολύ χαµηλή
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κατηγορία. Σήµερα, λοιπόν, µας δίνουν ρίσκο που ξεπερνά το
10%. Το δεκαετές ελληνικό οµόλογο έχει µειωθεί πια αισθητά:
Από 33% στη δύσκολη περίοδο στο 7% έως 10%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγο χρόνο. Ευχαριστώ.
Αν δούµε έργα συγκρίσιµα στο εξωτερικό, η απόδοση κεφαλαίων, αυτού που βάζει τα λεφτά δηλαδή, είναι 12% επί του αρχικού του κεφαλαίου. Σε αντίστοιχα ελληνικά έργα -Αττική Οδός,
γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου- είναι 11,5%. Εδώ έχουµε απόδοση 7%
µε 11%, γύρω στο 8% µέσο όρο. Άρα, λοιπόν, σηµαίνει και αυτό
κάτι που πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας.
Επίσης, υπάρχει κάτι άλλο σηµαντικό που πρέπει να πω, γιατί
το άκουσα πολλές φορές.
Παγκοσµίως οι τράπεζες δανείζουν βάσει συγκεκριµένων δεικτών κάλυψης της αποπληρωµής των δανείων τους. Δεν υπάρχουν άλλοι κανόνες, αυτοί είναι οι κανόνες δανεισµού. Εκτός αν
κάποιοι εδώ είναι τόσο βολονταριστές που θέλουν να επιβάλουν
τους δικούς τους κανόνες αλλά αυτό ξέρετε είναι εντελώς θεωρητικό.
Όταν οι δείκτες αυτοί παραβιάζονται, οι τράπεζες δεν έχουν
την υποχρέωση να συνεχίζουν τη δανειοδότηση. Δεν προκύπτει
από πουθενά αυτό, ούτε από καµµιά σύµβαση ούτε από κάποιο
νόµο ούτε από καµµιά συνθήκη, παγκόσµια ή ευρωπαϊκή. Αυτή
είναι η λειτουργία των τραπεζών στο χρηµατοπιστωτικό καπιταλιστικό σύστηµα.
Η διακοπή των έργων, συνεπώς, δεν σηµαίνει αποπληρωµή
των δανείων. Είναι πολύ απλό. Τα δάνεια, δηλαδή, δεν εξυπηρετούνταν, αλλά υπήρχαν ήδη. Εφόσον οι τράπεζες έχουν τροφοδοτήσει τα έργα αυτά µε σηµαντικά κεφάλαια από το 2008,
πρέπει να πάρουν πίσω αυτά τα κεφάλαια, τα λεφτά τους δηλαδή
που έχουν δώσει.
Επίσης, υπήρξε και ένα άλλο ερώτηµα: Τώρα που τελειώσατε
τα έργα έρχεστε να κάνετε διαπραγµατεύσεις µε τους παραχωρησιούχους και τους κατασκευαστές; Δηλαδή αφού τελειώσανε
τα έργα, γιατί κάνετε διαπραγµατεύσεις; Ποιος το λέει αυτό; Και
αυτό δεν είναι σωστό, κάθε άλλο. Τα πράγµατα είναι διαφορετικά.
Ποιανού είναι ο κατασκευαστικός κίνδυνος; Είναι του κατασκευαστή; Όχι βέβαια. Ο κατασκευαστής δεν έχει καµµιά ευθύνη.
Ο παραχωρησιούχος έχει την ευθύνη, γιατί ο κατασκευαστής δεν
έχει καµµιά σχέση µε το δηµόσιο, έχει σχέση µε τον παραχωρησιούχο.
Τώρα τι γίνεται, λοιπόν; Κλείνουν οριστικά όλα τα παρελθόντα
ζητήµατα, δηλαδή οι αποζηµιώσεις, αυτά που θα µπορούσαν να
έχουν προβολή στο µέλλον µέσα από δικαστήρια και µέσα από
διαιτησίες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία έγινε η διαπραγµάτευση, διότι τα ποσοστά ολοκλήρωσης του κάθε έργου δικαιολογούσαν τη διαπραγµάτευση και ενδεχοµένως µια οποιαδήποτε
αντισυµβατική συµπεριφορά από την πλευρά του δηµοσίου θα
οδηγούσε σε προβλήµατα.
Στο έργο Μαλιακός – Κλειδί είναι κατασκευασµένο το 70%,
αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτήν τη στιγµή υπάρχει µεγάλο
ρίσκο, γιατί ακόµα δεν έχει κατασκευαστεί µια βασική πλευρά
του έργου, που είναι η σήραγγα του Πλαταµώνα. Στην Ολυµπία
οδό έχει κατασκευαστεί µόλις το 35% του έργου, στην Ιόνια οδό
το 30% και στην Κεντρική οδό το 16% του έργου. Άρα, λοιπόν,
τα έργα ουσιαστικά µόλις άρχισαν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγο χρόνο, σας παρακαλώ. Γιατί εδώ έχουµε ένα µεγάλο νοµοσχέδιο, µιλάµε επί
ώρες πολλές...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μπορείτε, να κάνετε
χρήση του χρόνου, κύριε Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Στην Κεντρική Οδό, λοιπόν, είναι έτοιµο το 16%.
Θέλω να πω, δηλαδή, ότι τα έργα δεν είναι ούτε στο 50% και συνεπώς έπρεπε να ολοκληρωθούν µε βάση τις διαδικασίες. Σας
είπα όµως ότι και στο Μορέα, που έχει ολοκληρωθεί το 91%, κιν-
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δυνεύουµε αυτήν τη στιγµή να εγκαταλειφθεί το έργο από τις
τράπεζες και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Επίσης, στο ζήτηµα των αποζηµιώσεων, σας παρακαλώ πάρα
πολύ, όσοι θέτετε τέτοια θέµατα να δείτε λίγο τις συµβάσεις. Δεν
υπάρχει αποζηµίωση κατασκευαστή η οποία να στηρίζεται σε µία
διάταξη. Στηρίζεται πάνω στη συγκεκριµένη διάταξη της σύµβασης ή του νόµου. Επίσης, στηρίζεται σε γνωµοδότηση–βεβαίωση
του ανεξάρτητου µηχανικού, ο οποίος είναι θεσµός µε βάση το
νόµο. Στηρίζεται σε βεβαιώσεις της υπηρεσίας. Δηλαδή, τι νοµίζετε, ότι πήγε κάποιος και έδωσε στον κατασκευαστή ή στους
κατασκευαστές κάποιες αποζηµιώσεις, έτσι;
Επίσης, ακούστηκε για τη «ΛΕΑ». Αυτό το θέµα πράγµατι που
έθεσε η κ. Ουζουνίδου βρίσκεται αυτήν τη στιγµή, µετά από την
έκθεση της ΕΔΕΛ, στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατόπιν προσφυγής
που έχει κάνει το ελληνικό δηµόσιο, οι υπηρεσίες. Ας µην βιαζόµαστε, θα υπάρξει απάντηση. Και θα υπάρξει απάντηση από το
Ελεγκτικό Συνέδριο που είναι το κατά νόµον αρµόδιο όργανο.
Στο ζήτηµα, λοιπόν, των αποζηµιώσεων έχουµε το ζήτηµα της
αποζηµίωσης των κατασκευαστών, που στηρίζεται –όπως σας
είπα- καθαρά σε διατάξεις των συµβάσεων, των νόµων, του ανεξάρτητου µηχανικού και των υπηρεσιών. Αλλά θέλω να πάω λίγο
πάρα πέρα ακόµα. Από τη στιγµή που σταµάτησε η χρηµατοδότηση του έργου από τις τράπεζες και σταµάτησε οποιαδήποτε
δραστηριότητα στα έργα, από εκεί και πέρα υπήρχαν οι εξής δυνατότητες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι:
Η µια δυνατότητα ήταν να πει το κράτος «σηκώνοµαι και
φεύγω, αφού εσείς εγκαταλείψατε τα έργα». Τι σήµαινε αυτό
πρακτικά, µε βάση τις συµβάσεις που υπογράψαµε και είχαν ψηφιστεί ως νόµος του κράτους; Σήµαινε ότι δεν ακουµπούσε κανείς τα έργα, συνέχιζαν να εισπράττουν οι παραχωρησιούχοι τα
διόδια, δεν κατασκευαζόταν ούτε ένα εκατοστό έργου.
Πηγαίναµε στα δικαστήρια έως ότου ξεκαθαρίσει νοµικά η
υπόθεση µε εγκαταλελειµµένο το έργο, χωρίς εργασίες και µε
εισπράξεις διοδίων. Για παράδειγµα, η Θερµαϊκή Οδός, για την
οποία δεν εκτελέστηκε ούτε ένα χιλιοστό έργου βεβαίως.
Τι δυνατότητες, λοιπόν, είχε εδώ το δηµόσιο; Είχε µόνο µία δυνατότητα, δηλαδή να κατασκευάσουµε τα έργα, να φτιάξουµε τις
οδικές υποδοµές στη χώρα, να δηµιουργήσουµε προϋποθέσεις
απασχόλησης και ανάπτυξης, να βάλουµε τις τράπεζες µέσα από
τη διαπραγµάτευση να δανείσουν το έργο, να υποχρεώσουµε
τους παραχωρησιούχους κάτω απ’ αυτές τις προϋποθέσεις να
συντηρούν το έργο το επόµενο χρονικό διάστηµα και να µπορέσουµε να ακολουθήσουµε µία δηµιουργική και όχι καταστροφική
οδό.
Αυτό, λοιπόν, έγινε και αυτό κάναµε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα των προηγούµενων χρόνων. Γι’ αυτό, πραγµατικά, θέλω
να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους προκατόχους µου.
Βλέπω εδώ τους συναδέλφους µου τον κ. Μάκη Βορίδη, τον κ.
Σταύρο Καλογιάννη ο οποίος ήταν ο προκάτοχός µου µαζί µε τον
κ. Χατζηδάκη. Όλοι τους πάλεψαν για τις συµβάσεις και έκαναν
ένα βήµα µπροστά.
Θα αναφερθώ τώρα σε κάτι ακόµα σηµαντικό, το κόστος του
έργου. Δεν θα µείνει τίποτα αναπάντητο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Αφήστε τα για µετά, γιατί θα ρωτήσουµε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Αφήστε, αφήστε. Επειδή ο κ. Καµµένος προχθές
στον προϋπολογισµό είπε ότι αυτά πρέπει να πάνε στον εισαγγελέα, να του µεταφέρετε, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι των Ανεξάρτητων Ελλήνων –και το λέω σε όλους σας- ότι τα έστειλα εγώ
στον εισαγγελέα. Έστειλα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
όλες τις συµβάσεις και όλα τα προσαρτήµατα. Έστειλα στους οικονοµικούς εισαγγελείς όλες τις συµβάσεις. Τα έστειλα στους εισαγγελείς της διαφθοράς και στον Εθνικό Συντονιστή της
διαφθοράς. Τα έστειλα στην Αρχή για το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος. Τα έστειλα στον «OLAF», µε τον οποίο ασχολούνται ορισµένοι από εσάς. Τα έστειλα στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τα έστειλα, λοιπόν, παντού. Όλα είναι στον αέρα. Οι εκβιαστές, όµως, που επιχειρούν διάφορες µεθοδεύσεις, προκειµένου
να µην προχωρήσουν τα έργα, αυτά, αυτή τη φορά θα διαψευστούν. Όσον αφορά τους παλαιούς, επαναλαµβάνω ότι ετοιµάζω
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διάταξη, όπου θα υποχρεωθούν σε αποζηµιώσεις. Αυτό το λέω,
για να τελειώνουµε µ’ αυτήν την ιστορία των εκβιαστών, οι οποίοι
επικαλούµενοι δήθεν τους εισαγγελείς ουσιαστικά οδηγούν τη
χώρα σε µαρασµό και υπονοµεύουν την ανάπτυξη.
Θέλω να σας πω και κάτι ακόµα. Θέλω να κάνετε το εξής: Να
πάτε όπου θέλετε. Ο δρόµος είναι ανοιχτός, η πόρτα είναι ορθάνοιχτη αλλά µε µία διαφορά. Όταν θα τελειώσει η διαδικασία, να
έρθετε να ζητήσετε και καµµιά «συγγνώµη» επιτέλους, γιατί όλη
µέρα πηγαίνετε στους εισαγγελείς, αποτελέσµατα δεν βλέπουµε
και διασύρετε ανθρώπους.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Όλους θα σας παραπέµψουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Καπερνάρο, αν
έχετε την καλοσύνη, µη διακόπτετε.
Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Το ποιος παραπέµπεται, το ξέρετε. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εµένα αυτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θα τα πούµε όλα µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τι εννοείτε, κύριε Καπερνάρο; Γιατί φωνάζετε;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Εσείς, λέω, τα ξέρετε καλύτερα από εµένα αυτά,
και τις παραποµπές και τα ΣΔΟΕ. Τα ξέρετε πολύ καλά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Θέλετε να διασπείρετε το µίσος, γιατί άκουσα προηγουµένως
τον κ. Κουΐκ να λέει κάτι το οποίο µέχρι τώρα το άκουγα από τους
λεβέντες της Χρυσής Αυγής. Το ακούσατε αυτό που είπε, υποθέτω. Είπε «θα είναι όλοι Έλληνες στα έργα;».
Εγώ, λοιπόν, απαντώ ότι δεν θα υπάρχει ούτε ένας ανασφάλιστος εργαζόµενος. Αυτό διαβεβαιώνω την ελληνική Βουλή και
κάθε τρεις µήνες θα κάνουµε εδώ απολογισµό. Δεν θα υπάρχει
ούτε ένας ανασφάλιστος εργαζόµενος. Ο κ. Κουΐκ είπε «θα είναι
όλοι Έλληνες;». Αρχίσατε κι εσείς να διολισθαίνετε προς αυτές
τις κατευθύνσεις;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θα τα πούµε µετά.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Θα αναφερθώ τώρα στο κόστος του έργου, επειδή
ακούστηκε το ζήτηµα της µείωσης του εργατικού κόστους.
Επειδή όταν µιλάµε, πρέπει να µιλάµε µε στοιχεία και αποδείξεις,
θα σας πω ότι η συµµετοχή του εργατικού κόστους είναι περίπου
στο 30%. Η κατασκευή των δρόµων είναι εντάσεως µηχανικού
εξοπλισµού. Σκεφτείτε µόνο πού βρισκόταν η ενέργεια το 2008,
πράγµα το οποίο σηµαίνει πετρέλαια, πίσσες, άσφαλτος, κ.λπ..
Όσον αφορά την Ολυµπία Οδό, θα καταθέσω όλα τα στοιχεία.
Μάλιστα, παρακαλώ, αν υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία, να τα φέρετε και να τα αντιπαραβάλετε µ’ αυτά που καταθέτω εγώ.
Όποιος έχει αντίθετα στοιχεία, να τα πάει στον εισαγγελέα και
αυτά.
Στην Ολυµπία Οδό, λοιπόν, το κόστος είναι 7 εκατοµµύρια
ευρώ το χιλιόµετρο. Στην Ιονία Οδό το κόστος είναι 6,6 εκατοµµύρια ευρώ. Στην Κεντρική Οδό το κόστος είναι 7,2 εκατοµµύρια
ευρώ. Στο Μορέα είναι 6,4 εκατοµµύρια ευρώ.
Στην Εγνατία Οδό έχουν γίνει διακόσιες ογδόντα δύο συµβάσεις οι οποίες, όπως ξέρετε, έχουν περάσει και τη διαδικασία των
αιτήσεων θεραπείας. Εκεί, λοιπόν, έχουµε ένα οριστικό τελικό
κόστος.
Στην Εγνατία Οδό, λοιπόν, πριν από επτά χρόνια, έως δεκαπέντε χρόνια από σήµερα, κατά τη διάρκεια της κατασκευής είχαµε στην δυτική Εγνατία, στην Ήπειρο -εκεί που, όπως ξέρετε,
έχουµε προβλήµατα γεωλογικά µε σήραγγες και λοιπά- 15,3 εκατοµµύρια ευρώ το χιλιόµετρο, εκείνη την εποχή. Στην κεντρική
Μακεδονία είχαµε 8,4 εκατοµµύρια ευρώ το χιλιόµετρο και στην
ανατολική Μακεδονία 4,1 εκατοµµύρια ευρώ το χιλιόµετρο. Δηλαδή κατά µέσο όρο είχαµε 7,5 εκατοµµύρια ευρώ το χιλιόµετρο.
Μπορώ να σας δώσω και θα καταθέσω και στοιχεία από όλη
την Ευρώπη. Στην Γερµανία, στη Γαλλία, στην Ουγγαρία, τα
κόστη όλα είναι πολύ µεγαλύτερα από τα δικά µας.
Θέλω να πω ακόµη δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ότι εάν
τα έργα αυτά, ξεκινώντας από το 2006 και το 2007, ήταν δηµόσια
έργα και αναπροσαρµοζόταν τα τιµολόγια τους, οι τιµές τους µε
βάση αυτό που λέµε τα τιµολόγια του δηµοσίου, από 1-1-2007
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έως το τέλος του 2013, µέχρι σήµερα δηλαδή, η αναθεώρηση
των τιµών των έργων παραχώρησης µε βάση τον δείκτη τιµών
καταναλωτή, όπως προβλέπουν δηλαδή οι συµβάσεις παραχώρησης, θα ήταν 1,143. Δηλαδή η αύξηση θα ήταν 1,143 επί του
αρχικού ποσού που θα σας το πω µετά.
Εάν η αναθεώρηση εκείνων των έργων γινόταν µε βάση τα επίσηµα αναλυτικά τιµολόγια του δηµοσίου, η αύξηση θα ήταν 1,33.
Κρατήστε τα δύο νούµερα για να σας τα µεταφράσω σε απόλυτα
µεγέθη.
Στο Μορέα, λοιπόν, συµβατικό αντικείµενο 844 εκατοµµύρια
ευρώ περίπου και λίγο παραπάνω.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Σας απάντησα σ’ αυτό, κύριε Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Η αναθεώρηση άρθρων τιµών µε βάση το δηµόσιο
θα πήγαινε στα 140 εκατοµµύρια ευρώ. Η συµβατική αναθεώρηση είναι 964 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή 175 εκατοµµύρια
ευρώ λιγότερα.
Θα καταθέσω τα στοιχεία. Τα νούµερα είναι ακριβή. Απλώς για
να µην σας κουράσω, αναφέρω ολόκληρα νούµερα, τα ακέραια.
Στην Ιόνια Οδό το συµβατικό τίµηµα είναι 925 εκατοµµύρια
ευρώ. Εάν κάναµε αναθεώρηση µε βάση το τιµολόγιο του δηµοσίου, θα ήταν 1.256.000.000 ευρώ. Η συµβατική αναθεώρηση,
αυτή δηλαδή που εφαρµόζουµε, είναι 1.057.198.000, δηλαδή 200
εκατοµµύρια ευρώ λιγότερο.
Η Κεντρική Οδός 1.200.000.000 ευρώ. Ως δηµόσιο έργο θα…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Μα, δεν έχουµε δηµόσιο έργο.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι για ολόκληρο το τµήµα;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Όχι, ό,τι είναι.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι για…
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Όχι, άλλο λέω. Ίσως παρεξηγήσατε κάτι. Λέω ότι
το συµβατικό τίµηµα γι’ αυτό που αποφασίστηκε να γίνει…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Η Εγνατία Οδός και η Ανατολική είναι
4. Η Δυτική είναι…
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Είναι 15.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Η Θεσσαλία στον κάµπο είναι άλλο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Ιωαννίδη, παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Επαναλαµβάνω και πάλι για να γίνω σαφής. Στην
Κεντρική Οδό, λοιπόν, είναι πολύ απλά αυτά που λέω.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι, κύριε
Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ακούστε µε, σας παρακαλώ. Στην Κεντρική Οδό
το συνολικό τίµηµα είναι 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Το αρχικό.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Το αρχικό του 2007. Εάν κάναµε αναθεώρηση σήµερα, στο τέλος του 2013, µε βάση τα δηµόσια τιµολόγια, το κόστος του έργου θα έφτανε από 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ στο 1,6
δισεκατοµµύριο ευρώ.
Σήµερα, όπως έχουν τα πράγµατα δηλαδή µε το νόµο που
φέρνουµε και τις συµβάσεις, πάει στο 1.370.000.000 ευρώ. Δηλαδή εάν γινόταν δηµόσιο έργο και αναπροσαρµόζονταν οι τιµές
από το 2007 µέχρι σήµερα, θα είχαµε 239 εκατοµµύρια ευρώ παραπάνω στο έργο. Είναι πολύ απλό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Στον Αυτοκινητόδροµο Αιγαίου είναι 825 εκατοµµύρια ευρώ.
Αυτό είναι το πιο ακριβό έργο. Είναι 32 εκατοµµύρια ευρώ το χιλιόµετρο, διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε -έξι και έξι,
δώδεκα και άλλα έξι- περίπου είκοσι χιλιόµετρα σήραγγες και
όλο µεγάλα τεχνικά έργα.
Έχουµε, λοιπόν, 825 εκατοµµύρια κατασκευή. Αυτό είναι το
αρχικό τίµηµα. Εάν κάναµε αναθεώρηση µε βάση τα τιµολόγια
του δηµοσίου, θα φθάναµε στο 1,059. Τώρα, πάµε στο 943, δηλαδή εξοικονοµούµε 115 εκατοµµύρια λιγότερα.
Και τέλος, έχουµε την Ολυµπία Οδό, που είναι το πιο ακριβό
έργο, µε 2.092.000.000. Εάν, λοιπόν, σήµερα κάναµε αναθεώ-
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ρηση αυτού του έργου, θα είχαµε 2.685, περίπου 600 εκατοµµύρια επάνω. Σήµερα το έργο πάει στο 1.398, δηλαδή 115 εκατοµµύρια λιγότερα. Επειδή, λοιπόν, έγινε αναφορά και σ’ αυτό, αυτή
είναι η κατάσταση γι’ αυτό που σας έλεγα σχετικά µε τα κόστη.
Επαναλαµβάνω και πάλι, θα παρακαλέσω πολύ όποιον έχει
στοιχεία για τα αντίθετα απ’ αυτά που λέω, να τα καταθέσει εδώ.
Οι βασικοί συντελεστές κόστους των αυτοκινητοδρόµων έχουν
ως εξής. Για το καύσιµο είναι 26,5%, για τον οπλισµό είναι 12,5%,
για το τσιµέντο 7%, για την άσφαλτο 6%, για την απόσβεση µηχανηµάτων 11%, για την απόσβεση φορτηγών 7%, για εργασία
30%. Επαναλαµβάνω ότι θα καταθέσω όλα τα στοιχεία για µίαµία από τις εκατοντάδες εργασίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Για να τελειώσω γρήγορα, προχωράω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, όµως,
κύριε Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώµη.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Εσείς, κύριε Χρυσοχοΐδη, όµως, δεν
ακούσατε που απάντησα σ’ αυτό. Μας είπατε ότι εµείς λαϊκίζουµε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Σε ό,τι αφορά τα διόδια, δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη για αύξηση διοδίων. Η µόνη προσθήκη είναι µία. Ζήτησα
από τους νοµικούς µου συµβούλους να ζητήσουν από τους παραχωρησιούχους να γίνει κάτι πολύ συγκεκριµένο και δεσµευτικό,
δηλαδή να µπει διάταξη που αναφέρεται στην αναλογικότητα, η
οποία αναφέρεται στη διάταξη, είναι συγκεκριµένη και λέει «σε
όλα τα έργα θα εγκατασταθεί ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστηµα είσπραξης και διαχείρισης διοδίων, το οποίο περιλαµβάνει
τη δυνατότητα λογιστικής καταγραφής για κάθε µία κατηγορία
διοδίων και οχηµάτων, όπως επιβάλλουν οι συµβάσεις παραχώρησης». Και µάλιστα, επειδή ακριβώς έχει εγκατασταθεί παντού
αυτό το σύστηµα, σήµερα είναι δυνατή η εφαρµογή και εφαρµόζεται η διαλειτουργικότητα σε πέντε έργα, δηλαδή στην Αττική
Οδό, στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, στην Ολυµπία Οδό, στο Μορέα,
στον Αυτοκινητόδροµο Αιγαίου και µέχρι το τέλος του 2014 θα
γίνει και στους άλλους δύο δρόµους, δηλαδή στην Κεντρική Οδό
και στη Νέο Οδό.
Η νέα διάταξη, λοιπόν, που έφερα, αποσκοπεί στο να θέσει το
χρονικό ορόσηµο, δηλαδή την προθεσµία, κάτι που δεν υπήρχε
στις συµβάσεις. Αυτό που έγινε, δηλαδή, ήταν να υποχρεώσουµε
τους παραχωρησιούχους να βάλουν το αναλογικό σύστηµα µέσα
σε δήλη, σε ρητή ηµεροµηνία.
Επίσης, τόνισα...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αλλιώς το λέει µέσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ.
Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ βοηθήστε. Ολοκληρώστε,
έχετε και τη δευτερολογία.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορώ να µην ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι, αλλά βλέπετε ότι
έχετε χρησιµοποιήσει διπλάσιο χρόνο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μας ενδιαφέρει, όµως, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεχίστε τότε, κύριε
Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, όλη αυτή η σπέκουλα εδώ και ο λαϊκισµός -και τονίζω ότι υπάρχει ευτυχώς από ορισµένους και όχι
απ’ όλους- δεν µπορεί να µην απαντηθούν και µάλιστα µε στοιχεία.
Όποιος σηκωθεί και βγει από εδώ µέσα χωρίς στοιχεία, θα είναι
στην κρίση αυτών που τον ακούν και των συναδέλφωνµου.
Τόνισα, λοιπόν, ότι υπάρχει ένα µεγάλο άδικο που εντοπίζεται
στη βορειοανατολική και στη νοτιοδυτική Αττική που έχει σχέση
µε τους χρυσούς συχνούς χρήστες. Δεσµεύτηκα ότι δεν θα γίνει
απολύτως τίποτα πριν λύσουµε αυτά τα θέµατα των παράπλευρων και εναλλακτικών διαδροµών και το θέµα των εκπτώσεων ή
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του αναλογικού συστήµατος. Δεν θα γίνει τίποτα, λοιπόν, εάν
πρώτα δεν λυθούν αυτά τα ζητήµατα. Είναι δική µου απόφαση
και θα εφαρµοστεί. Από εκεί και πέρα, οποιοσδήποτε λέει οτιδήποτε άλλο, δεν κάνει τίποτε άλλο, παρά σπέκουλα.
Και τελειώνω λέγοντας ότι υπάρχει το µεγάλο ζήτηµα των τµηµάτων που έχουν εξαιρεθεί, τα αναβαλλόµενα. Μάλιστα, ο παραλογισµός των τοποθετήσεων από ορισµένους συναδέλφους
φθάνει σε τέτοιο σηµείο που λέγεται και το εξής: «Γιατί, λέει, δεν
τα δίνετε σε µικρά έργα;». Και µετά από λίγο λένε «φτιάξτε και
το δικό µας το δρόµο, όµως».
Θέλω να εξηγηθώ απέναντί σας. Ο δρόµος Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα εξαιρείται από την παραχώρηση της Ολυµπίας Οδού
και θα κατασκευαστεί αυτόνοµα ως δηµόσιο έργο. Τα τµήµατα
είναι δύο: Το Πάτρα-Πύργος, το οποίο έχει ολοκληρωµένες
απαλλοτριώσεις κατά 99% -θα τις καταθέσω- έχει πλήρεις, οριστικές περιβαλλοντικές µελέτες και έχει ήδη κατασκευαστεί αρκετά ένα τµήµα του και µάλιστα σε δύσκολα σηµεία. Κατά τα
άλλα, είναι ένα εύκολο έργο τεχνικά. Επαναλαµβάνω ότι έχει πλήρεις περιβαλλοντικές µελέτες, εγκεκριµένες, οριστικές και αµετάκλητες, µη προσβαλλόµενες.
Άρα, λοιπόν, η διάταξη την οποία φέρνουµε λέει κάτι πολύ
απλό: Λέει ότι θα κατασκευαστεί, στο πλαίσιο της παραχώρησης,
µέχρι το τέλος του 2015, που σηµαίνει ότι υπάρχουν οι µελέτες
και ότι το επόµενο τρίµηνο πρέπει να ετοιµαστούν τα τεύχη δηµοπράτησης για να δηµοπρατηθεί το έργο.
Αποµένει το τµήµα Πύργος-Καλό Νερό, εκεί όπου, όπως ξέρετε, υπάρχουν τα προβλήµατα της ακύρωσης των περιβαλλοντικών όρων. Μάλιστα, κατόπιν εκκλήσεως των συναδέλφων,
βάζουµε µία διάταξη, µία προσθήκη που λέει ότι για εµάς θεωρείται έργο προτεραιότητας, να δούµε τη συντήρησή του πάνω
στον υπάρχοντα άξονα.
Υπάρχει, όµως, το κοµµάτι Καλό Νερό-Τσακώνα -δηλαδή ο Ανισόπεδος Κόµβος Κυπαρισσίας- το οποίο θα κατασκευαστεί µέχρι
το 2016. Είναι τµήµα του όλου έργου. Έχουµε πλήρεις περιβαλλοντικές µελέτες. Δεν έχουµε απαλλοτριώσεις, οι οποίες έχουν
ακυρωθεί για κάποιους λόγους. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα
ζήτηµα που χρειάζεται απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου,
ώστε να υπάρξει επίλυση. Οι µελέτες υπάρχουν για να προχωρήσουµε στην πλήρη κατασκευή του.
Αποµένει ο Ε65. Αυτό που θέλω να σας πω για τον Ε65 -επειδή
αντιλαµβάνοµαι πολύ καλά αυτό που λένε οι συνάδελφοι, το έχω
δει και εγώ, το είπε και ο κ. Καλογιάννης προχθές, το είπα κι εγώείναι ότι προφανώς έγινε για λόγους κόστους το τµήµα ΞυνιάδαΤρίκαλα. Επελέγη γι’ αυτό το λόγο.
Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ενώπιον της
Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας, εδώ στη Βουλή, ότι
το έργο θα χρηµατοδοτηθεί πλήρως στη νέα περίοδο. Το κοµµάτι
Γέφυρα Αλαµάνας-ΠΑΘΕ-Α/Κ Καρπενησίου -δηλαδή Ανισόπεδος
Κόµβος Καρπενησίου- θα γίνει άµεσα, θα το ανακοινώσουµε αµέσως µετά το νέο έτος και θα κατασκευαστεί.
Το υπόλοιπο τµήµα είναι έτοιµο για χρηµατοδότηση. Θα προχωρήσουµε στην κατασκευή του µε µία προϋπόθεση, κύριε Βλαχογιάννη, ότι το τµήµα Τρίκαλα-Καλαµπάκα-Εγνατία είναι ένα
ζήτηµα το οποίο θέλει µία συζήτηση, γιατί υπάρχει αυτήν τη στιγµή
µία χάραξη, η οποία είναι έτοιµη και έχει περιβαλλοντικές µελέτες,
ωστόσο εκεί που έχει χαραχθεί, καταλήγει πολύ ψηλά και ενδεχοµένως, να δηµιουργεί προβλήµατα. Λέω ενδεχοµένως …
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό είναι από Καλαµπάκα και πάνω,
κύριε Υπουργέ. Μέχρι Καλαµπάκα, όµως, είναι εντάξει.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Με συγχωρείτε, αναφέροµαι σε όλο το δρόµο. Η
χρηµατοδότηση, όµως, θα είναι πλήρης, γιατί υπάρχει υποχρέωση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να το χρηµατοδοτήσουµε το έργο. Άρα, η χρηµατοδότηση υπάρχει. Η
πρόβλεψη είναι ότι …
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν υπάρχει στο νοµό.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Υπάρχει και λέει «εντός τριών ετών».
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Λέει, όµως, «Με απόφαση Υπουργού».
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Λέει, «εντός τριών ετών» και από τη στιγµή …
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ…
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ακούστε µε λίγο. Θα σας καλύψω. Από τη στιγµή…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Δεν µε ακούτε. Αν µε ακούσετε, θα σας καλύψω πλήρως.
Από τη στιγµή που εντάσσεται το έργο ως µεγάλο έργο από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είµαστε υποχρεωµένοι να το κάνουµε.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ας το περάσουµε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Μα, είναι µέσα.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Αναφέρεται. Να το διαβάσετε καλά.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Λέει, «Με απόφαση Υπουργού».
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Το άµεσο που µπορούµε να κάνουµε και που θα
ανακοινώσω σε λίγες εβδοµάδες είναι η κατασκευή του τµήµατος από τη Γέφυρα της Αλαµάνας και την παράκαµψη της Λαµίας
µέχρι τον Α/Κ-Καρπενησίου.
Από εκεί και πέρα αυτό για το οποίο δεσµεύοµαι είναι ότι
στους τρεις πρώτους µήνες του 2014 θα υπάρξει µία απάντηση
για το πώς θα πάρουµε αποφάσεις και για το τµήµα Τρίκαλα-Καλαµπάκα και για το τµήµα από την Καλαµπάκα µέχρι την Παναγιά
ή οπουδήποτε αλλού. Όµως, αυτήν τη στιγµή δεν µπορώ να δεσµευτώ, γιατί θα ήταν και ανεύθυνο από την πλευρά µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητώ συγγνώµη, γιατί έκανα κατάχρηση του χρόνου. Έπρεπε, όµως, να απαντήσω σε όλα τα
ερωτήµατα. Θα παρακαλέσω πολύ όποιος θέσει θέµατα, να µου
ζητήσει θέσεις σε συγκεκριµένα ζητήµατα. Θα απαντήσω σε όλα
τα θέµατα.
Επαναλαµβάνω ότι είµαστε ανοικτοί. Δεν έχουµε να κρύψουµε
τίποτα. Η διαφάνεια είναι και πρέπει να αποτελέσει, µε αφορµή
αυτό το νοµοσχέδιο που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, µια µόνιµη
πρακτική αυτής της Αίθουσας εδώ στη χώρα µας και στην πολιτική.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σταθάκης έχει τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Οι Βουλευτές δεν θα µιλήσουν, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μπορεί, κύριε συνάδελφε, να είστε νέος Βουλευτής αλλά έχετε εµπειρία. Απ’ ό,τι
γνωρίζω και ο κ. Σταθάκης Βουλευτής τυχαίνει να είναι. Συνάδελφός σας είναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Να συνεχιστεί ο κατάλογος αύριο,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Ιωαννίδη, ο κ.
Σταθάκης δεν είναι Βουλευτής; Ο κ. Καπερνάρος δεν είναι Βουλευτής;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Ιωαννίδη, τόση ώρα τι κάνατε µε τον κύριο Υπουργό; Δώδεκα λεπτά µιλάτε εδώ. Ο κύριος
Υπουργός µίλησε σαράντα δύο λεπτά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Σταθάκη, έχετε
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατ’ αρχάς, να ξεκαθαρίσουµε µερικές
από τις ασάφειες που έχουν διατυπωθεί για το µονόδροµο των
ΣΔΙΤ. Τα ΣΔΙΤ στις Ηνωµένες Πολιτείες είναι µόλις 10% των έργων.
Το 90% των έργων είναι παραδοσιακά δηµόσια έργα. Στην Ευρώπη κινείται σε ακόµη χαµηλότερα ποσοστά και αν µελετήσουµε
λίγο την Αυστραλία, θα δούµε ότι έχουν εξελίξει και τη µέθοδο µε
την οποία αποφαίνονται αν συµφέρει να είναι δηµόσιο το έργο ή
ΣΔΙΤ. Άρα, έχουν και ένα µηχανισµό που κρίνει ποιο είναι πιο συµφέρον. Εποµένως, η ιδέα ότι τα ΣΔΙΤ είναι ο κοινός κανόνας διεθνώς και ότι η Ελλάδα τον χρησιµοποιεί είναι παραπλανητική.
Το δεύτερο σχόλιο είναι γιατί έχουµε τόσα πολλά ΣΔΙΤ στην
Ελλάδα. Η απάντηση είναι απλή. Στη δεκαετία του 2000 υπέθεσαν όλοι ότι µε την απελευθέρωση του τραπεζικού δανεισµού
µπορούν να γίνουν όλα ταυτόχρονα. Έτσι µια χώρα στην οποία
είχε να γίνει µεγάλο έργο για τουλάχιστον είκοσι χρόνια –από τη
δεκαετία του ’70, του ’80 κ.λπ.- αισθάνθηκε ότι µπορούσε να τα
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κάνει όλα ταυτόχρονα: αυτοκινητόδροµους, µετρό, αεροδρόµιο,
Ρίο-Αντίρριο, ολυµπιακά έργα. Αυτή η ιδέα, όσο θεµελιακή και
κεντρική ήταν, στηριζόταν σε δύο έννοιες: Στο ότι αυτός θα είναι
ο µοχλός της ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας και στο ότι
οι τράπεζες αποτελούν τον βασικό πυλώνα, ο οποίος καθοδηγεί
µία ανάπτυξη µε αυτούς τους όρους. Αυτό το µοντέλο έσκασε
το 2008. Αυτό το µοντέλο κατέρρευσε.
Άρα, η ιδέα ότι ξαφνικά υπάρχουν διεθνείς κανόνες µε τους
οποίους αντιµετωπίζουµε την επαύριον της κρίσης, τα προβλήµατα της κρίσης που υπονόησε ο κ. Χρυσοχοΐδης δεν είναι έτσι.
Διότι την επαύριον της κρίσης όχι µόνο οι τράπεζες αλλά και οι
παραχωρησιούχοι και οι εργολάβοι και όλοι καταγράφουν τις ζηµιές της κρίσης.
Και το δηµόσιο, λοιπόν, καλείται µαζί µε τις τράπεζες, µαζί µε
τους εργολάβους, µαζί µε τους παραχωρησιούχους να επαναδιαπραγµατευτούν την ένταση και την έκταση των ζηµιών και τις
προϋποθέσεις, υπό τις οποίες µπορούν να επανεκκινήσουν τα
έργα.
Στον τρόπο µε τον οποίο χειρίστηκε τις διαπραγµατεύσεις η
Κυβέρνηση είναι σαφές το εξής: Θεώρησε ότι µε την κρίση του
2008 δεν άλλαξε τίποτα στις τράπεζες. Οι τράπεζες πρέπει να
συµπεριφερθούν στα συγκεκριµένα έργα ακριβώς όπως πριν.
Τους παραχωρησιούχους τους αντιµετώπισε ακριβώς µε τον
ίδιο τρόπο. Μπορεί να αλλάξει η χρηµατοδοτική σύνθεση, για παράδειγµα να ανέβει η συµµετοχή του δηµοσίου στο 55% των
έργων, αλλά η σύνθεση του παραχωρησιούχου, των µετόχων θα
µείνει ίδια όπως πριν. Δεν θα αυξηθεί το δηµόσιο. Δεν θα πάει
στο 55%, ενώ αυξήθηκε από 20% σε 50% η συµµετοχή του. Οι
παραχωρησιούχοι θα µείνουν ίδιοι, ανέπαφοι.
Τρίτον, η ιδέα ότι οι εργολάβοι θα µείνουν ανέπαφοι, µε την
έννοια του κόστους των έργων, του κόστους µελετών, του κόστους των εργατικών που µόλις ανέφερε ο κύριος Υπουργός ότι
είναι 30%, ότι θα είναι τα ίδια όπως πριν. Δεν τίθεται θέµα επαναδιαπραγµάτευσης του κόστους, λες και οι τσιµεντοβιοµηχανίες, οι εργαζόµενοι που έχουν χάσει το 40% των µισθών, οι
φτηνές τιµές σε δεκάδες από τα οικοδοµικά υλικά φτηνότερες
από το 2006, η κερδοφορία των εργολάβων και πολλά άλλα, είναι
ανέπαφα.
Η ιδέα, λοιπόν, της σκληρής κριτικής που κάνουµε στην Κυβέρνηση είναι ότι προσεγγίζει το θέµα ως να µην άλλαξε τίποτα.
Προσεγγίζει, δηλαδή, το θέµα και λέει ότι το µόνο που αλλάζει
είναι ο τρόπος χρηµατοδότησης των έργων.
Και αυτό είναι ένα τραγικό λάθος, διότι πρώτον δεν εξοικονοµεί πόρους υπέρ του δηµοσίου. Μία έκπτωση στα κοστολόγια
των έργων της τάξεως του 15%, 20%, συγγνώµη θα το πω ευθέως, είναι 1,6 δισεκατοµµύριο στο σύνολο των έργων. Αυτό
είναι καθοριστικό, διότι αλλάζει όλη την έννοια της βιωσιµότητας
των έργων.
Η βιωσιµότητα των έργων είναι το δεύτερο και µεγάλο πρόβληµα, διότι η αλλαγή στο χρηµατοδοτικό κενό προκύπτει από
τη µη βιωσιµότητα των έργων, πλέον. Άλλαξε ο κόσµος µετά το
2008 και τα έργα κατέρρευσαν. Γιατί; Διότι δεν είναι βιώσιµα.
Οι µελέτες και οι συµβάσεις του 2006 και 2007 προέβλεπαν
αύξηση του ΑΕΠ 3,5% για τα επόµενα είκοσι πέντε χρόνια και εν
συνεχεία αύξηση του όγκου των µετακινήσεων από αυτούς τους
δρόµους. Ισχύει αυτό; Όχι. Με τα νέα δεδοµένα που αρχίζει και
προεγγράφει, -50% και -60% όγκο, είναι βιώσιµα τα έργα; Ποιος
µπορεί να το εγγυηθεί;
Για να γίνουν τα έργα βιώσιµα χρειάζεται τουλάχιστον τρεις
προϋποθέσεις: Πρώτον, βεβαίως αλλαγή του χρηµατοδοτικού
µοντέλου, βεβαίως άλλη πολιτική διοδίων από αυτή που είχαµε
αποφασίσει το 2007 –θα εξηγήσω στη συνέχεια ποια είναι αυτήκαι τρίτον και βασικό πρέπει να υπάρξει ένα µείγµα χρηµατοδότησης και µία πολιτική διοδίων, εν προκειµένω, η οποία να ανταποκρίνεται στα σηµερινά κοινωνικά και οικονοµικά δεδοµένα και
όχι στα προηγούµενα. Τίποτα από αυτά δεν έχει συµβεί µε αυτές
τις συµβάσεις που έρχονται. Ακριβώς το αντίθετο. Μένουν όλα
ίδια και αλλάζει µόνο το χρηµατοδοτικό κενό.
Ας το δούµε πώς το αλλάζει. Με τρεις τρόπους.
Πρώτον, υποκαθιστά την ιδιωτική χρηµατοδότηση στις τράπεζες –οι µισές την «έκαναν», έφυγαν- µε δηµόσια χρηµατοδότηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεύτερον, µεταφέρει την αποζηµίωση του δηµοσίου στο τέλος
της σύµβασης. Προηγούνται οι ιδιώτες. Μέχρι τώρα, η σύµβαση
προέβλεπε παράλληλη αποζηµίωση και των δύο.
Και το τρίτο που κάνει είναι να προσφέρει πλήρη δηµόσια εγγύηση για την αποδοτικότητα των ιδιωτικών κεφαλαίων. Επαναλαµβάνω, πλήρη δηµόσια εγγύηση για την αποδοτικότητα των
ιδιωτικών κεφαλαίων. Κοινώς, αν τα έργα πέσουν έξω –που θα
πέσουν έξω- το δηµόσιο θα αποζηµιώσει πλήρως την ιδιωτική
συµµετοχή, την περιορισµένη, τη µισή ιδιωτική συµµετοχή, που
παραµένει στα έργα.
Αυτός ο τρόπος διακανονισµού εγείρει θέµατα, δηλαδή ότι
είναι σαν να µη συµβαίνει τίποτα, σαν να µη συνέβη κρίση, σαν
να µην πρέπει να επιµεριστούµε το κόστος, τις δαπάνες, τη
ζηµιά, να µην πρέπει να βρούµε ένα νέο τρόπο εκκίνησης.
Άρα, η βασική θεωρία η δική µας λέει το εξής: Οι συµβάσεις
έπρεπε να συνεχιστούν ριζικά αναθεωρηµένες σε όλα τους τα
σκέλη και στο κόστος. Δηλαδή και στον τρόπο χρηµατοδότησης
και στην πολιτική των διοδίων και στον τρόπο µε τον οποίο θα
γίνει και στα χρονοδιαγράµµατα απόσβεσης, προκειµένου να
αποκτήσουν µία υπόσταση στην οποία όλα τα µέρη πληρώνουν
αυτό που τους αναλογεί ως κόστος και αναπροσαρµόζονται όλες
οι συµβάσεις στα σηµερινά οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα
της χώρας. Αυτό είναι κρίσιµο, απόλυτο. Δεν έγινε και αυτή είναι
σκληρή και αδιαπραγµάτευτη κριτική από την πλευρά τη δική µας.
Τι θα έπρεπε να γίνει, για να κλείσω και το χρόνο. Έφυγε ο κ.
Ιωαννίδης, κρίµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Εδώ είµαι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Εδώ είστε, ωραία, για να µιλήσω λιγότερα λεπτά.
Τι έπρεπε να γίνει; Πρώτον, ενεργοποίηση της αρχής της ευθύνης, λόγω της έκτακτης κατάστασης της κρίσης του 2008, όχι
µονόπλευρα από την πλευρά του δηµοσίου. Συµµερίζοµαι το γεγονός ότι οι τράπεζες όποτε θέλουν φεύγουν. Οι τράπεζες,
όµως, έχουν βάλει χρήµατα και έχουν συµφέρον, εφόσον συνέβη
αυτό που συνέβη, να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων και να επαναδιαπραγµατευθούν µε νέους όρους τη συνέχιση των έργων.
Άρα, η καθολική αρχή δεν είναι µονόπλευρη. Είναι µονόπλευρη, ως προς τη δυνατότητα που έχουν κάποιοι να αποχωρήσουν, είναι όµως και διαπραγµατευτικό χαρτί του δηµοσίου
για να συνεχίσει η διαπραγµάτευση µε τους όρους που θέλουµε
εµείς. Η καθολική αρχή, λοιπόν, εφόσον έβαζε στο πλαίσιο αναθεώρηση πλήρως των συµβάσεων, πρέπει να βάλει όλα τα στοιχεία µέσα.
Δεύτερον, το θέµα του κόστους είναι καίριο, βασικό και δεν µε
καλύπτει ο Υπουργός, όπως του απάντησα και στην Επιτροπή.
Είναι καίριο ζήτηµα, διότι δεν υπάρχει κανείς σε αυτόν τον
κόσµο, όπως µελετητικό γραφείο, εργολαβική εταιρεία, κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες που προµηθεύουν τσιµέντα και
άσφαλτο κ.λπ., που να µην έχει αναπροσαρµοστεί στις σηµερινές
συνθήκες και να µην έχει αναπροσαρµόσει και τις τιµές του και
τα κοστολόγια και την κερδοφορία του.
Υπάρχει και µία ιδιαίτερη πτυχή εδώ -την υπέδειξα και στον
Υπουργό κάποια στιγµή- για το πώς γίνονται τα ιδιωτικά έργα το
2013. Γίνονται µε τον ίδιο τρόπο που γίνονταν το 2006; Μπορώ
να επικαλεστώ πολλά από τα µεγάλα ιδιωτικά έργα που έχουν
γίνει στην Αθήνα. Υπάρχουν ιδιαίτερες τεχνικές αναπροσαρµογής και τις εφαρµόζουν στον ιδιωτικό τοµέα. Δεν φέρνω κάτι καινούργιο. Αν συζητήσετε µε κάποια από τα σοβαρά µελετητικά
γραφεία για το πώς αποτυπώνουν πλέον το κόστος κατασκευής
ενός µεγάλου έργου στην Αθήνα, ενός µεγάλου κτηρίου, θα
δείτε ότι έχουν εξελίξει πολύ τις τεχνικές να προσαρµόζουν τα
δεδοµένα στις σηµερινές συνθήκες.
Η επίκληση του δηµόσιου τιµολογίου είναι λίγο παραπλανητική, διότι εγώ ξέρω δηµόσια έργα –και ξέρω πολλά- που βγαίνουν στην τιµή µε το δηµόσιο τιµολόγιο, όπως το αεροδρόµιο
στα Χανιά µε έκπτωση 40%, 42%, 38%. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει
ότι το δηµόσιο τιµολόγιο φτιάχνεται µε ένα τρόπο που ακολουθεί
τον τιµάριθµο του καταναλωτή και ίσως υπερβολικά προσκολλάται σε αυτό υπερβολικά πολύ. Εν προκειµένω, η πραγµατικότητα
της αγοράς και η οικονοµία δείχνει ότι τα κοστολόγια των έργων
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σήµερα είναι σαφώς µειωµένα σε σχέση µε το παρελθόν. Και
αυτό είναι απλή οικονοµική λογική. Δεν µπορεί να ισχύει το ανάποδο, το οποίο ισχυρίζονται οι συµβάσεις, τις οποίες υπερασπίζεται ο κύριος Υπουργός.
Ένα άλλο θέµα είναι ο τρόπος µε τον οποίο γίνονται οι αποζηµιώσεις. Δεν αµφισβητώ ότι τις αποζηµιώσεις τις αποφάσισε κάποιος, ακόµα και ο ανεξάρτητος. Εν τούτοις, και οι αποζηµιώσεις
έπρεπε να αποτελούν µέρος της οικονοµικής επαναδιαπραγµάτευσης του συνολικού πακέτου, µε αµοιβαίες υποχωρήσεις και
από τις δύο µεριές, άρα χαµηλότερες αποζηµιώσεις.
Τρίτον, κλείνω µε το θέµα των διοδίων. Οι επιλογές που κάνει
η Κυβέρνηση να διατηρήσει τα διόδια ως να µην συνέβη τίποτα
σε αυτήν τη χώρα, είναι εντελώς κοινωνικά µη αποδεκτές. Τα διόδια είναι εκτός τόπου και χρόνου και η διατήρηση ίδιων διοδίων
σηµαίνει ότι µία µεγάλη µερίδα δεν συµµετέχει πλέον στους δρόµους, δεν µπορεί να τα πληρώσει. Υπάρχει από παντού µία πολύ
µεγάλη αντίδραση, κυρίως επειδή ανεβαίνουν πολύ τα κοστολόγια. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριµένο θέµα. Ένα φορτηγό για
να πάει και να έρθει Θεσσαλονίκη θέλει 300 ευρώ. Συνεπώς η
πολιτική των διοδίων έπρεπε να προσαρµοστεί.
Πέραν, όµως, από το κοινωνικό είναι βαθιά αντιεµπορική. Σήµερα αν υπήρχε πραγµατικά µέριµνα για µία βιωσιµότητα αυτών
των δρόµων µε πραγµατικούς όρους, θα έπρεπε να διόδια να µειωθούν στο σύνολο των αυτοκινητοδρόµων και να αυξηθεί ο
όγκος αυτών που κινούνται. Γι’ αυτό επιµένουµε ότι τα έργα δεν
είναι βιώσιµα.
Συνεπώς οι προτάσεις ήταν σαφείς. Η διαπραγµάτευση είναι
µονοµερής. Άλλαξε µόνο το χρηµατοδοτικό σκέλος, ενώ υπήρχαν περιθώρια για µία µεγάλη αναπροσαρµογή των έργων, για
µία προσαρµογή της πολιτικής των εσόδων στη σηµερινή κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα και συµβάσεις, οι οποίες θα
µπορούσαν και να ολοκληρώσουν τα έργα και ταυτόχρονα να
είναι συµβατά µε την κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα.
Γι’ αυτό, θα καταψηφίσουµε τις συγκεκριµένες συµβάσεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): O Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βορίδης έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ο κύριος Υπουργός µίλησε σαράντα δύο λεπτά. Τώρα θα µιλήσει ο κ. Βορίδης. Πότε θα µιλήσουµε εµείς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Καπερνάρε,
γιατί προτρέχετε; Δεν ξέρουµε πόσο θα µιλήσει ο κ. Βορίδης.
Ορίστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Με προτρέπει ο κ. συνάδελφος να
µιλήσω σαράντα δύο λεπτά, αυτό φαντάζοµαι ότι εννοεί!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το βασικό ερώτηµα το οποίο
έχει κανείς να αντιµετωπίσει στη συζήτηση αυτή είναι το αν θέλει
ή δεν θέλει να γίνουν τα έργα. Αυτή είναι µία βασική τοποθέτηση.
Δεν θέλω να απλοποιήσω τη συζήτηση, αλλά τελικά η απόφαση
που πρέπει να πάρει η Εθνική Αντιπροσωπεία είναι αυτή, εάν
θέλει ή δεν θέλει µε τους συγκεκριµένους όρους να υλοποιηθούν
αυτά τα έργα. Δεν µπορεί από τη µια µεριά να λες ότι «εγώ θέλω
όλες τις ευεργετικές συνέπειες των έργων, θέλω το 1,5% αύξησης του ΑΕΠ, θέλω τις είκοσι πέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας,
θέλω τη δηµιουργία της υποδοµής, θέλω την Ελλάδα διαµετακοµιστικό κόµβο, θέλω το πλαίσιο των οδικών µεταφορών να
διαρθρωθεί µ’ αυτόν τον τρόπο», αλλά εν συνεχεία να κάνω µία
κριτική η οποία να καταλήγει στη θέση που κατέληξε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, «όχι, καταψηφίζουµε». Αν µας πείσει, λοιπόν,
ο κ. Σταθάκης να καταψηφίσουµε, αυτό στην πραγµατικότητα
λέει ότι οι συγκεκριµένες συµβάσεις δεν υπάρχουν και ότι τα
έργα δεν γίνονται. Αυτή είναι η επιλογή και αυτό λέτε, «όχι» στα
έργα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναδειχθεί.
Γιατί, όµως, λέτε «όχι» στα έργα; Ακούω. «Είναι οι εργολάβοι».
Επιτρέψτε µου να σας πω τις εταιρείες που συµµετέχουν στα
έργα. Είναι η «HOCHTIEF», είναι η «VINCI», µία από τις µεγαλύτερες γαλλικές κατασκευαστικές εταιρείες, συµβαλλόµενη εταιρεία, είναι η «SITRA», η «IRIDIUM», είναι η «DRAGATUS», είναι η
«EAC SERVICIOS» και είναι και όλες οι µεγάλες ελληνικές, ο
«ΑΚΤΩΡ», η «J&P», η «ΤΕRNA», η «ΑΕΓΕΚ». Θα ήθελα να σας ρω-
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τήσω ποιος ακριβώς θέλετε να κάνει αυτά τα έργα. Ποιος θα
κάνει αυτά τα έργα, αν όχι αυτοί;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μα, αυτοί ήταν και πριν.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Λέω κάτι γι’ αυτό το επιχείρηµα το
οποίο ακούω, «οι εργολάβοι». Ποιοι εργολάβοι; Είναι όλοι. Δεν
θα τα κάνουν αυτοί τα έργα; Ποιον θα φωνάξουµε να κάνει αυτά
τα έργα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μα, ο κύριος Υπουργός προηγουµένως είπε ότι αυτοί έχουν πέσει έξω. Τους λυπάται.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άρα, λοιπόν, να συνεννοηθούµε. Τα
έργα αυτά µπορούν να γίνουν από µεγάλες κατασκευαστικές
εταιρείες και αυτές οι εταιρείες που συµµετέχουν σ’ αυτούς τους
οµίλους, σ’ αυτές τις κοινοπραξίες, είναι πρακτικά όλες οι µεγάλες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Αυτές είναι, δεν έχει
άλλες. Ερώτηση: Αν δεν κάνουν αυτές τα έργα, ποιος θέλετε να
τα κάνει;
Πάω στο δεύτερο. Ποιες είναι οι αντιρρήσεις σας; Να ακούσω
µία-µία τις αντιρρήσεις. Λέτε το εξής και το άκουσα, γιατί αυτή
είναι η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ σε µια σειρά από θέµατα. Ας τα πιάσουµε ένα-ένα: Γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος χρηµατοδότησης;
Έχει αλλάξει ο τρόπος χρηµατοδότησης γιατί δεν υπάρχουν
λεφτά. Έχει αλλάξει ο τρόπος χρηµατοδότησης γιατί δεν µπορεί
να χρηµατοδοτηθούν, γιατί µειώθηκε ο φόρτος. Έχει αλλάξει ο
τρόπος χρηµατοδότησης γιατί υπάρχουν χρηµατοδοτικά κενά.
Πώς θα καλυφθεί το χρηµατοδοτικό κενό; Καµιά ιδέα; Πάλι τα
λεφτά «από τον ουρανό»;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Σας την είπα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι. Ειδικά για το χρηµατοδοτικό
δεν µας είπατε απολύτως τίποτα και µάλιστα αντιπαρήλθατε µε
χαρακτηριστική ευκολία το ζήτηµα της αποχώρησης των τραπεζών. «Φεύγουν οι τράπεζες», λέει. «Τι να κάνουµε, έφυγαν µερικές τράπεζες». Ναι, έφυγαν µερικές τράπεζες, αλλά έµειναν κάτι
λεφτά τα οποία δεν καταβάλλονται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Το δηµόσιο…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μπράβο.
Τι λέµε, λοιπόν, εµείς; Ακούστε, γιατί αυτό ανοίγει µία ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λέµε: Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
συν διαρθρωτικά ταµεία συν χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων.
Ανοίγει επίσης µία ωραία ερώτηση την οποία θα ήθελα να
απαντήσει κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα που έχετε και µία πολύ
ενδιαφέρουσα εσωτερική συζήτηση για τα περί δραχµής, διερωτώµαι. Δεν το κάνω έτσι. Είστε Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέµα σ’ αυτή τη συζήτηση. Αυτή τη στιγµή
αντιλαµβάνοµαι ότι η κρατούσα άποψη στο ΣΥΡΙΖΑ λέει: «Όχι,
είµαστε στο ευρώ». Το σέβοµαι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Πάλι καλά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Βεβαίως, αυτή είναι η κρατούσα
άποψη. Πολύ ενδιαφέρον. Λέτε για τη µειοψηφία. Η µειοψηφία
του κύριου Λαφαζάνη δεν έχει 5%, έχει 40%.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Έχει 30% .
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Στο συγκεκριµένο έχει 40%. Αν το
κερδίσει λίγο παραπάνω, τι ακριβώς σηµαίνει; Ότι αλλάζει θέση.
Αν ήσασταν στο 4%, το να αλλάζετε θέση είναι δικαίωµά σας
και δεν έχει επιπτώσεις. Όταν είστε Αξιωµατική Αντιπολίτευση
αυτές οι αλλαγές σε κεντρικά στρατηγικά σηµεία της θέσεως
έχει τεράστιες επιπτώσεις.
Ρωτώ τώρα, θα συνυπάρξει πολύ στο εσωτερικό σας αυτή η
σχάση, οι διαφορετικές αντιθετικές κεντρικές στρατηγικές; Γιατί
αυτό ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό και άρα όλους µας. Δεν είναι
δικό σας θέµα. Όλους µας ενδιαφέρει τι θέσεις θα πάρετε σε
κεντρικά ζητήµατα. Η συνύπαρξη αναδεικνύεται δύσκολη γιατί
αν αύριο άλλαζε η πλειοψηφία στο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς από την
Τράπεζα Επενδύσεων και από τα διαρθρωτικά δεν θα είχατε.
Άρα, λοιπόν, γι’ αυτά τα ωραία έργα, που εµείς τα χρηµατοδοτούµε µ’ αυτόν τον τρόπο στο πλαίσιο του ευρώ, προφανώς δεν
θα υπήρχε αυτή η χρηµατοδότηση. Εκτός κι αν λέτε ότι θα τα
χρηµατοδοτούσαµε µε το Τυπογραφείο. Θα βάζαµε να τυπώσουµε δραχµές κι έτσι θα χρηµατοδοτούσαµε τα έργα. Άρα, λοιπόν, εµείς σας λέµε ένα χρηµατοδοτικό µοντέλο.
Υπάρχει κι ένα δεύτερο ζήτηµα. Πρέπει να µην αποχωρήσουν
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οι εταιρείες από τα έργα. Γιατί δεν αποχωρούν οι εταιρείες από
τα έργα; Επειδή οι εταιρείες δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύµατα,
ούτε κοινωφελή και ευαγή ιδρύµατα και προφανώς αποσκοπούν
στο να κάνουν µια δουλειά στην οποία θα έχουν κερδοφορία,
πρέπει κάπως να διασφαλιστεί αυτό. Αυτό, λοιπόν, γίνεται µέσα
απ’ αυτόν τον µηχανισµό της ανακύκλωσης, όπως λέµε. Πράγµατι, αλλάζει η σειρά. Γιατί αλλάζει η σειρά; Γιατί µε το χρηµατοδοτικό µοντέλο που έχουµε τώρα, αυτό που ίσχυε δηλαδή πριν
την τροποποίηση, τι θα γινόταν; Λεφτά το ελληνικό δηµόσιο,
λεφτά για τη συντήρηση, λεφτά για τις τράπεζες, στο τέλος
λεφτά για τις εταιρείες. Μάλιστα. Αν το εφαρµόσουµε µε το συγκεκριµένο φόρτο, ποιο είναι το αποτέλεσµα; Δεν παίρνουν λεφτά
εν µέρει οι τράπεζες, καθόλου οι εταιρείες.
Ξαναλέω ότι αυτό που αλλάζει είναι ακριβώς αυτός ο µηχανισµός.
Ερώτηση: Να γίνει ή να καταγγείλουµε τις συµβάσεις, όπως
άκουσα ότι είπατε; Να καταγγείλουµε, λοιπόν, τις συµβάσεις;
Αυτό είναι το ερώτηµα. Να συνεννοηθούµε τι σηµαίνει να καταγγείλουµε τις συµβάσεις, επειδή το λέτε εύκολα. Σηµαίνει το κατασκευασµένο µέρος κάθεται και περιµένει. Δε συντηρείται, δεν
προχωράει, δεν κάνει τίποτα και υπάρχει κίνδυνος απωλείας, καταστροφής.
Δεύτερον, λεφτά που έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
επιστρέφονται. Πόσα; Ένα δισεκατοµµύριο.
Τρίτον, όλο το υπόλοιπο πρέπει να γίνει από εθνικούς πόρους,
από το ελληνικό πρόγραµµα επενδύσεων. Με ποια λεφτά; Άρα,
εκείνο το οποίο έρχεστε και µας λέτε, είναι να κάνουµε µια καταστροφική για τον φορολογούµενο επιλογή για να µην πάρουµε
στην πραγµατικότητα την ευθύνη να αντιµετωπίσουµε την εξέλιξη της λειτουργίας συµβάσεως µέσα σ’ αυτό το δυσµενές περιβάλλον.
Έρχεται ο κ. Σταθάκης και λέει: «Ναι, αλλά δεν επιµερίσατε µε
τον τρόπο που πρέπει να επιµερίσετε το κόστος αυτής της αναπροσαρµογής». «Άρα, παίρνει», λέει ο κ. Σταθάκης, «µόνο το δηµόσιο κόστος και οι άλλοι δεν παίρνουν». Αυτό ήταν το βασικό
επιχείρηµα.
Μόνο που στην προηγούµενη εκδοχή της συµβάσεως δεν
υπήρχε συντελεστής αποδόσεως. Ξέρετε γιατί δεν υπήρχε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Υπήρχε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ακούστε, µη βιάζεστε σ’ αυτήν τη
ζωή.
Δεν υπήρχε συντελεστής αποδόσεως. Γιατί δεν υπήρχε στην
πραγµατικότητα συντελεστής αποδόσεως; Γιατί από το πλαφόν
που είχε και πάνω, έπαιρνε. Και η προσδοκία ήταν η αυξηµένη
κερδοφορία. Εκεί ήταν, αν θέλετε, το ζήτηµα της διακινδυνεύσεως. Υπάρχει τώρα πλαφόν κερδοφορία; Βεβαίως και υπάρχει.
Και αυτό είναι το οκτώ.
Ερώτηση: Είναι µεγάλο; Είναι µικρό; Θα έπρεπε να είναι µεγαλύτερο ή µικρότερο. Είπατε και κάτι άλλο. Δε θα έπρεπε σ’ αυτήν
τη συζήτηση να βάλουµε και το ζήτηµα των claims, των αποζηµιώσεων µέσα σε µια συνολική διαπραγµάτευση;
Απαντώ, λοιπόν: Βεβαίως, ετέθη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Χαίροµαι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μπήκε µέσα στο ζήτηµα µίας συνολικής διαπραγµάτευσης και µάλιστα η διαπραγµάτευση εξελίχθηκε σε επάλληλα στάδια. Δεν κατέληξαν οι αποζηµιώσεις χωρίς
να καταλήξει το σύνολο της συµβατικής -αν θέλετε- διαπραγµάτευσης. Άρα, έγινε προσδιορισµός των αποζηµιώσεων, χρηµατοδοτικό σχήµα, αναπροσαρµογή της συµβάσεως και συνολικά
αυτό κατέληξε σε αυτήν τη συµφωνία.
Η συζήτηση για τις αποζηµιώσεις, όπως ξέρετε, προφανώς
έχει γίνει µε απολύτως τεχνικούς, νοµικά ορθούς και διαφανείς
όρους, στην οποία ήταν και ο ανεξάρτητος µηχανικός και η υπηρεσία και όλο αυτό έχει τεθεί στην κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτό είναι λοιπόν που έχει γίνει.
Εάν µου πείτε τώρα εσείς, ότι «εγώ είχα µία εκτίµηση, θα έκανα
καλύτερη διαπραγµάτευση και το οκτώ θα το έκανα έξι», καλά,
αυτό είναι µία τελείως θεωρητική συζήτηση, γιατί εγώ µπορώ να
σας πω ότι µπορώ να σας θεωρήσω και κακό διαπραγµατευτή
και το οκτώ να το είχατε κάνει δέκα.
Ποτέ, λοιπόν, δεν θα καταλήξουµε µε αυτήν την έννοια στο αν
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η διαπραγµάτευση εξελίχθηκε µε έναν απολύτως άρτιο τρόπο,
ειδικά σε ζητήµατα τα οποία είναι εξόχως τεχνικού χαρακτήρα.
Προφανώς, µας παρουσιάζει η Κυβέρνηση µετά από επίπονες
διαπραγµατεύσεις που κράτησαν πάρα πολλά χρόνια ένα σχέδιο
το οποίο αξίζει να υποστηρίξουµε.
Θα αναφερθώ τώρα στο ζήτηµα των διοδίων. Για µένα το ζήτηµα των διοδίων, κύριε Υπουργέ, καλύπτεται απολύτως µε τις
δηλώσεις σας. Και καλύπτεται απολύτως, γιατί το ζήτηµα των
διοδίων, ειδικά στο κοµµάτι της Αττικής, θα πρέπει να προσεχτεί
γιατί έχουµε συχνούς χρήστες και µικρές χιλιοµετρικές αποστάσεις, εποµένως το γεγονός ότι δεσµεύεστε ότι ειδικώς στην Αττική δεν πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε αύξηση διοδίων
προτού αντιµετωπιστούν τα ζητήµατα της συχνής χρήσης των
κατοίκων στην περιοχή ή των παραπλεύρων οδεύσεων, είναι
πολύ σηµαντικό.
Θα προσέθετα στη συζήτηση ότι για µένα κοµµάτι της διαπραγµάτευσης και αντικείµενο εκπτωτικής πολιτικής πρέπει να
υπάρξει και στο ζήτηµα των συχνών χρηστών, µε την έννοια των
επαγγελµατιών, των φορτηγών δηµοσίας χρήσεως. Θα έπρεπε
και αυτό να αποτελέσει αντικείµενο της συζήτησης.
Θέλω να πω ότι, κατά τη γνώµη µου, για οποιαδήποτε άλλη
επιλογή εκτός από τη σύναψη αυτών των συµβάσεων, για οποιαδήποτε επιλογή καταγγελίας η οποία θα µας οδηγούσε στο να
µη γίνουν ποτέ τα έργα, για οποιαδήποτε επιλογή που µιλάει
φαντασιακά ότι δήθεν µπορούµε να χρηµατοδοτήσουµε αυτά τα
έργα από ένα Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, όταν τα έργα
αυτά είναι αυτής της εκτάσεως αλλά ακόµα και στα ζητήµατα
που έχουµε µία µείωση του φυσικού αντικειµένου, που όµως
υπάρχει η αντίστοιχη δέσµευση της Κυβέρνησης ότι αυτό θα ενταχθεί στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και θα υλοποιηθεί
αυτό το κοµµάτι ως δηµόσιο έργο, νοµίζω ότι µε αυτήν την έννοια
καλύπτεται πλήρως οποιαδήποτε βάσιµη αντίρρηση.
Όλα τα υπόλοιπα -και οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό- ναι µεν
εγείρουν ζητήµατα τα οποία προβληµάτισαν –οι προβληµατισµοί
που κατέθεσε και η εισηγήτρια αλλά και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτήν τη φορά δεν είναι εκτός τόπου και
χρόνου, όπως συνήθως είναι η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ηγέρθησαν ζητήµατα που προβληµάτισαν τον Υπουργό, προβληµάτισαν την Κυβέρνηση, αντιµετωπίστηκαν δηλαδή, άρα, είναι
υπαρκτοί προβληµατισµοί- αλλά για µία ακόµη φορά καταλήγετε
στο λάθος συµπέρασµα. Δηλαδή, εδώ, απλώς πετύχατε τους
προβληµατισµούς, που συνήθως ούτε αυτό γίνεται. Έπρεπε, λοιπόν, να έχετε καταλήξει στο ορθό συµπέρασµα, το οποίο θα ήταν
η επιλογή της συνάψεως της συµβάσεως και των ωφελειών που
πηγάζουν από τις συµβάσεις αυτές για τον ελληνικό λαό.
Γι’ αυτόν το λόγο είναι προφανές ότι στηρίζουµε και συγχαίρουµε τον Υπουργό, που µετά από πολύ καιρό αυτός ο ίδιος, ο
Υφυπουργός και η Κυβέρνηση φέρνουν αυτές τις συµβάσεις
προς κύρωση στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Τις υπερψηφίζουµε και
πραγµατικά προσδοκούµε στη γρήγορη εκτέλεση αυτών των
έργων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Κουκουλόπουλος, έχει τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώντας θέλω από την
πλευρά µας να δηλώσω ότι τιµούµε τη µνήµη του αστυνοµικού
που έπεσε την ώρα του καθήκοντος για να µας θυµίζει ότι κάποιοι συµπολίτες µας -και δεν είναι λίγοι βέβαια, είναι πάρα πολλοί- από το καθήκον τους είναι εκτεθειµένοι διαρκώς σε κίνδυνο
για να εξασφαλίζουν το αγαθό της ασφάλειας για όλους µας.
Είµαι υποχρεωµένος, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω από ένα ζήτηµα που υπήρξε πριν την οµιλία
του κυρίου Υπουργού και δηµιούργησε µια σύγχυση. Και αναφέροµαι, βέβαια, στις δηλώσεις του Ερντογάν.
Για λόγους κοινοβουλευτικής τάξης, εθνικής αξιοπρέπειας
αλλά και για ένα κρίσιµο ζήτηµα που αφορά το φρόνηµα του ελληνικού λαού, θέλω να παρακαλέσω τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, που θα ακολουθήσει, να
αποκαταστήσει.
Εγώ δεν θα περιοριστώ να καταθέσω µόνο στα Πρακτικά, θα
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διαβάσω για λόγους κοινοβουλευτικής τάξης το πλήρες κείµενο,
για να ακούσει η Βουλή και να κατανοήσει πώς κάποιοι αντιλαµβάνονται τα πράγµατα και πολιτεύονται.
Τι λέει, λοιπόν, το σχετικό τηλεγράφηµα του πρακτορείου: Λέει
πως ο Ερντογάν ολοκλήρωσε την τριήµερη περιοδεία του στη
Θράκη, παρουσίασε τον υποψήφιο δήµαρχο του κόµµατός του
στη Κεσάνη και απευθυνόµενος στον κόσµο είπε: «Βρισκόµαστε
στον τελευταίο σταθµό του τριηµέρου µαραθωνίου στη Θράκη,
το φινάλε του οποίου είναι σήµερα στην Κεσσάνη. Η Θράκη µας
αγκάλιασε και από δω, από την Κεσσάνη, εκφράζω τις ευχαριστίες µου στον κόσµο που κατέκλυσε τις πλατείες και µας άνοιξε
την καρδιά του. Για µας η Θράκη έχει ιδιαίτερη σηµασία και έννοια. Η Θράκη ταυτόχρονα είναι Θεσσαλονίκη, είναι Κοµοτηνή,
Ξάνθη, ταυτόχρονα είναι Ντόµπρουτζα, είναι Κάρτζαλι (πόλη της
Βουλγαρίας), είναι Βαρδάρης και αν πάµε πιο πίσω, Θράκη είναι
ταυτόχρονα Σκόπια, Πρίστινα, Πρίζρεν, είναι Σαράγιεβο. Η
Θράκη είναι η ζωντανή κοινή ιστορία µας στην Ευρώπη. Είναι εκπρόσωπος του παρελθόντος µας σ’ αυτήν τη γεωγραφία. Σήµερα στη γεωγραφική περιοχή των Βαλκανίων στο επίκεντρο των
σχέσεών µας βρίσκεται η Θράκη µας µε την Αδριανούπολη, το
Τεκίρνταγ, το Κιρκλάρελι και βέβαια την Κωνσταντινούπολή».
Αυτά είπε, λοιπόν, ο κ. Ερντογάν.
Τι πρέπει να κάνει ακριβώς η Ελλάδα; Έγινε µια ιστορικού
τύπου αναφορά στη Θράκη. Μίλησε για την ιστορική σχέση στο
παρελθόν της Τουρκιάς µε την Ευρώπη και είπε ποια είναι σήµερα η Θράκη. Ας σταµατήσουµε, λοιπόν, να παίζουµε µε το
φρόνηµα των συµπατριωτών µας διαρκώς και ας εγκαταλείψουµε επιτέλους την ευκολία µε το ότι κάποιοι είναι παραπάνω
πατριώτες από κάποιους άλλους δήθεν. Γιατί όπως είπαµε και
στη συζήτηση του προϋπολογισµού, η πορεία των πραγµάτων
δείχνει ότι εµείς οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ πρώτοι και καλύτεροι,
που έχουµε υποστεί τη βαρύτερη κριτική τα προηγούµενα χρόνια, έχουµε πράξει σαφέστατα το σωστό. Αυτό δείχνουν όλες οι
εξελίξεις και κάθε µέρα επιβεβαιώνουν αυτή µας τη στάση.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά και παρακαλώ πολύ να διανεµηθεί για να µην µένει καµµία σκιά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Πάρις Κουκουλόπουλος, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μπαίνοντας στο ζήτηµα του νοµοσχεδίου, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θέλω να κάνω µια γενικού τύπου αναφορά, πριν µιλήσω για το νοµοσχέδιο, που αφορά τη λογική των καταγγελιών
και τα περί σκανδάλων. Το έχω ξανακάνει και πριν λίγες µέρες
µε αφορµή κάποια άλλη συζήτηση.
Πιστεύω βαθιά και θέλω να προτείνω σε όλη την Ολοµέλεια,
σε όλους τους συναδέλφους κατανοώντας και συµφωνώντας ότι
είµαστε σε µια άλλη χώρα, ό,τι και αν πιστεύει κανείς για το τι
µας οδήγησε, τι ακριβώς µας διέπει σήµερα, είµαστε σε µια άλλη
χώρα, όποια άποψη και αν έχει κανείς για τα µνηµόνια, για την
περιπέτεια της χώρας, για το πώς και γιατί φτάσαµε εδώ, πάντως, σήµερα είµαστε σε µια άλλη χώρα.
Πιστεύω, λοιπόν, βαθιά, ότι αν δεν θέλουν να καλλιεργούµε
καταστροφικές λογικές στην ελληνική κοινωνία όταν µιλάµε για
σκάνδαλα ή για οικονοµικά ζητήµατα, πρέπει να αποδεικνύουµε
αυτό που λέµε. Δεν µπορεί να πολιτευόµαστε µε τους προ του
2008 όρους, γιατί τότε ξεκίνησε η ύφεση. Όταν η πίτα µεγάλωνε
και οι πολίτες, άλλος λιγότερος, άλλος περισσότερο, απολάµβαναν από την ανάπτυξη, ο διάλογος που διεξαγόταν στο κέντρο
του πολιτικού συστήµατος µε καταγγελίες για σκάνδαλα, πολλές
φορές αναπόδεικτες, αντιµετωπιζόταν µε έναν ορισµένο τρόπο
από τους πολίτες.
Σήµερα δεν είναι έτσι. Αν πραγµατικά πιστεύουµε -γιατί κάποιοι πολιτικοί µόνο παρουσιάζουν αυτά που όλοι ξέρουµε για
τους πολίτες- ότι δοκιµάζεται ο ελληνικός λαός, δεν µπορούµε
να δοκιµάζουµε κι εµείς τις αντοχές του µιλώντας γενικά και αόριστα εδώ. Όταν έχουµε να πούµε κάτι, να το αποδεικνύουµε,
διαφορετικά το µόνο που ενισχύουµε, είναι τη συγκεκριµένη δύναµη που µιλάει απαξιωτικά για την Ελληνική Δηµοκρατία. Και
αναφέροµαι βέβαια στο νεοναζιστικό κόµµα της Χρυσής Αυγής.
Ουδείς άλλος ωφελείται από έναν τέτοιο διάλογο.
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Το δεύτερο είναι ότι στα ζητήµατα ηθικής και διαφάνειας στη
διαχείριση οφείλουµε και πρέπει -ένας λόγος παραπάνω είναι η
κρίση- να είµαστε άτεγκτοι.
Όµως, θα πρέπει κάθε φορά να είµαστε πάρα πολύ συγκεκριµένοι, γιατί δεν µπορεί να εµπεδώνεται σε ένα τµήµα των συµπολιτών µας η αντίληψη ότι η κακοδιαχείριση κάποιων που η
θέση τους είναι στην εισαγγελία και από εκεί στη φυλακή, δεν
σχετίζεται ως τάξη µεγέθους µε το πρόβληµα της χώρας. Πρέπει
να βοηθήσουµε τους πολίτες να κατανοήσουν το πρόβληµα που
έχει η χώρα και ο καθένας ας αναπτύξει τα προγράµµατά του.
Η χώρα χρωστούσε 300 δισεκατοµµύρια µε πρωτογενές έλλειµµα 25 δισεκατοµµύρια το 2009 και τροµερό έλλειµµα ανταγωνιστικότητας. Είναι άλλης τάξης µεγέθους το ζήτηµα της
ανηθικότητας στη διαχείριση διαφόρων δηµοσίων λειτουργών,
που η θέση τους είναι εκεί που ο λαός λέει. Δεν υπάρχει καµµία
αντίρρηση σ’ αυτό. Δεν είναι όµως το οικονοµικό πρόβληµα της
χώρας αυτό. Δεν είναι δυνατόν να καλλιεργούµε τέτοιες αντιλήψεις.
Τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί σήµερα µιλάµε για δηµόσια έργα, µιλάµε για σύγχρονες µορφές συµβάσεων, που είναι οι συµβάσεις παραχώρησης, τα ΣΔΙΤ. Δεν είναι
καθόλου ωφέλιµο και χρήσιµο για τη δηµοκρατία, καθόλου ωφέλιµο και χρήσιµο για την κοινωνία, γενικά και αόριστα να δηµιουργούµε ένα πέπλο µυστηρίου, όταν µε ΣΔΙΤ κατασκευάζονται,
όπως είπε ο κύριος Υπουργός, τετρακόσια έργα παγκοσµίως
αυτήν τη στιγµή. Δίκιο είχε ο κ. Σταθάκης ότι το 10% είναι στις
Ηνωµένες Πολιτείες.
Ε, λοιπόν, εµείς ήµασταν ως Κυβέρνηση αντιµέτωποι ήδη από
το 2009 µε ένα δεδοµένο: Δραµατική αλλαγή των συνθηκών σε
σχέση µε τα οικονοµικά δεδοµένα του έργου µε αυτές τις συµβάσεις καθυστέρησαν και σήµερα, ναι, φέρνουν ένα µεγάλο ποσοστό στην κατασκευή διαφόρων δηµοσίων έργων. Αυτό
συνιστά κάποιο πρόβληµα και δεν µπορώ να το καταλάβω; Ποιο
είναι ακριβώς αυτό το πρόβληµα; Είναι πρόβληµα αυτό; Μακάρι
τα έργα να ολοκληρωθούν και να τελειώσουν.
Άρα, λοιπόν -για να ολοκληρώσω- στο θέµα που έχει να κάνει
µε τη διαφάνεια δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις από τον κύριο
Υπουργό. Για εµάς τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που πιέζαµε και
σήµερα και µε την προηγούµενη κυβέρνηση για να προχωρήσουν αυτά τα έργα µε τη µέγιστη δυνατή διαφάνεια, το αποτέλεσµα είναι παραπάνω από ικανοποιητικό.
Θέλω ιδιαίτερα να τονίσω την πορεία που ακολούθησαν οι
συµβάσεις -Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ελεγκτικό Συνέδριο, Βουλή.
Ποιες είναι ακριβώς οι διαδικασίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
που θα πρέπει να ακολουθούµε για να εξασφαλίζεται η διαφάνεια; Να µπούµε στην τεχνική; Έχοντας διατελέσει δεκαεννέα
χρόνια δήµαρχος κι έχοντας κάνει πάρα πολλά δηµόσια έργα µε
το δήµο µου και τις δηµοτικές επιχειρήσεις, έχω να πω ότι στις
τεχνικές λεπτοµέρειες έχεις να δώσεις από εκεί και πέρα την εµπιστοσύνη και στους τεχνικούς, οι οποίοι διαπραγµατεύονται και
ούτω καθ’ εξής, µε βάση γενικούς κανόνες που οφείλουµε να
ελέγξουµε εµείς εδώ, γιατί σε εµάς έρχονται στο τέλος οι συµβάσεις.
Άρα, λοιπόν, εµείς, στο βαθµό που είµαστε ενηµερωµένοι -και
είµαστε αρκετά καλά ενηµερωµένοι- επικροτούµε το αποτέλεσµα, συγχαίρουµε την πολιτική ηγεσία στο πρόσωπο του κυρίου
Υπουργού και όλα τα στελέχη του ΥΠΕΚΑ που έκαναν όλες αυτές
τις διαπραγµατεύσεις και έφεραν αποτέλεσµα.
Ψηφίζουµε, φυσικά, όπως είπε και ο εισηγητής µας σε µία τεκµηριωµένη συζήτηση, ο κ. Γκόκας, τη συγκεκριµένη πρόταση
νόµου που περιλαµβάνει τις συµβάσεις, για πολλούς λόγους,
αλλά κυρίως και πάνω απ’ όλα για το συγκεκριµένο αναπτυξιακό
αποτέλεσµα που επιφέρει. Γιατί;
Πρώτον, υπάρχει ένα ζήτηµα πολλών τοπικών κοινωνιών για
έργα υπερτοπικής σηµασίας.
Εγώ θα ήθελα πραγµατικά να ακούσω να τοποθετούνται από
τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης Βουλευτές των περιοχών που
έχουν την άµεση ωφέλεια από τα έργα. Θέλω να ακούσω την
άποψη και τη γνώµη τους. Δεν ισχυρίζοµαι ότι η Βουλή θα πρέπει
να ψηφίζει ανάλογα µε το τι λέει ο καθένας για τον τόπο του. Επ’
ουδενί. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Θα ήθελα όµως να δω και τη δική
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τους µατιά. Διότι είναι ιδιαίτερα σηµαντική η διάσταση για µια
σειρά από περιοχές της χώρας, που πραγµατικά ωφελούνται εντελώς οφθαλµοφανώς και κραυγαλέα από αυτά τα έργα.
Δεύτερον, δεν µπορώ να καταλάβω αυτά που λέµε για τους
κατασκευαστές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα είχε
έναν τοµέα κατασκευών, ο οποίος από την ύφεση έχει καταταλαιπωρηθεί. Η µια πλευρά είναι οι διάφορες συµβάσεις και όλα
αυτά που λέµε στη Βουλή. Μπορεί να υπάρχουν διάφορες γκρίζες περιοχές και ζώνες που πρέπει κάποια στιγµή να διερευνηθούν ή έχουν διερευνηθεί και έχουν καταγγελθεί.
Αµφισβητεί κανείς σε αυτή την Αίθουσα τα άλµατα που έκανε
ο τοµέας των κατασκευών τα προηγούµενα χρόνια στην Ελλάδα
και ότι έγιναν από ελληνικές εταιρείες και από ελληνικά χέρια η
Εγνατία και άλλοι οδοί; Αυτός είναι πλούτος για τη χώρα. Αυτόν
τον κλάδο η χώρα έχει χρέος να τον κρατήσει όρθιο. Πώς ακριβώς πιστεύουµε ότι θα γίνει η ανάπτυξη; Θα έρθει από κάποιον
άλλον πλανήτη;
Εγώ έχω µικρή εµπειρία ως Υφυπουργός. Διετέλεσα µόνο
επτά, οκτώ µήνες. Ξέρετε τι µας έλεγαν οι διεθνείς συνοµιλητές
µας; Δεν αναφέροµαι µόνο στην τρόικα αλλά και στην οµάδα του
Ράιχενµπαχ, στην οµάδα του Χαν, που αναφέρθηκε νωρίτερα, σε
στελέχη επενδυτών κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ξέρετε τι µας έχουν πει πάρα πολλές φορές; Ότι «στην Ελλάδα συνηθίζετε πάρα πολλές φορές να µιλάτε για µοντέλο ανάπτυξης και µιλάτε για άλλα πράγµατα, ενώ είναι λάθος η
κουβέντα για τους τοµείς. Οι τοµείς που πρέπει να αναπτύξετε
είναι η οικονοµία που έχετε να την βάλετε να λειτουργήσει µε καλύτερους όρους και µε άλλο πλαίσιο». Αυτό ισχύει σε όλη την
ανθρωπότητα. Τον τοµέα των κατασκευών τον µνηµόνευαν
πάντα, σαν έναν από τους βασικούς τοµείς για να φύγει η χώρα
µπροστά.
Η υπερτοπική σηµασία λοιπόν για µια σειρά από περιοχές είναι
ο ένας λόγος που ψηφίζουµε το αποτέλεσµα.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσουµε κι
εµείς;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Για σένα µιλάω, για την σηµασία που έχει για τον τόπο σου,
συνάδελφε.
Δεύτερον, το ψηφίζουµε, γιατί πραγµατικά δίνουµε ανάσα σε
έναν κλάδο, ο οποίος έχει δοκιµαστεί όσο λίγοι µέσα στην κρίση.
Τρίτον, το ψηφίζουµε, γιατί έχει συγκεκριµένο αναπτυξιακό
αποτέλεσµα και επηρεάζει συγκεκριµένα το ΑΕΠ.
Τέταρτον, το ψηφίζουµε, γιατί δίνει θέσεις απασχόλησης. Διότι
µε λόγια δεν την χτυπάµε την ανεργία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνω µε ένα κρίσιµο ζήτηµα. Το αναπτυξιακό αποτέλεσµα που έχει µεγαλύτερη σηµασία
από το άµεσο, χειροπιαστό αποτέλεσµα που θα επιφέρει η κατασκευή των έργων, είναι αυτό στο οποίο η πατρίδα µας µονίµως
υστερεί, δηλαδή το αναπτυξιακό αποτέλεσµα µετά την κατασκευή
των έργων. Οι δρόµοι -και εδώ υπάρχει µια µεγάλη παρεξήγησηδεν γίνονται πρωτίστως για τις ιδιωτικές µας µετακινήσεις, όπως
νοµίζουµε στην Ελλάδα, αλλά κυρίως και πάνω απ’ όλα, για την
µεταφορά των προϊόντων.
Γι’ αυτό χρηµατοδοτούνται τα διευρωπαϊκά δίκτυα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτό είχαν τεράστια σηµασία οι άρσεις των
δασµών που υπήρξαν στα σύνορα. Διότι το κόστος µεταφοράς
των προϊόντων είναι ένας συγκεκριµένος συντελεστής, που
αφορά κάθε οικονοµία.
Αυτό που πρέπει να µας προβληµατίζει είναι το πόσα και ποια
προϊόντα πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα θα µεταφέρονται σε αυτούς τους οδικούς άξονες, που αν µας προβληµατίσει
και µας κινητοποιήσει µε ορθό τρόπο και είµαστε εύστοχοι σε
αυτές τις επιλογές, τότε οι επιφυλάξεις που εξέθεσε ο εισηγητής
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σταθάκης θα διασκεδαστούν πολύ συντοµότερα
απ’ ό,τι νοµίζει.
Δεν πρέπει να µετράµε µε το πόσο συχνά θα περνάµε τα διόδια εµείς µόνο για να πάµε στην Ολυµπία να δούµε τα Αρχαία.
Θα πρέπει να µετράµε και µε το τι βήµατα θα κάνει ο πρωτογενής
τοµέας, ο τουρισµός και άλλοι κλάδοι της οικονοµίας. Έτσι, γρή-
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γορα τα δεδοµένα βιωσιµότητας γι’ αυτούς τους άξονες θα αλλάξουν, όπως και για όλους τους άλλους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Πόσοι Καβαλιώτες έρχονται κάθε Σαββατοκύριακο µε την
Εγνατία στην Κοζάνη, κύριε συνάδελφε; Πάρα πολλοί.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Για ένα προϊόν, όµως, έχει σηµασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κ. Καπερνάρος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Θα προτείνω µε την ολοκλήρωση των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, εφόσον δεν επείγεται κάποιος συνάδελφος, ο κατάλογος να διατηρηθεί και να συνεχιστεί η σειρά αύριο µε το
ξεκίνηµα της διαδικασίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα έχει και πρωί αύριο,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι. Απόγευµα.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Καπερνάρος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Επειδή λείπει ο κ. Κυριαζίδης,
κύριε Βλαχογιάννη και ξέρω ότι διέπεστε και εσείς από την ίδια
ευαισθησία, ήθελα να πω ότι πράγµατι κλίνουµε το γόνυ στη
µνήµη αυτού του Έλληνα µεγαλόψυχου υπαρχιφύλακα ο οποίος
έπεσε την ώρα του καθήκοντος.
Πλην, όµως, έχω την εντύπωση ότι το να τηρούµε ενός λεπτού
σιγή, όπως γίνεται µέχρι σήµερα, είναι ένα δείγµα συνεχιζόµενης
υποκρισίας. Και λέµε αυτά να τα σταµατήσουµε, διότι εάν πρέπει
να υποβάλει κάποιος τον εαυτό του σε παντοτινή σιγή –ή εν πάση
περιπτώσει να του ορίσουµε ένα χρονικό όριο πέντε µηνών σιγήαυτός είναι ο Υπουργός σας ο οποίος έχει καταδικάσει αυτούς
τους ανθρώπους σε τέτοιας µορφής ζωή και τέτοιας µορφής θάνατο.
Και του χαρίζω ως απάντηση αυτό που είπε ο Πρόεδρος της
Ένωσης Αστυνοµικών Φλώρινας κ. Γιάννης Μουρατίδης. «Τι να
λέµε; Ότι δεν έχουµε αυτοκίνητα; Ότι παρακαλάµε δεξιά και αριστερά για να µας φτιάξουν τα αυτοκίνητα; Ότι δεχθήκαµε χορηγία εφοπλιστή για να έχουµε αλεξίσφαιρα γιλέκα;».
Και προχθές που ήµασταν µαζί στο 23ο συνέδριο της ΠΟΑΞΙΑ,
συνεχάρη η ταπεινότητά του αφ’ ενός µεν αυτούς τους άνδρες
για τη γενναιοψυχία τους -να τα ακούει ο πρώην Υπουργός Δηµοσίας Τάξεως- και κυρίως συνεχάρη εγώ προσωπικά και το
ίδρυµα Νιάρχου, διότι αυτοί είναι οι εφοπλιστές που συντηρούν
και αυτή τη στιγµή δίνουν γιλέκα στους Έλληνες αστυνοµικούς.
Και δεν πρέπει, δε, να ξεχνάµε ότι αυτοί οι άνθρωποι κάθε µέρα
έχουν πόλεµο. Οι µόνοι ένστολοι που έχουν πόλεµο καθηµερινά
µε εσωτερικούς εχθρούς. Οι άλλοι ένστολοι περιµένουν πότε θα
γίνει ο εξωτερικός πόλεµος για να υπεραµυνθούν των ιερών και
των οσίων µας.
Και για αυτό λέω ότι επειδή περισσεύει η υποκρισία, άλλη
φορά να µην ζητάµε αυτή την τυπική ενός λεπτού σιγή.
Σας δίνω και για τα Πρακτικά τις ερωτήσεις που έχει κάνει
µόνο η κ. Ραχήλ Μακρή. Εάν το ήξερα θα έφερνα µισό κιλό ερωτήσεις που έχω κάνει -και είναι αναπάντητες οι µισές- στο Υπουργείο Δηµοσίας Τάξεως.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Για ποιο θέµα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Για τον υπαρχιφύλακα που σκοτώθηκε. Και αυτήν τη στιγµή που µιλάµε -τα ξέρει αυτά ο κ. Βλαχογιάννης, µας έχει απασχολήσει- στη Βοιωτία επί εκατόν
πενήντα δύο επιχειρούντων υπάρχουν δεκαπέντε κανονικά γιλέκα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Καπερνάρος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να προχωρήσουµε και επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, για τους αυτοκινητόδροµους.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ναι, έχετε δίκιο. Εσάς να σας
απασχολούν µόνον οι αυτοκινητόδροµοι.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, ενώ εσάς…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Προηγουµένως για σαράντα δύο
λεπτά µε τον κύριο Υπουργό δεν τολµήσατε να µιλήσετε. Καταλάβατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεχίστε, κύριε Καπερνάρο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα µιλήσω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Επειδή έχετε ενδιαφέρον να
ακούσετε από εµένα για τους αυτοκινητόδροµους, θα σας µιλήσω και για τους αυτοκινητόδροµους.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό περιµένουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατ’ αρχάς, σας ευχαριστώ πάρα
πολύ που µε περιµένετε! Σας ευχαριστώ! Περιµένετε ένα λεπτό.
Θα απαντήσω σε ένα άλλο θέµα στον κύριο Υπουργό.
Είπατε, κύριε Υπουργέ, αναφερόµενος στο πρόσωπό µου, για
το ΣΔΟΕ. Να ξέρετε ότι εγώ τις προάλλες κατέθεσα στα Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων όλα µου τα φορολογικά στοιχεία.
Και τα κατέθεσα µετά από τρεις τακτικούς ελέγχους µέχρι και το
2009 και µε τέσσερις περαιώσεις µέχρι το 2008. Απευθυνόµενος,
δε, στα Υπουργικά έδρανα που ήταν αρκετοί συνάδελφοί σας,
σας προκάλεσα και σας προκαλώ συνέχεια, εάν έχετε τον στοιχειώδη πολιτικό ανδρισµό, να καταθέσετε και εσείς τα φορολογικά σας στοιχεία όχι από το 2000, αλλά από το 2008 όταν ήρθη
το ασυµβίβαστο για τους δικηγόρους.
Και σας λέω το εξής: Επειδή χρησιµοποιείτε το ΣΔΟΕ και το
ΣΔΟΕ, κάποιος συνάδελφός σας µε προκάλεσε χθες και του
έδωσα την αντίστοιχη, την πρέπουσα -δεν λέω απρεπή, την πρέπουσα, διότι δεν ήτο αυτό το θέµα που µας απασχολούσε χθεςαπάντηση. Αυτό προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ και το «ΠΑΣΟΚοΣΔΟΕ». Το ελέγχω και εγώ. Να ξέρετε, δε, το εξής: Το ελέγχω
γιατί αυτή τη στιγµή θα µου απαντήσει το «ΠΑΣΟΚοΣΔΟΕ», εάν
άνοιξε λογαριασµούς τραπεζών και ζητάει πληροφορίες από το
2000 για Υπουργούς, Υφυπουργούς και Βουλευτές δικηγόρους.
Διότι µέχρι τώρα δεν έχει ανοίξει κανέναν. Κι αυτά θα τα προκαλέσουµε εµείς, διότι, όπως γνωρίζετε, εγώ είµαι µαχητής δικηγόρος και µαχόµενος και πολεµιστής. Δεν είµαι χορευτής.
Σας λέω το εξής: Από τότε µέχρι τώρα δεν µου έχει κοινοποιηθεί η έκθεση ελέγχου. Να τελειώνουµε µε το ΣΔΟΕ.
Να προχωρήσω, λοιπόν, επειδή µε προκαλέσατε. Σας λέω, δε,
το εξής:
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Να σας διακόψω;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Αφήστε µε, γιατί ο κ. Καλογιάννης θέλει να του απαντήσω για τα…
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Για δέκα δευτερόλεπτα.
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να διακόψω τον συνάδελφο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Επιτρέπετε, κύριε συνάδελφε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, σε όλη µου τη διαδροµή δεν χρησιµοποίησα ποτέ προσωπικές επιθέσεις για να αντιµετωπίσω συναδέλφους µου. Αυτό το θεωρώ ανήθικο. Θέλω να σας πω ότι η
Αίθουσα αυτή δεν είναι χώρος για τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τότε γιατί το είπατε;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Θα σας απαντήσω αµέσως.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριοι συνάδελφοι, επειδή σας διακρίνει µια καταγγελλιοµανία και εισαγγελιοµανία και αυτοµάτως
ενοχοποιείτε χωρίς κανένα επιχείρηµα, χωρίς στοιχεία -όπως
άκουσα προηγουµένως και τον κ. Κουκουλόπουλο- συναδέλφους
για πράγµατα τα οποία εδώ µέσα είµαστε σε πολιτική αντιπαράθεση, για θέµατα ποινικά, υπονοήσεις σκανδάλων κ.λπ., σας να
είστε προσεκτικοί.
Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας µέσα σε αυτήν την Αίθουσα,
όπως ξέρετε, έχει την ιστορία του, έχει το ήθος του, έχει την εντιµότητα του, έχει την προσωπικότητα του, έχει την αξιοπρέπειά
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του. Για το λόγο αυτόν σας διέκοψα. Ας σας δώσει ο κύριος Πρόεδρος το χρόνο.
Εγώ, λοιπόν, δεν χρησιµοποιώ τέτοιες µεθόδους. Θέλω να
κλείσει αυτή η υπόθεση εδώ, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι αντιπαράθεση…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ποια υπόθεση;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Αυτή η αντιπαράθεση µεταξύ µας εννοώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εγώ δεν έχω αντιπαράθεση µαζί
σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): …γιατί δεν προάγει …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εντάξει. Εδόθησαν οι
διευκρινίσεις.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Χαίροµαι. Κρατήστε αυτή τη συµβουλή για εσάς, διότι εσείς αρχίσατε. Ας µην µε προκαλούσατε.
Δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω -έτσι είναι ο χαρακτήρας µουκαι κανέναν αναπάντητο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Επειδή εγώ είµαι δικηγόρος, αλλά δεν έχω δικηγορήσει ποτέ εδώ και είκοσι δύο χρόνια, θέλω να σας πω ότι δεν
έχω τέτοια προβλήµατα. Η διαδροµή µου είναι...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σας λέω, λοιπόν…
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Άρα, λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ όταν απευθύνεστε τουλάχιστον σε εµένα, να απευθύνεστε µε πολιτικό τρόπο κι
αν έχετε κάτι να το τεκµηριώνετε µε επιχειρήµατα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Αυτήν τη στιγµή, δεν έχω τίποτα
µαζί σας. Μπορώ να έχω µαζί σας ως Υπουργό. Είστε υποχρεωµένος, όµως, πρώτον, διότι µε προκαλέσατε να τα ακούσετε όλα
και, δεύτερον, να τα ακούτε κι ως Υπουργός, διότι είστε και
Υπουργός που εκφράζετε το κόµµα σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Καπερνάρο,
απαντήσατε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ναι, προχωράω. Βάλτε το χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν τον βάζω αν δεν
ξεκινήσετε. Ξεκινήστε, όµως.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Υπουργέ, να ξέρετε πως το
τι κάνει ο καθένας είναι δικός του λογαριασµός. Εγώ θεωρώ έντιµο πολιτικό αυτόν ο οποίος δεν βουτάει το δάχτυλο στο µέλι
και το γλείφει. Απόλυτα, όµως, έντιµος πολιτικός είναι αυτός που
βλέπει αυτόν που βουτάει το δάχτυλο στο µέλι και το γλείφει και
πάει και το καταγγέλλει. Για το λόγο αυτόν, έχουµε τη δικαστική
εξουσία και τις αρχές. Δεν θα έχουµε πολιτικούς λαµόγια, πολιτικούς που κάνουν πλιάτσικο στο δηµόσιο ταµείο και στον κρατικό πλούτο, Υπουργούς, οι οποίοι χρησιµοποιούν το άρθρο 86
για να παραγραφούν τα εγκλήµατά τους κι εµείς θα ποιούµε τη
νήσσαν. Έχουµε διαφορετικό χαρακτήρα.
Εµείς λέµε ότι δεν υπάρχει «σπιτικό δίκαιο». Το έχουµε ξαναπεί
αυτό. Εξηγηθήκαµε. Δεν έχει: «Τον τιµώρησε ο λαός, τον έστειλε
στο σπίτι του, επειδή έκανε πλιάτσικο και ξέσκισε τα δηµόσια ταµεία. Τι να κάνουµε;» Υπάρχει ποινικό δίκαιο. Υπάρχει διοικητικό
δίκαιο. Έτσι νοµίζω ότι πρέπει να το δεχθεί ο λαός.
Δηλαδή στους νέους τι µαθαίνουµε; Τους µαθαίνουµε ότι θα
ξεσκίζουν τον κρατικό πλούτο, θα τρώνε, θα ληστεύουν, θα κάνουν απιστίες, θα κάνουν υπεξαιρέσεις, θα κάνουν απάτες και θα
λέµε, «Α, είναι πολιτικός εγκληµατίας»; Αυτό εννοείτε; Όχι, κύριε!
Έχουµε τεράστια διαφορά. Έχουµε απόλυτη διαφορά όσον
αφορά τις απόψεις αυτές.
Είπε ο κ. Κουκουλόπουλος -για τον οποίο οι πληροφορίες µου
λένε ότι υπήρξε πολύ καλός δήµαρχος και γνωρίζει από τεχνικά
έργα- ότι δεν µπορούµε να µιλάµε γενικά κι αόριστα, αλλά πρέπει
να τα αποδεικνύουµε κ.λπ.. Μίλησε για ζητήµατα ηθικής και διαφάνειας. Το κράτησα, όπως βλέπετε, διότι εγώ επιχειρηµατολογώ µε αποδείξεις. Κι ως µαχόµενος µέχρι σήµερα δικηγόρος
βγάζω µεροκάµατο, χρησιµοποιώντας επιχειρήµατα και αποδείξεις.
Κράτησα και τα δικά σας λόγια, ότι εάν δεν έχετε απαντήσεις,
θα µου πείτε απαντήσεις. Και κράτησα κι αυτά που είπατε, «Ποια
ανάπτυξη;» κ.λπ..
Κύριε Υπουργέ, ποιος είπε ότι δεν θέλουµε ανάπτυξη; Ποιος
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είπε ότι οι Έλληνες δεν θέλουν να ξεκαρφιτσώσετε ονόµατα από
την τεράστια λίστα των ανέργων και να τους βάλετε να δουλέψουν; Ποιος είπε ότι δεν θέλουµε να γίνουν οι δρόµοι; Ποιος είπε
ότι δεν θέλουµε να γίνουν έργα; Δεν το καταλαβαίνω. Άκουσα
και τον κ. Βορίδη προηγουµένως, ο οποίος ήρθε, µας είπε αυτά
που µας είπε και έφυγε.
Εγώ σας λέω το εξής, σύµφωνα και µε αυτά που είπε ο κ. Κουκουλόπουλος: Πάω σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα, στη σύµβαση που έγινε µε τη «Νέα Οδό» και αφορά το Νοµό Φθιώτιδας.
Θα σας πω πράγµατα που όχι µόνο δεν ξέρετε, αλλά που µέχρι
τώρα αγνοείτε και που κακώς τα αγνοείτε ως Υπουργός. Σας λέω
το εξής: Κάνετε µία καινούργια σύµβαση. Ποια είναι η διαφορά
µε την παλιά; Ποια είναι η αφορµή που κάνετε την καινούργια
σύµβαση; Λέτε: «Σκοπός της παρούσας συµφωνίας είναι οι τροποποιήσεις συγκεκριµένων όρων της σύµβασης παραχώρησης
προς αποκατάσταση της συµβατικής και οικονοµικής ισορροπίας
της, η οποία έχει ιδιαιτέρως διαταραχθεί από την οικονοµική και
δηµοσιονοµική κρίση των τελευταίων τεσσάρων ετών, η οποία
επέδρασε και εξακολουθεί να επιδρά επί των θεµελιωδών παραδοχών…» κ.λπ..
Σας λέω το εξής: Τέσσερα χρόνια είναι. Ο Πρόεδρός σας
έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν µέχρι το 2010. Έτσι κερδίσατε τις
εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, µε οποιαδήποτε έννοια µεταγενέστερη: Υπήρχε κρίση το 2006 που υπογράφηκε αυτή η σύµβαση;
«Η Νέα Οδός Ανώνυµη Εταιρεία Παραχώρησης υπέγραψε µε το
δηµόσιο στην Αθήνα σήµερα, τη 19η του µηνός Δεκεµβρίου του
έτους 2006». Το 2006 είχε η Ελλάδα κρίση; Επικαλείστε τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Επικαλείστε, δηλαδή, την κρίση του
2013, του 2012, του 2011 και του 2010. Εσείς λέτε ότι είναι τέσσερα χρόνια. Από τα επτά χρόνια τα τρία είχε κρίση;
Έρχεστε τώρα και καλύπτετε το εξής: Γιατί υπογράψατε τη
νέα σύµβαση µε τους ίδιους; Ξέρετε τι ήταν υποχρεωµένη να
κάνει η «Νέα Οδός» µε τους Ισπανούς; Έπρεπε να κάνει τον παράδροµο. Ξέρετε τι λέει το Μονοµελές Πρωτοδικείο της Λαµίας,
που κερδίσαµε την υπόθεση µε τους πρατηριούχους, από τα
Μάρµαρα του Φονιά, από το 134ο χιλιόµετρο µέχρι τη Σκάρφεια,
γιατί ήθελε η «Νέα Οδός» µε ένα εξώδικο εντός πέντε ηµερών
να την κάνει κλειστή οδό και να κλείσει τα πρατήρια; Ξέρετε τι
είπαν τα δικαστήρια, κύριε Υπουργέ, γιατί θέλετε αποδείξεις,
γιατί αλλιώς γενικολογούµε, αοριστολογούµε ενώ εσείς συγκεκριµενολογείτε; «Τα παραπάνω πιθανολογούνται από τη σαφή,
πειστική κατάθεση του µάρτυρα Ανέστη Μαυροειδή - Δηµάρχου
Δαφνουσίων Φθιώτιδας, ο οποίος κατέθεσε ότι τα δηµοτικά διαµερίσµατα Λιβανατών - Αρκίτσας και Αταλάντης - Τραγάνας δεν
συνδέονται µε παράπλευρο οδικό δίκτυο». Είναι ενιαία η Κυβέρνησή σας ούτως ή άλλως. Έχετε αλληλοαφοµοιωθεί. Είστε «πασοκονεοδηµοκρατία» ή «νεοδηµοκρατοπασόκ». Θα γνωρίζατε ότι
αν είχαν κατασκευαστεί οι παράδροµοι, θα µπορούσε ένας Έλληνας οικογενειάρχης να πάρει την οικογένειά του και να πάει
στη Θεσσαλονίκη χωρίς να πληρώσει διόδια.
Κι έρχεστε τώρα και όχι µόνο παίρνετε τα διόδια µε την παλιά
τιµή, αλλά τον «ξεσκίζετε» βάζοντας 60% επιπλέον. Αυτά κάνετε.
Κι έρχεστε και µας λέτε «όχι αοριστολογίες», ενώ εσείς έρχεστε
και λέτε φληναφήµατα, αοριστολογικά στερεότυπα, συνεχιζόµενες και εξακολουθητικές κοροϊδίες.
Σας ρωτάω: ξέρετε την απόφαση αυτή; Ποιος τους ήλεγξε;
Γιατί λέτε να σας κάνουµε ερωτήµατα για να απαντήσετε.
Ερώτηµα πρώτο: Πότε θα γίνουν οι παράδροµοι; Έχετε ρήτρα;
Πότε θα τελειώσουν; Οι είκοσι χιλιάδες θέσεις εργασίας θα καταληφθούν από Έλληνες άνεργους; Διότι για τους Ολυµπιακούς
Αγώνες που κάνατε, είχατε κάνει διακρατική συµφωνία και φέρατε εργάτες από την Ινδία και το Πακιστάν. Και για τους Ολυµπιακούς Αγώνες που κάνατε προς ντροπή σας -τους κάνατε
εσείς, τους κλείσατε εσείς, τους συνέχισαν οι άλλοι, τους εγκαινίασαν- είστε οι µόνοι που δεν έχετε παρουσιάσει ισολογισµό.
Περιµένει αυτός ο δυστυχής λαός να δει πόσο του στοίχησαν οι
λαµογιές µε τις µίζες της «SIEMENS» που δεν παρουσίασε το
C4I. Λέει η γερµανική απόφαση του δικαστηρίου του Μονάχου
ότι το ΠΑΣΟΚ έπαιρνε 2% και τα εισέπραττε ο ταµίας σας, ο κ.
Κώστας Γείτονας.
Ζει; Δεν έχει κουνηθεί καθόλου να µιλήσει γι’ αυτό. Όµως, µου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στέλνετε το «ΠΑΣΟΚοΣΔΟΕ» και αντιµετωπίζω πολλά «ΠΑΣΟΚοΣΔΟΕ» εγώ, πολλές «ΠΑΣΟΚολάσπες». Kαι πολλές «ΠΑΣΟΚολαµογιές» θα γίνουν γνωστές.
Λέµε: Γιατί δεν παρουσιάσατε ισολογισµό; Γιατί δεν κυνηγήσατε αυτούς που δεν έφτιαξαν τον παράδροµο στο Νοµό Φθιώτιδας και πληρώνουν οι άνθρωποι αυτοί διόδια για να πάνε από
το ένα χωριό στο άλλο στους συγγενείς τους; Δεν έχετε απάντηση.
Ξέρετε τι έγινε; Είναι οι ίδιοι, η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ», η «ΝΕΑ ΟΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» µε τον τότε που υπογράψατε, τον κ. Ρουφίνο Τζενέρο ντελ Ρίο Απαρίτσιο. Ο κ. Ρουφίνο
Τζενέρο ντελ Ρίο Απαρίτσιο, κάτοικος Μαδρίτης, έχει φύγει και
τώρα ξέρετε ποιον φέρνετε; Τον Φρανσίσκο Χαβιέρ Μαρτίν
Ρίβας, τον Φερνάντο Χοσέ Αλόνσο. Γιατί; Ξέρετε; Μια και θεωρείτε ότι είστε ενηµερωµένος;
Διότι ο κ. Ρουφίνο Τζενέρο ντελ Ρίο Απαρίτσιο, κύριε Υπουργέ,
είναι κατηγορούµενος. Και ξέρετε γιατί είναι κατηγορούµενος
στα ελληνικά δικαστήρια; Θα σας πω τώρα. Είναι κατηγορούµενος για απόπειρα κακουργηµατικής εκβίασης, ψευδούς βεβαίωσης υπό την κακουργηµατική της µορφή και απόπειρα απάτης
στο δικαστήριο. Βάλτε τους συνεργάτες σας να πάρουν τηλέφωνο αύριο τον ανακριτή Λαµίας να σας πουν σε ποιο στάδιο
είναι, διότι έχω αποµακρυνθεί από την υπόθεση εδώ και καιρό.
Θα σας πουν ότι είναι κατηγορούµενος για τις λαµογιές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Συνεχίζει, λοιπόν, η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ» και σήµερα, η «IRIDIUM» και
σήµερα, η «SERVICIOS Y CONCESIONES», που µας έλεγε ο κ.
Βορίδης νωρίτερα, όλες οι σπουδαίες εταιρείες, και σήµερα.
Γιατί; Ποιος τους ήλεγξε; Ποιος ζήτησε λογαριασµούς; Ποιος
έστειλε εξώδικο, όπως στείλατε στους πρατηριούχους της Λαµίας; Ποιος είπε: «Ελάτε εδώ. Γιατί φύγατε;». Ποιος έκανε απολογισµό; Ποιος έκανε έλεγχο;
Δεν τολµήσατε. Γιατί; Το γιατί νοµίζω πως είναι εύλογο. Γιατί
δεν τολµήσατε να κάνετε στη «SIEMENS»; Γιατί δεν τολµήσατε
να κρατήσετε εδώ τον Χριστοφοράκο και τον πήγατε συνοδεία
αστυνοµικού για να φύγει; Γιατί το ένα; Γιατί το άλλο; Γιατί η Ελλάδα είναι σ’ αυτό το σηµείο; Γιατί οι συνάδελφοί σας είναι ουρά
έξω από τον Κορυδαλλό κάθε µέρα στον ανακριτή; Ποιος θα τα
πληρώσει αυτά; Σπιτικό δίκαιο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω και άλλα. Θα
τα πω όταν έλθει η ώρα για να σας υπενθυµίσω το γεγονός ότι ο
Ισπανός, ο κ. Ρουφίνο Τζενέρο ντελ Ρίο Απαρίτσιο, είναι κατηγορούµενος ύστερα από µήνυση δική µας. Αν δεν σας αρέσει, µην
κάνετε µηνύσεις εσείς. Αν δεν σας αρέσει, κάντε άλλα νταραβέρια.
Σας είπα και την άλλη φορά ότι και στις προσωπικές διαφορές
και στις µη προσωπικές διαφορές εσείς έχετε τα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης, εσείς έχετε τους συνεταίρους σας εργολάβους,
εσείς έχετε αυτά τα κόλπα, αλλά εµείς έχουµε τη δικαιοσύνη.
Πώς θα γίνει; Ο καθένας εφ’ ω ετάχθη. Εµείς δε, ως Ανεξάρτητοι
Έλληνες, να ξέρετε ότι είµαστε υπερασπιστές του ελληνικού
λαού απέναντι στην Κυβέρνησή του.
Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο αυτό και για έναν άλλο λόγο
και σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό θα ήθελα ακόµη.
Δίνω στα Πρακτικά την επίκαιρη ερώτηση που έχω κάνει -εκτός
αν δεν µπορούµε να κάνουµε και επίκαιρες ερωτήσεις σε λίγο
καιρό- διότι η είδηση είναι ήδη µέσα στη σύµβαση που είχατε
υπογράψει εσείς: «Τα έργα για τα οποία ο παραχωρησιούχος
αναλαµβάνει µε την παρούσα σύµβαση µόνο την υποχρέωση µελέτης, χρηµατοδότησης, κατασκευής και εγγύησης κατά την περίοδο εγγύησης ΤΕ αποτελούν τα τοπικά έργα και είναι µεταξύ
άλλων: οι παράπλευροι οδοί και όποιο άλλο δευτερεύον οδικό
δίκτυο κατασκευαστεί σύµφωνα µε τον βασικό σχεδιασµό και τις
προβλέψεις της ΕΣΙ». Μιλάω γι’ αυτά τα οποία δεν κατασκευάστηκαν από τον Ιανουάριο του 2007 µέχρι και το 2009, δηλαδή
2007, 2008, 2009. Τρία χρόνια δεν έγιναν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Καπερνάρος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
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βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ για την
ανοχή σας. Τι είναι τέσσερα λεπτά µπροστά στην αιωνιότητα της
οµιλίας του κυρίου Υπουργού προηγουµένως;
Δίνω στα Πρακτικά και το ΦΕΚ του 2002, που δείχνει ότι από
τότε ήταν οδός ταχείας κυκλοφορίας και γι’ αυτό ήθελαν να κλείσουν το συγκεκριµένο σηµείο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Καπερνάρος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε ότι η γερµανική εταιρεία «HOCHTIEF»
κατ’ απαίτηση του ελληνικού δηµοσίου οφείλει 600 εκατοµµύρια
ευρώ από ΦΠΑ. Δεν πληρώνει το ΦΠΑ και χρωστάει 600 εκατοµµύρια ευρώ για το αεροδρόµιο. Πήγε στα δικαστήρια, σας κουνάει το δάκτυλο και δεν της το κόβετε. Σας κουνάνε το δάκτυλο
και τους ξαναφέρνετε για να συµπράξετε µαζί τους. Σας κουνάνε
το δάκτυλο και έχουν ξεχρεώσει την Αττική Οδό από τα µέχρι
τώρα διόδια που έχουν πάρει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ρωτήστε για να µάθετε γι’ αυτό,
γιατί και εγώ δεν είµαι σίγουρος. Είναι µια τελευταία πληροφορία
την οποία δεν µπόρεσα να διασταυρώσω 100%. Μόνο γι’ αυτό
έχω µια επιφύλαξη. Για τα υπόλοιπα έχω την εντύπωση ότι σας
απέδειξα πως εµείς αποδεικνύουµε τους ισχυρισµούς µας και
τους στηρίζουµε µόνο σε αποδείξεις και σε τεκµήρια.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, αν και τόση φασαρία µε
τις κορνέτες σας και τα πιάνα σας δεν γίνεται σε κανέναν άλλον,
µόνο σε εµάς τους Ανεξάρτητους Έλληνες! Δεν πειράζει.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είστε πολύ καλός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κ.
Κουκούτσης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα έχουµε την ατυχία να βρισκόµαστε σαράντα µέρες
µετά την άνανδρη δολοφονία των δύο συναγωνιστών µας στο
Νέο Ηράκλειο και ο κύριος Υπουργός µάς είπε µαχαιροβγάλτες,
χωρίς όµως να αναφέρει ούτε την ιδεολογική ταυτότητα αυτών
που εγκληµάτησαν, αλλά και χωρίς να µιλήσει για σκάνδαλα ή
για τις µίζες του ΠΑΣΟΚ.
Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κύριος Υπουργός. Δεν θα έχει τέτοια
µεταχείριση από τροµοκράτες για έναν και µόνο λόγο: Γιατί έχει
τριάντα µε σαράντα αστυνοµικούς. Και µας προξενεί εντύπωση
γιατί έχει σχετικά µεγάλη λαοφιλία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Με συγχωρείτε, τι είπατε τώρα; Είπατε ότι αν δεν είχε σαράντα αστυνοµικούς, θα είχε
πρόβληµα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Μα γιατί έχει σαράντα, κύριε
Πρόεδρε; Αφού είναι λαοφιλής. Υπάρχει λαοφιλία. Γιατί να υπάρχουν σε έναν µόνο…
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ξαναπείτε το αυτό µια-δυο
φορές για να καταλάβετε τι είπατε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ξέρω πολύ καλά τι λέω, γιατί
εµείς είµαστε χωρίς αστυνοµικούς, εµείς που είµαστε φασίστες,
δολοφόνοι και εγκληµατίες. Αυτή είναι η διαφορά, κύριε Κουκουλόπουλε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ άλλο είπα. Να ξαναπείτε…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ο κύριος Υπουργός είπε «κανένας ανασφάλιστος στα έργα». Δεν είπε όµως «κανένας Έλληνας». Ποιοι έρχονται εδώ τώρα να µιλήσουν για τους
µαχαιροβγάλτες της Χρυσής Αυγής; Τα τσιράκια του Μπόµπολα,
του Τεγόπουλου και του Κόκκαλη, οι αρχιλήσταρχοι, οι αρχινταβατζήδες, οι αρχιπροδότες, οι ολετήρες του ελληνικού λαού µε
προεξάρχοντα τον πρώην Αρχηγό τους, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτοί έρχονται να µιλήσουν για τη Χρυσή Αυγή σήµερα.
Ρώτησε ο κ. Βορίδης ποια είναι η άλλη λύση. Βεβαίως και
υπάρχει άλλη λύση. Εµείς το λέµε ξεκάθαρα. Εµείς θα ξαναφτιάξουµε τη ΜΟΜΑ, ο ελληνικός λαός θα φτιάξει τους δρόµους, τα
παιδιά του ελληνικού λαού, χωρίς εργολάβους. Και τότε υπήρχαν
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εργολάβοι, αλλά ήξεραν τι τους περίµενε, γι’ αυτό και έκαναν τη
δουλειά τους όπως έπρεπε.
Για είκοσι δύο χρόνια δεν πρόλαβε να δικηγορήσει ο κύριος
Υπουργός. Έσωζε τη χώρα, όπως την έσωζε –για να θυµόµαστε
τα δηµόσια έργα- ο κ. Βερελής που έφτιαξε από το Αγρίνιο µέχρι
το Κρυονέρι µια σιδηροδροµική ράγα, ταξίδεψε το τρένο µια
φορά και από τότε «µην τον είδατε τον Παναή», ούτε τρένο ούτε
τίποτα.
Είναι υποκριτικό σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα κάθε λίγο και λιγάκι
να λέµε συλλυπητήρια σε οικογένειες αστυνοµικών.
Ως πότε κάποιοι θα τους στέλνουν άφραγκους χωρίς υποδοµές και ηθικό να υπερασπιστούν την πατρίδα; Ως πότε κάποιοι
άλλοι θα τους στοχοποιούν, θα τους λένε «γουρούνια, µπάτσους,
δολοφόνους», λες και αυτά τα παιδιά δεν είναι παιδιά του λαού
αλλά είναι πλουτοκράτες; Ξέρουµε πολλούς από το Κολωνάκι
που πήγαν στην Ελληνική Αστυνοµία!
Το µόνο που µπορούµε να πράξουµε εµείς είναι να δώσουµε
ένα λόγο τιµής ότι, όταν έρθει η ώρα, θα δώσουµε αυτό που πρέπει στην Ελληνική Αστυνοµία και αξιοπρέπεια και υπόσταση, αλλάζοντας, πρώτα απ’ όλα, τους κανόνες εµπλοκής και δίνοντας
υλικοτεχνική υποδοµή που αρµόζει σε ένα σύγχρονο κράτος.
Ξεπαγώνουν τα δηµόσια έργα οδοποιίας. Με κοντά 2 δισεκατοµµύρια, οι εργολαβικές εταιρείες δουλεύουν πλέον τα σταµατηµένα έργα, µε νέους σταθµούς διοδίων, µε 60% πάνω τα
διόδια, για να σιγουρευτούν ότι θα την πληρώσει ο κοσµάκης και
ότι οι εργολάβοι θα συνεχίσουν µε τα κανάλια τους να στηρίζουν
τα µνηµόνια. Τελικά, λεφτά υπάρχουν, αλλά µόνο για τους εθνικούς εργολάβους.
Ξεπαγώνουν, λοιπόν, τα χρήµατα, γιατί λεφτά υπάρχουν, αλλά
µόνο για αυτούς. Τι και αν έχει παγώσει η Ελλάδα από την έλλειψη πετρελαίου! Αρκεί οι µπουλντόζες του εθνικού εργολάβου
να είναι γεµάτες πετρέλαιο αφορολόγητο και αρκεί τα κανάλια
και οι εφηµερίδες να λιβανίσουν, στηρίζοντας τους ανύπαρκτους.
Όπως γράφτηκε, όµως, στο διαδίκτυο, ακούστε, αφουγκραστείτε το λαό, την οργή, γιατί τώρα ξεπαγώνουν αυτά. Αυτά τα
ίδια µέσα επικοινωνίας που ανήκουν σε αυτούς, µας παρουσίαζαν τον αποτυχηµένο «Τζέφρι» ως σωτήρα της χώρας, που θα
έδινε 700 και 800 ευρώ στους µεροκαµατιάρηδες του ΙΚΑ και
ψωµί στον φτωχό λαό, διορθώνοντας τα λάθη του Καραµανλή.
Προέβαλλαν το αχαΐρευτο παιδί του Αντρέα ως εθνικό ηγέτη,
αυτόν που µας ξεπούλησε στους οικονοµικούς δολοφόνους! Τελικά, λεφτά υπάρχουν, όταν πρόκειται να πληρωθούν µόνο οι
εθνικοί εργολάβοι.
Η συµφωνία αυτή παρουσιάστηκε ως απαραίτητη για να ξεπαγώσουν τα έργα που σταµάτησαν εδώ και τρία χρόνια σχεδόν.
Το µνηµονιακό καθεστώς µε τη συµφωνία αυτή µετατρέπει τις
υποχρεώσεις των εργολάβων, των παραχωρησιούχων και των
τραπεζών σε ξεκάθαρη κρατική ενίσχυση. Το δηµόσιο θα καλύψει χρηµατοδοτικό κενό των έργων ύψους 1,14 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, αυξάνοντας τη χρηµατοδοτική του συµβολή, ενώ από τις
συµβάσεις αφαιρούνται από τα έργα διακόσια ογδόντα χιλιόµετρα οδοστρώµατος. Μέρος του ποσού θα καλυφθεί από πόρους
του ΕΣΠΑ, µε τη θυσία όµως πολύτιµων µικρών και µεσαίων
έργων στην περιφέρεια, τα οποία δεν θα υλοποιηθούν τελικά.
Σε ό,τι αφορά το συνολικό ποσό των αποζηµιώσεων που θα
δοθούν στους εργολάβους και λοιπούς παραχωρησιούχους, το
ύψος τους ανέρχεται σε 574 εκατοµµύρια ευρώ. Το ποσό αυτό
αφορά, βέβαια, στις καθυστερήσεις που έχουν σηµειωθεί µέχρι
σήµερα στους οδικούς άξονες λόγω απαλλοτριώσεων, αρχαιολογίας και άλλα.
Επιπλέον, οι παραχωρησιούχοι οι οποίοι έχουν ήδη εισπράξει
συνολικά πάνω από 3 δισεκατοµµύρια ευρώ από πληρωµές του
δηµοσίου και διόδια για τα ηµιτελή έργα στους τέσσερις οδικούς
άξονες, πετυχαίνουν παράλληλα µε την επανεκκίνηση των εργασιών όχι µόνο να ξεπαγώσουν, αλλά τα διόδια να πάρουν πραγµατική φωτιά.
Οι αυξήσεις στα διόδια από 1η Ιανουαρίου του 2014 φτάνουν
µέχρι και το 60%, αφού η χρέωση των διοδίων από 2,5 λεπτά το
χιλιόµετρο φτάνει στα 4 λεπτά για όλες τις κατηγορίες. Για παράδειγµα, το κόστος των διοδίων της διαδροµής Αθήνα-Θεσσα-

3938

λονίκης µετ’ επιστροφής µε Ι.Χ. αυτοκίνητο θα αυξηθεί από τα
44,30 ευρώ στα 56,20 ευρώ, µε αύξηση που φτάνει το 21%. Στη
διαδροµή Αθήνα-Λαµία-Αθήνα φτάνει το 48,5%.
Εντυπωσιακή είναι η αύξηση στο τµήµα Αθήνα-Σκάρφεια, που
αγγίζει το 60%. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη αύξηση που θα
εφαρµοστεί στο εθνικό οδικό δίκτυο και αφορά στο τµήµα από
Μεταµόρφωση Αττικής µέχρι Σκάρφεια, περιλαµβάνοντας τους
σταθµούς Αφίδνες, Καπανδρίτι, Μαλακάσα, Οινόφυτα, Βαθύ,
Θήβα και Τραγάνα. Επιπλέον, µπαίνουν και νέοι σταθµοί, καθώς
από τον προσεχή Ιούλιο θα λειτουργήσει µε καθυστέρηση περίπου τεσσάρων ετών ο σταθµός του Αγίου Στεφάνου και θα ακολουθήσει τον Ιούλιο του 2015 και ο σταθµός της Βαρυµπόµπης,
πλήττοντας έντονα και τις µετακινήσεις εντός του Λεκανοπεδίου.
Σηµαντικό είναι πως στη συµφωνία περιλαµβάνεται και η πρόσθετη πρόβλεψη πως το δηµόσιο δεσµεύεται πως θα ενισχύσει
τα έργα κατά την περίοδο της λειτουργίας τους µέσω των εσόδων που αυτό δικαιούται. Αυτό προβλέπει ο λεγόµενος µηχανισµός ανακύκλωσης εσόδων, ο οποίος στην ουσία σηµαίνει πως
το δηµόσιο δεν θα εισπράξει τα έσοδα που δικαιούται, αν δεν καλυφθούν πρώτα οι δαπάνες λειτουργίας, τα έξοδα των δανειακών συµβάσεων και το προβλεπόµενο κέρδος των
παραχωρησιούχων. Σύµφωνα µε την εισήγηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η απώλεια εσόδων του κράτους µπορεί
να φτάσει ακόµα και τα 9 δισεκατοµµύρια.
Θα µπορούσε κάποιος κακοπροαίρετος να πει πως πιθανότατα
ο κ. Χρυσοχοΐδης δεν πρόλαβε να διαβάσει τη συµφωνία που
υπέγραψε! Αυτό, όµως, δεν ισχύει στη συγκεκριµένη περίπτωση.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης, ως όργανο της Κυβέρνησης του µνηµονίου,
ξέρει καλά να ικανοποιεί τα θέλω των εργολάβων καναλαρχών
και ξέρει πάρα πολύ καλά τι υπέγραψε. Ξέρει πως πρέπει οπωσδήποτε να εξυπηρετηθούν αυτοί που κάθε µέρα µέσα από τις
εφηµερίδες και τα κανάλια της διαπλοκής αγιοποιούν το µνηµόνιο και το θεάρεστο έργο της Κυβέρνησης και κατασυκοφαντούν
τη Χρυσή Αυγή.
Είναι αναµενόµενο η Κυβέρνηση να στέκεται προσοχή και να
υπογράφει οτιδήποτε της βάλουν αυτοί µπροστά της να υπογράψει, χωρίς καµµία καθυστέρηση. Τι κι αν ο Έλληνας πεινάει ή είναι
άνεργος και η τράπεζα από 1ης Ιανουαρίου θα του πάρει και το
σπίτι για κάποια χρέη κάποιων χιλιάδων ευρώ. Αφού κατασκευάζονται νέοι σταθµοί διοδίων και αυξάνονται οι τιµές των ήδη υφιστάµενων, όλα δουλεύουν ρολόι για τους Σαµαρά-Βενιζέλο!
Εµείς δηλώνουµε ξεκάθαρα ότι θα γκρεµίσουµε τους σταθµούς των διοδίων. Ότι τους δρόµους της ελληνικής επικράτειας
θα τους φτιάχνει το ελληνικό δηµόσιο, χωρίς µεσάζοντες και µεγαλοκαρχαρίες, για το συµφέρον του λαού µας και τη διαφάνεια
που απαιτείται.
Δράττοµαι της ευκαιρίας –γιατί δυστυχώς εµείς οι χρυσαυγίτες άλλο βήµα δεν έχουµε πλην της Βουλής- να πω ένα µεγάλο
«εύγε» σε όλους αυτούς που αγωνίζονται για να παραµείνουν όρθιοι ανάµεσα σε έναν κόσµο προσκυνηµένων, γιατί συνεχίζουν
να αγωνίζονται µέσα σε αυτό το ίδιο το βασίλειο του φόβου.
Μας έσυραν µέσα στα σίδερα. Μας έκαναν θέαµα στην πλύση
εγκεφάλου ενός ολόκληρου λαού στα δελτία των 20.00’, κυρίως
για να φοβίσουν τον λαό µας. Για να φοβίσουν όλους αυτούς
τους γενναίους άντρες και γυναίκες, που έχουν το θάρρος στην
εποχή της τυραννίας των ανθελλήνων να σηκώνουν ψηλά τη γαλανόλευκη και τα τιµηµένα λάβαρα της Χρυσής Αυγής.
Με τη φυλάκιση του Αρχηγού µας θέλουν να σας λυγίσουν.
Αυτός δεν λύγισε ούτε στιγµή! Μη λυγίσετε ούτε και εσείς. Δεν
αξίζει καµµία ψεύτικη ελευθερία για όποιον είναι σκλάβος στην
ψυχή. Με τη φυλάκισή του, για πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία του τόπου, θέλουν να σας φοβίσουν. Γκρεµίστε το βασίλειο
του φόβου µε τον αγώνα σας. Συνεχίστε να αγωνίζεστε για πατρίδα, πίστη, ελευθερία, για τη χρυσή αυγή του Ελληνισµού.
Δείξτε στο καθεστώς των διεφθαρµένων ότι σε αυτήν τη χώρα,
την πατρίδα των ηρώων, υπάρχουν ακόµα γενναίοι που δεν διαθέτουν δηλώσεις µετανοίας!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ψύρρα
να πάρει τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οι αρχικές έξι συµβάσεις των αυτοκινητοδρόµων του 2005 έως το 2007 είχαν -είναι αλήθεια- πολλά προβλήµατα για να υλοποιηθούν: Μέγεθος εισπράξεων, µη βιώσιµα
τµήµατα, προβλήµατα περιβαλλοντικά εκείνη την εποχή. Κοντά
σε αυτά ήταν και το χρηµατοδοτικό µοντέλο, πολύπλοκο και µε
σφιχτές προθεσµίες. Επιπλέον, οι αρχικές συµβάσεις βασίστηκαν
σε θετικά σενάρια, τα οποία δεν επαληθεύτηκαν.
Η κρίση που άρχισε λίγο µετά πολλαπλασίασε µοιραία τα χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα, µε συνέπεια να επιδεινωθεί η κατάσταση και να υπάρξει κατακόρυφη πτώση των πραγµατικών
και των προβλεπόµενων εσόδων των έργων, µε συνέπεια να σταµατήσουν ή στην καλύτερη περίπτωση κάποια έργα να αδρανήσουν σε υπερβολικά αργούς ρυθµούς.
Εκείνο που πρέπει να τονιστεί, γιατί έχει ιδιαίτερη σηµασία,
είναι ότι σύµφωνα µε τις αρχικές συµβάσεις η διαρκής χρηµατοδότηση των έργων είναι ευθύνη του παραχωρησιούχου, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 3 της αρχικής σύµβασης. Αυτό
υπήρχε εκεί µέσα ως ρητή δέσµευση, που αφορούσε τις κοινοπραξίες που µετέχουν στο έργο. Σαφέστατα είναι ευθύνη του παραχωρησιούχου η διαρκής χρηµατοδότηση των έργων.
Σήµερα καλούµαστε να κυρώσουµε συµφωνίες τροποποίησης
εκείνης της αρχικής σύµβασης, τροποποιήσεις οι οποίες έλαβαν
υπ’ όψιν µεν την κατάρρευση των εσόδων –αυτή που κινητοποίησε τα έργα- αλλά ξέχασε εντελώς την προηγούµενη ρητή δέσµευση για την ευθύνη των παραχωρησιούχων.
Κατ’ αυτήν την έννοια, είναι σαφές ότι οι τροποποιήσεις είναι
µονοµερείς. Οι τροποποιήσεις που έρχονται σήµερα για κύρωση,
δυστυχώς περιλαµβάνουν µόνο την ιδιαίτερα µεγάλη επιβάρυνση
του δηµοσίου για την κάλυψη του χρηµατοδοτικού κενού και την
απώλεια σηµαντικότατων εσόδων από την είσπραξη των διοδίων,
για να καλυφθεί το ρίσκο και το επιχειρηµατικό κέρδος των παραχωρησιούχων και των τραπεζών.
Η επανεκκίνηση των έργων χρηµατοδοτείται πλέον από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, από δανεισµό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης.
Η κρατική ενίσχυση που αιτιολογείται µε το καθεστώς του παρατεταµένου γεγονότος ανωτέρας βίας είναι 2,3 δισεκατοµµύρια
ευρώ –που το αποδέχεται η Κυβέρνηση, λες και αυτό οφείλεται
µόνο στην αθέτηση από πλευράς δηµοσίου- και 8,5 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι αυτά που δίδονται στους παραχωρησιούχους
από τα καθαρά έσοδα, από το µηχανισµό ανακύκλωσης των πληρωµών προς το δηµόσιο. Το σύνολο είναι 11 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Κοντά σ’ αυτά κόβονται και τα σχέδια των έργων, δηλαδή
δύο µεγάλα τµήµατα των αυτοκινητοδρόµων Ε65 και της Ολυµπίας Οδού, που υπήρχαν στις αρχικές συµβάσεις. Συνεπώς, συνυπολογίζοντας και αυτά µέσα στο κόστος, η χρηµατοδότηση
του δηµοσίου στους παραχωρησιούχους υπερβαίνει τα 15 δισεκατοµµύρια ευρώ ή κινείται κάπου εκεί κοντά.
Το συµπέρασµα είναι το εξής: Οι τροποποιήσεις που έρχονται
προς κύρωση δεν αφορούν µόνο ποσά µεγάλου ύψους, αλλά και
µεταφορά πόρων χρήσιµων και αναγκαίων, ιδιαίτερα τώρα µέσα
στην κορύφωση της κρίσης, του δηµόσιου προς τις κοινοπραξίες
και εµµέσως προς τις τράπεζες που κρύβονται πίσω απ’ αυτές.
Δυστυχώς βρισκόµαστε µπροστά σε έργα που µόνο κατ’
όνοµα είναι έργα παραχώρησης. Στην ουσία πρόκειται για ψευδώνυµη παραχώρηση, αφού και µόνο το ένα µέρος, το δηµόσιο,
είναι εκείνο που υποκύπτει και εκείνο που αναλαµβάνει τις ευθύνες του ρίσκου που του αναλογούν, ενώ η απέναντι πλευρά
απλώς υποδέχεται το δηµόσιο χρήµα.
Επιπλέον, η λογική των τροποποιήσεων είναι απολύτως αντιφατική. Στην αιτιολογική έκθεση διαβάζουµε ότι η κατάρρευση
των εσόδων οφείλεται σε ένα µεγάλο βαθµό στη µείωση του κυκλοφοριακού φόρτου. Ωραία! Τώρα, µε τις αυξήσεις των διοδίων
σε 0,04 ευρώ κατά χιλιόµετρο, φαντάζοµαι ότι ο κυκλοφοριακός
φόρτος θα µειωθεί περαιτέρω. Άρα, αντίστοιχα, θα µειωθούν και
τα έσοδα. Ποιος θα πάρει το αυτοκίνητό του, για παράδειγµα,
από τη Λάρισα να έρθει στην Αθήνα και να πληρώσει 40 ευρώ;
Κι αν βουλιάξουν και πάλι τα έσοδα, τι θα γίνει; Θα έρθει πάλι το
δηµόσιο να πληρώσει εκ νέου τα σταµατηµένα έργα; Οπότε, τίθεται το εξής ερώτηµα: Τι χρηµατοδοτικό µοντέλο είναι αυτό;
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Θα ήθελα, µάλιστα, να κάνω και µία επισήµανση. Ενώ η αιτιολογική έκθεση κόπτεται για την αναπτυξιακή σηµασία των αυτοκινητοδρόµων, παραβλέπει ότι δύο απ’ αυτούς, ακόµα κι όταν
παραταθούν τα έργα, θα παραµείνουν ατελείς. Μιλάµε για τον
Ε65 που δεν θα συναντήσει την Εγνατία και την Ολυµπία Οδό, η
οποία δεν θα έχει τη συνέχεια ως το τέρµα της.
Πρέπει να επισηµάνω ότι σε κάποιο σηµείο της τροποποίησης
γίνεται ρητά λόγος για τον ηµίκοµβο της Ραψάνης που συνδέεται
µε τον Ε06. Αναρωτιέµαι, γιατί ηµίκοµβος; Την ώρα που η αιτιολογική έκθεση µιλά για ενίσχυση της προσπελασιµότητας προς
περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους –Τέµπη, Όλυµπος, Πήλιοθα κατασκευαστεί σε εκείνο εκεί το συγκεκριµένο σηµείο ηµίκοµβος! Δηλαδή, να µειωθεί η προσπελασιµότητα σε µία περιοχή ιδιαίτερης τουριστικής ανάπτυξης! Αυτό κι αν είναι αντίφαση!
Το γεγονός ότι όλοι οι πόροι που προέρχονται από τα διόδια
περνούν από το δηµόσιο στις κοινοπραξίες είναι η µία πλευρά
του ζητήµατος. Υπάρχει και κάτι πιο σηµαντικό. Είναι η αύξηση
της τιµής των διοδίων στο ανώτατο όριο των αρχικών συµβάσεων. Ο Υπουργός διευκρίνισε ότι δεν θα αυξηθούν οι τιµές των
διοδίων και εννοούσε ότι δεν θα αυξηθούν οι τιµές των διοδίων
σε σχέση µε τις ανώτατες τιµές των αρχικών συµβάσεων. Όµως,
όποιοι θα περάσουν σε λίγο τα διόδια, θα αντιληφθούν πρακτικά
στην τσέπη τους ότι θα πληρώσουν παραπάνω σε σχέση µε όσα
πλήρωναν πρωτύτερα.
Ο Υπουργός απλώς εννοεί ότι δεν θα υπάρξει αύξηση σε
σχέση µε την ανώτατη τιµή κατά χιλιόµετρο, δηλαδή 0,04 ευρώ
που προβλεπόταν στις αρχικές συµβάσεις όπου καθοριζόταν
ακριβώς η τιµή των διοδίων κατά χιλιόµετρο –πότε όµως;- όταν
θα προχωρούσαν τα έργα και τότε µόνο θα µπορούσαν να φτάσουν σε αυτήν την τιµή. Αλλιώς οι τιµές των διοδίων ανάλογα µε
την πρόοδο των έργων θα προχωρούσαν κλιµακωτά
Βέβαια, αυτή τη στιγµή το έργα δεν είναι τελειωµένο. Όµως,
οι αυξήσεις έρχονται, ενώ δεν υπάρχει ούτε το προβλεπόµενο
εναλλακτικό δίκαιο. Συγχρόνως ο κύριος Υπουργός ανακοινώνει
το µέτρο της αναλογικής χρέωσης των διοδίων, χωρίς όµως να
εξηγεί ότι έτσι, τουλάχιστον, όπως περιγράφεται στις τροποποιούµενες συµβάσεις, αυτό δεν µπορεί να υλοποιηθεί ούτε σε τρία
χρόνια.
Η ΔΗΜΑΡ, βεβαίως, επιθυµεί να κατασκευαστούν οι δρόµοι.
Αυτό είναι δεδοµένο. Και πιστεύω ότι όλοι εδώ µέσα είµαστε σίγουροι ότι είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει. Το ζήτηµα είναι
πώς και κάτω από ποιες διαδικασίες.
Η Δηµοκρατική Αριστερά -το ξανατονίζω- ενδιαφέρεται γι’ αυτούς τους δρόµους, αλλά δεν αποδέχεται τον τρόπο µε τον
οποίο λύνεται το πρόβληµα µε τους παραχωρησιούχους. Δηλαδή
να προχωρούν τα έργα µε δηµόσιο χρήµα, το οποίο όµως κόβεται από άλλες αναγκαίες περιφερειακές επενδύσεις και από
πάνω οι κοινοπραξίες να µη συµµετέχουν στο παραµικρό ρίσκο
αφήνοντας απολύτως εκτεθειµένο το ελληνικό δηµόσιο στο ενδεχόµενο να παγώσουν και πάλι για οποιοδήποτε λόγο τα έργα.
Βεβαίως, η Δηµοκρατική Αριστερά θεωρεί ότι δεν πρέπει να
υπάρξουν αυξήσεις πάνω από τις σηµερινές τιµές των διοδίων.
Δεν το αντέχει ο κόσµος και θα δηµιουργηθούν περισσότερα
προβλήµατα από όσα θα λυθούν.
Όσο διαρκεί η κρίση δεν πρέπει να µπουν διόδια στις πλάγιες
οδούς, τις εισόδους και τις εξόδους. Οπωσδήποτε πρέπει να
υπάρξουν και σηµαντικές εκπτώσεις στα διόδια που αφορούν σε
κατοίκους χωριών που εµποδίζονται στις µετακινήσεις εντός του
ίδιου του νοµού.
Στο νοµό µου, στη Λάρισα, ο κάτοικος της Ραψάνης που εργάζεται στη Λάρισα, πρέπει να περάσει τέσσερα διόδια. Φανταστείτε δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που έχει 600 ευρώ το µήνα -µε
το σύρε κι έλα, αφήνουµε τη βενζίνη και τα άλλα έξοδα- πώς µπορεί να τα βγάζει πέρα και τι πελώριο κόστος, 150 ευρώ, 160 ευρώ
περίπου, είναι γι’ αυτόν, για έναν άνθρωπο που µε µεγάλη δυσκολία τα βγάζει πέρα.
Πρέπει, λοιπόν, αυτό το πράγµα να λυθεί. Κι εκτός από αυτό,
στις µετακινήσεις εντός του ίδιου του νοµού ίσως πρέπει να
δούµε και µια σειρά από επαγγελµατίες που ασχολούνται µε τις
µεταφορές για τον τρόπο που θα πρέπει να δίνονται τα διόδια.
Διότι αντίστοιχα δεν θα υπάρχει µόνο κατάρρευση στο κυκλοφο-
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ριακό φόρτο, θα υπάρξει και κατάρρευση στον όγκο των µεταφερόµενων εµπορευµάτων.
Αφήνω και την άλλη παράµετρο που δεν συζητήσαµε µέχρι
τώρα για την αύξηση των ατυχηµάτων που θα συµβαίνουν στους
κακούς παράδροµους που έχουµε σήµερα.
Ήδη ο Δήµαρχος του Κιλελέρ εδώ και πάρα πολύ καιρό τόνισε
ότι στον παράδροµο µέσα στο νοµό είχαν γίνει σε ένα πολύ µικρό
χρονικό διάστηµα πάρα πολλά ατυχήµατα. Σκεφτείτε τι έχει να
γίνει τώρα, όταν θα κυκλοφορούν νταλίκες σ’ αυτούς τους στενούς δρόµους. Πρέπει, λοιπόν, να δοθούν άµεσα οι παράδροµοι
σε όλο το µήκος των έργων, γιατί είναι αναγκαίοι, σύµφωνα µε
τις συµβάσεις, για να εξασφαλιστούν όλοι όσοι χρησιµοποιούν
τον κεντρικό δρόµο.
Βέβαια, υποστηρίζουµε την άµεση ανάγκη να καθιερωθούν τα
αναλογικά διόδια κατά χιλιόµετρο, όπως συµβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.
Μετά, λοιπόν, από όσα σας είπα και χωρίς να παραβλέπουµε
ότι η επανεκκίνηση των έργων θα συµβάλει στην ανάπτυξη και
στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, επειδή η επανεκκίνηση αυτή γίνεται µε δυσανάλογα µεγάλη επιβάρυνση του ελληνικού δηµοσίου -πλέον των 10 δισεκατοµµύρια ευρώ, αφού
τελικά αναλαµβάνει όλη την ευθύνη και τις επιβαρύνσεις από την
οικονοµική κρίση µε την πρόσθετη χρηµατοδότηση και την απώλεια των συµβασιοποιηµένων εσόδων από τη λειτουργία των
έργων- επειδή δεν λαµβάνεται καµµία µέριµνα στις τροποποιήσεις αυτές για να διορθωθούν παραλείψεις ή να επικαιροποιηθούν όροι των αρχικών συµβάσεων προς όφελος του ελληνικού
δηµοσίου και κυρίως δεν επανεξετάζεται στη σηµερινή βάση το
πρόβληµα του υψηλού κόστους των έργων αυτών των συµβάσεων προς όφελος του ελληνικού δηµοσίου και κυρίως δεν επανεξετάζεται στη σηµερινή βάση το πρόβληµα του υψηλού
κόστους των έργων των συµβάσεων αυτών, επειδή πέρα της µεγάλης απώλειας εσόδων του δηµοσίου –τα οποία είναι και έσοδα
του ελληνικού λαού πολύτιµα για τις τωρινές ανάγκες- οι πολίτες-χρήστες των αυτοκινητοδρόµων καλούνται µε την αύξηση
της τιµής των διοδίων να συµβάλλουν ακόµα και στην εξασφάλιση του κόστους απόδοσης του κεφαλαίου των κοινοπραξιών
και πολύ περισσότερο στο κόστος του δανεισµού, εµείς από τη
ΔΗΜΑΡ θα καταψηφίσουµε επί της αρχής αυτό το σχέδιο νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να µας ξεκαθαρίσετε ευθύς εξαρχής αν τα συγκεκριµένα έργα, οι συγκεκριµένοι οδικοί άξονες είναι έργα προτεραιότητας. Αυτό είναι το µεγάλο ερώτηµα. Εµείς λέµε ότι δεν
είναι έργα προτεραιότητας. Βέβαια, µόνο το ΚΚΕ το λέει, ενώ όλα
τα άλλα κόµµατα συµφωνούν ότι είναι έργα προτεραιότητας.
Για µας, λοιπόν, αυτοί οι µεγάλοι οδικοί άξονες -τις συµβάσεις
των οποίων σήµερα προχωράτε προς αναθεώρηση- δεν είναι
έργα προτεραιότητας. Και όσον αφορά το γιατί δεν είναι έργα
προτεραιότητας, το βασικό ζήτηµα είναι ποιος καθορίζει τις προτεραιότητες και για ποιο σκοπό.
Ας δούµε, λοιπόν, γιατί γίνονται αυτοί οι οδικοί άξονες. Γιατί
από τη µια µεριά –το είπατε, κύριε Υπουργέ- η Ελλάδα πρέπει να
µετατραπεί σε διαµετακοµιστικό κόµβο. Αυτό, λοιπόν, σηµαίνει
ότι ένας στόχος της αστικής τάξης στη χώρα µας είναι να µετατρέψει την Ελλάδα σε διαµετακοµιστικό κόµβο, όπως και σε ενεργειακό κόµβο, όπως λέτε. Όµως, αυτό δεν έχει να κάνει σε τίποτα
µε τα συµφέροντα των εργαζοµένων και των υπόλοιπων λαϊκών
στρωµάτων. Δεν λύνει τίποτα γι’ αυτούς. Αυτό είναι τοένα.
Δεύτερον, εντάσσεται µέσα σε έργα τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν από τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Το γενικότερο, δηλαδή, είναι
ότι η Ελλάδα γίνεται µέρος των ευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών
που εξυπηρετούν την ελεύθερη µεταφορά εµπορευµάτων, τη διευκόλυνση και την ενιαιοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς από τη
µια µεριά και από την άλλη, τη δυνατότητα των µονοπωλιακών
οµίλων να µεταφέρουν φθηνά και γρήγορα τα εµπορεύµατά
τους. Τι σχέση έχει αυτό µε την κάλυψη των λαϊκών αναγκών;

3940

Λύνει κάτι;
Απ’ αυτήν την άποψη λοιπόν, εµείς λέµε ότι αυτές τις προτεραιότητες τις οποίες εφαρµόζετε, δεν είναι προτεραιότητες για
τον ελληνικό λαό. Και αν το θέλετε, αυτή είναι και η αιτία, η
πρώτη αιτία –γιατί υπάρχει και µια δεύτερη αιτία- της κατάρρευσης του υπόλοιπου οδικού δικτύου, της κατάρρευσης του σιδηροδροµικού δικτύου. Έχει µειωθεί το σιδηροδροµικό δίκτυο.
Στην Πελοπόννησο δεν υπάρχει πια σιδηροδροµικό δίκτυο. Άρα
έχει µειωθεί σε σχέση µε προηγούµενες δεκαετίες.
Επίσης, έχουµε την κατάρρευση του οδικού επαρχιακού δικτύου. Εδώ πληµµύρες γίνονται και αποκόπτονται χωριά. Εδώ
δεν µπορείς να κυκλοφορήσεις µε ασφάλεια στο δρόµο και γκρεµοτσακίζεσαι στο επαρχιακό δίκτυο. Να, λοιπόν, γιατί υπάρχει
αυτή η κατάσταση στο δευτερεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι δεν πρέπει να προχωρήσουµε σ’ αυτές
τις προτεραιότητες. Για εµάς βασική προτεραιότητα και στα µεγάλα έργα είναι αν ικανοποιούν τις λαϊκές ανάγκες.
Ας δούµε τι σηµαίνει ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών για το
ζήτηµα των µεταφορών. Το πρώτο είναι ότι πρέπει οι µεταφορές
να γίνονται µε ασφάλεια και να µην κινδυνεύει ο άλλος να γκρεµοτσακιστεί, να σκοτωθεί. Άρα, ασφαλείς οδικές, σιδηροδροµικές, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές µεταφορές.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι να είναι οι µεταφορές φθηνές και όχι
πανάκριβες. Είτε είναι ακτοπλοϊκές είτε είναι αεροπορικές είτε
είναι σιδηροδροµικές ή οδικές οι µεταφορές, είναι πανάκριβες.
Είναι πανάκριβες οι µεταφορές για το λαό και δεν λύνουν και τις
ανάγκες του.
Το τρίτο ζήτηµα είναι να προστατεύουν το περιβάλλον.
Το δεύτερο θέµα που θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε είναι ότι η
δική σας πολιτική είναι βαθύτατα ανορθολογική και γενικά αναδεικνύεται ο ανορθολογισµός του καπιταλιστικού συστήµατος.
Γιατί, λοιπόν, να είναι ανορθολογική η δική σας λογική; Γιατί βασίζεται στη λογική της ανταγωνιστικότητας. Για παράδειγµα, θέλετε να κατασκευάσετε –και είναι µέσα στο πρόγραµµα, στα
µεγάλα έργα- και την Ολυµπία Οδό και το σιδηροδροµικό άξονα.
Το ίδιο κοµµάτι δεν εξυπηρετούν; Το ίδιο γεωγραφικό τµήµα δεν
εξυπηρετούν; Γιατί, λοιπόν, να µη γίνει ενιαία µελέτη και ενιαία
κατασκευή; Δεν θα υπήρχαν οικονοµίες κλίµακας; Δεν θα υπήρχαν µε την καπιταλιστική λογική, µε τη δική σας λογική, οικονοµίες κλίµακας; Βεβαίως και θα υπήρχαν παρά πολύ µεγάλες και
στις απαλλοτριώσεις και στις µελέτες και στην κατασκευή των
έργων. Γιατί δεν το κάνετε;
Γιατί ο σιδηρόδροµος µε τον αυτοκινητόδροµο είναι ανταγωνιστικά έργα στον καπιταλισµό. Αυτός είναι ο παραλογισµός,
είναι ανταγωνιστικά έργα αντί να είναι συµπληρωµατικά. Εκεί που
δεν µπορεί να εξυπηρετήσει ο σιδηρόδροµος, γιατί είναι πολύ
πιο δύσκολο, βάζεις πιο ευέλικτο τον αυτοκινητόδροµο και δουλεύει δορυφορικά, συµπληρωµατικά του σιδηροδροµικού δικτύου. Εσείς, κάνατε το ανάποδο. Και αυτή είναι τεράστια
σπατάλη πόρων. Και η σπατάλη δεν γίνεται για να δώσετε µισθούς και συντάξεις, αλλά για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των
µονοπωλιακών οµίλων.
Η ίδια λογική δεν ήταν στη βάση, κύριε Υπουργέ, της άρνησης
και των ελληνικών κυβερνήσεων αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοµµάτων του ευρωµονόδροµου, όταν σχεδιαζόταν
η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου να συµπεριλαµβάνει και τη σιδηροδροµική σύνδεση; Δεν το είχαµε προτείνει; Το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδος το πρότεινε και εδώ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και επέµεινε.
Γιατί δεν έγινε; Γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι κατασκευαστικοί όµιλοι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπαν ότι
δεν είναι βιώσιµο το έργο εάν θα συµπεριλάβει και τη σιδηροδροµική σύνδεση, γιατί έχει και τη λογική της βιωσιµότητας, δηλαδή της κερδοφορίας και όχι της ικανοποίησης των λαϊκών
αναγκών. Βασίζετε και συνδυάζετε τα έργα µε τη λογική της βιωσιµότητας, του κέρδους και όχι αν είναι απαραίτητα και µελλοντικά και προοπτικά, αλλά και µε βάση τις λαϊκές ανάγκες.
Γιατί τώρα, άµα θέλετε να κάνει σύνδεση και να αναπτύξετε
το δυτικό άξονα στο σιδηρόδροµο θα πρέπει να κάνετε άλλη γέφυρα, υπόγεια σήραγγα. Τι θα κάνετε, αν θα το κάνετε, γιατί δεν
πρόκειται να το κάνετε; Δεν είναι σπατάλη πόρων αυτή τεράστια;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γιατί το κάνετε λοιπόν; Γι’ αυτόν το λόγο: Γιατί δεν θα έβγαινε
αυτός ο παραχωρισιούχος φτιάνοντας και το σιδηροδροµικό δίκτυο. Να, λοιπόν, πως η λογική και η πολιτική σας οδηγεί σε έναν
τεράστιο ανορθολογισµό και σε µια τεράστια σπατάλη έργων.
Τρίτο ζήτηµα, η διαπάλη για τον τρόπο κατασκευής. Από τη
µια µεριά είναι µε ΣΔΙΤ –κάποιοι χειροκροτούν- και από την άλλη
λένε ότι είναι «δηµόσιο έργο». Βεβαίως αυτοί που λένε ότι είναι
«δηµόσιο έργο», προτείνουν και τις συµπράξεις δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Ο
Πρόεδρος σας τουλάχιστον, ο κ. Τσίπρας, το προτείνει.
Αλλά, τέλος πάντων, το θέµα ποιο είναι; Έχει κάποια διαφορά;
Και στη µια περίπτωση µε τα ΣΔΙΤ, µε τις συµπράξεις δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα, το κέρδος, το καπιταλιστικό δεν είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η διαπραγµάτευση; Και
µε τη δηµόσια σύµβαση πάλι το καπιταλιστικό κέρδος δεν θα
είναι ο άξονας που θα περιστραφεί η διαπραγµατεύσιµη της δηµόσιας σύµβασης; Στη µια µεριά έχει περισσότερο χρόνο, στην
άλλη είναι πιο άµεση η καταβολή του δηµοσίου χρήµατος, στον
κεφαλαιοκράτη, στον κατασκευαστή.
Και στη µια και στην άλλη περίπτωση ο λαός θα πληρώσει. Για
να διασφαλιστεί το κέρδος είτε, λοιπόν, γίνει µε δηµόσιο έργο
θα έχει καπιταλιστικό κέρδος είτε γίνει µε σύµβαση, πάλι έχει καπιταλιστικό κέρδος. Άρα το ζήτηµα είναι πώς θα ποτίσω δηλητήριο τον λαό, δηλαδή µε ποιον τρόπο θα τον ποτίσω δηλητήριο;
Να επιλέξει εάν τα ΣΔΙΤ είναι καλύτερα ή η δηµόσια σύµβαση;
Αυτή την επιλογή θα του βάλουµε να κάνει;
Εµείς λέµε, λοιπόν, όχι. Και η µια και η άλλη επιλογή είναι σε
βάρος του. Γιατί φτάνει να πληρώνει πάρα πολλά, κύριε
Υπουργέ. Πληρώνει µε τη φορολογία, πληρώνει µε τα τέλη κυκλοφορίας, για παράδειγµα, αυτός που έχει το αυτοκίνητο, πληρώνει µε την ασφάλιση, πληρώνει και µε τα διόδια.
Και στο κάτω-κάτω της γραφής –να η δεύτερη αιτία της τεράστιας διαφοροποίησης που υπάρχει, όσον αφορά την κάλυψη
των λαϊκών αναγκών- είναι η αντιδραστική λογική της ανταποδοτικότητας, που την υπερασπίζονται όλα τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου. Τι σηµαίνει; Θέλεις να το χρησιµοποιήσεις;
Πλήρωνε! Άµα δεν µπορείς, δεν µε ενδιαφέρει. Τώρα, εάν είναι
πολλά ή λίγα είναι το ζήτηµα, για να τσακωθούµε;
Δηλαδή, κύριε Σταθάκη, µε συγχωρείτε πάρα πολύ, εσάς σας
ενδιαφέρει τα έσοδα που θα πάρει ο παραχωρισιούχος, εάν θα
τα πάρει µέσα από αυξηµένα διόδια ή µέσα από χαµηλότερα και
αύξηση του όγκου του µεταφορικού; Το ζήτηµα είναι πώς θα τα
πάρει δηλαδή;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Στις λαϊκές τάξεις…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Να, λοιπόν, ποια είναι η
αντίφαση, γιατί κάποτε και εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ λέγατε να καταργηθούν τα διόδια. Τώρα δεν το λέτε. Τώρα λέτε, εδώ πέρα να διαπραγµατευθούµε το ύψος των διοδίων.
Άρα, ποιο είναι το ζήτηµα; Πρέπει να πληρώνει; Για ποιο λόγο;
Δεν πλήρωσε µέσα από τη φορολογία του; Δεν πληρώνει µε δέκα
χιλιάδες άλλους τρόπους; Να πληρώνει, λοιπόν, και τώρα και
για τη χρήση τους;
Απ’ αυτήν την άποψη, άµα βάλουµε τη λογική της ανταποδοτικότητας, εξυπηρετείται αυτός που έχει και γίνεται το έργο γι’
αυτόν που θα υπάρχει αντίστοιχος κυκλοφοριακός φόρτος. Διαφορετικά δεν θα γίνει το έργο. Αν δεν είναι βιώσιµο, τι εισιτήρια
θα κόβει; Τι διόδια θα κόβει; Γιατί να το κάνει;
Άρα το υπόλοιπο δίκτυο, που δεν θα έχει κέρδη, δεν θα έχει
διόδια –µικρά ή µεγάλα- θα καταρρεύσει µε αυτήν τη λογική. Θα
συντηρείται και θα υποβαθµίζεται.
Απ’ αυτήν την άποψη εµείς λέµε καθαρά το τέταρτο σηµείο: Η
αναθεώρηση της σύµβασης είναι σε βάρος του λαού και προς
όφελος του κεφαλαίου. Και όσον αφορά τη χρηµατοδότηση,
χρήµατα βρίσκετε, ενώ όσον αφορά το αντικείµενο του έργου,
περικόπτετε τα έργα. Και η Ε65 περικόπτεται και η Ολύµπια Οδός
περικόπτεται. Ένα κολοβό έργο φτιάχνετε! Εκατό και κάτι χιλιόµετρα παραµένουν. Γιατί από τον Πύργο µέχρι την Κυπαρισσία,
κύριε Υπουργέ, δεν είναι µόνο η λίµνη Καϊάφα! Είναι και άλλα
πράγµατα. Άρα µένει ένα κολοβό έργο.
Όπως κολοβό είναι και το έργο –εδώ θέλουµε µια ξεκάθαρη
απάντηση- της Ιόνιας Οδού. Τι θα γίνει µε την υπόθεση της Πα-
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λαιοβούνας; Δεν υπάρχει τίποτα. Η Παλαιοβούνα απ’ έξω, µε
αυτήν την καρµανιόλα;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Το γράφει η σύµβαση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Καλά δεν πειράζει. Ας
πει ο κύριος Υπουργός τι θα γίνει, διότι οι συµβάσεις γράφουν
διάφορα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, θα ρωτήσει κάποιος, για να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ: «Δεν σας ενδιαφέρει το τίµηµα ενός
έργου;». Άµα, δηλαδή, γίνει µια σκληρή διαπραγµάτευση και µειωθεί το τίµηµα; Η διαπραγµάτευση, δηλαδή το µαχαίρι, έχει δύο
κόψεις -µπορεί να σου πάει, αλλά µπορεί και να µη σου πάει
καλά- και όταν µάλιστα αυτή η διαπραγµάτευση είναι εντός των
τειχών, των τειχών όπου καθορίζουν τους όρους οι µεγάλοι κατασκευαστικοί όµιλοι και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρα εµείς λέµε, «Βεβαίως, και µας ενδιαφέρει το κόστος».
Όµως, καµµία Κυβέρνηση δεν πρόκειται να µειώσει το κόστος.
Διότι όλες οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από προσανατολισµό,
εξυπηρετούν τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων. Αυτό,
δηλαδή η µείωση του κόστους, θα έχει µέσα τους στόχους
πάλης του λαϊκού παράγοντα, δηλαδή να διεκδικήσουν οι εργαζόµενοι στα έργα, οι οικοδόµοι συλλογικές συµβάσεις, µεροκάµατα που να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες και όχι αυτές
της πείνας. Ωράριο εργασίας, ασφάλιση και βεβαίως µέσα από
την κατάργηση των διοδίων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μου δίνετε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε; Δεν θα καταχραστώ τον
χρόνο.
Τελειώνοντας, λοιπόν, θα πω ποιος είναι ο µονόδροµος για το
ΚΚΕ. Ο µονόδροµος για το ΚΚΕ είναι ο ενιαίος κοινωνικοποιηµένος φορέας των κατασκευών, που θα συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα µέσα και πόρους που υπάρχουν και θα ασχολείται µε
όλα τα έργα, από τη φάση της µελέτης µέχρι και τη φάση της
κατασκευής και της λειτουργίας της. Πρόκειται για έργα τα
οποία θα βασίζονται στη συνδυασµένη ικανοποίηση των λαϊκών
αναγκών. Κατασκευή των απαραίτητων έργων µε τις κατάλληλες
προτεραιότητες.
Αυτές οι προτεραιότητες στις µεταφορές είναι οι εξής: Προτεραιότητα στη µαζική µεταφορά σε σχέση µε τις ατοµικές, δηλαδή στις χερσαίες σταθερής τροχιάς -σιδηρόδροµο- για το
ηπειρωτικό τµήµα της Ελλάδας, στις ακτοπλοϊκές για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.
Αξιοποιείται ο κοινωνικοποιηµένος τοµέας της ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας για την κατασκευή, µετασκευή, επισκευή και συντήρηση σύγχρονων και ασφαλών πλοίων και
σιδηροδροµικού υλικού. Σχεδιάζονται µε κριτήριο τη διασύνδεση
και τη συµπληρωµατικότητα όσον αφορά τη λειτουργία τους οι
οδικές, αεροπορικές και όλες οι µορφές µαζικών µεταφορών, µε
στόχο τη γρήγορη, φθηνή µετακίνηση προσώπων και προϊόντων,
την εξοικονόµηση ενέργειας, την ισόρροπη παρέµβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον, τη σχεδιασµένη ανάπτυξη για την εξάλειψη της περιφερειακής ανισότητας, τον πλήρη έλεγχο της
άµυνας και της ασφάλειας ενός άλλου, όµως, κράτους, του εργατικού λαϊκού κράτους.
Για να γίνουν αυτά, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, προϋπόθεση είναι η κοινωνικοποίηση των µονοπωλίων, ο επιστηµονικός
κεντρικός σχεδιασµός της οικονοµίας, µε εργατικό έλεγχο και
αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με βάση αυτή, λοιπόν, την πρόταση που καταθέτει το ΚΚΕ,
είναι φανερό, κύριε Υπουργέ, ότι δεν µπορούµε να ψηφίσουµε,
όπως δεν ψηφίσαµε και τις αρχικές συµβάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώνουµε τον
κύκλο των οµιλιών των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων µε το συνάδελφο των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Βουδούρη.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
αγαπητοί συνάδελφοι, ο κ. Σταυρογιάννης εξέθεσε την άποψη
όλων των Ανεξαρτήτων Βουλευτών.

3941

Θέλω να διευκρινίσω το εξής, επειδή η Κοινοβουλευτική
Οµάδα των Ανεξαρτήτων Βουλευτών έχει συσταθεί πρόσφατα:
Αποκλειστικός σκοπός αυτής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
είναι η ισότιµη αντιπροσώπευση, η λειτουργία των Βουλευτών σε
µία ισότιµη βάση -όλων των Βουλευτών- είτε ανήκουν σε µία κοµµατική κοινοβουλευτική οµάδα είτε όχι.
Πέρα από αυτό, όµως, έχουµε και έναν κανόνα, ο οποίος είναι
ο κανόνας της οµοφωνίας. Όταν υπάρχει για ένα θέµα µία οµοφωνία, προφανώς ψηφίζουµε και ψηφίζουµε όπως λέει το σύνολο, οµόφωνα, της Κοινοβουλευτικής Οµάδας.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό, νοµίζω, ότι Βουλευτές οι οποίοι
έρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς ορίζοντες, πολλές
φορές, µάλιστα, µε διαµετρικά αντίθετες απόψεις για σηµαντικά
πολιτικά θέµατα, αποφασίσαµε οµόφωνα να καταψηφίσουµε
αυτό το νοµοσχέδιο.
Συνεπώς ο κ. Σταυρογιάννης στην προκειµένη περίπτωση δεν
εξέφρασε µόνο τη δική του άποψη και την άποψη του δικού του
κόµµατος, αλλά την άποψη του συνόλου των Βουλευτών.
Δεν θα επανέλθω, λοιπόν, σε αυτήν την επιχειρηµατολογία,
γιατί θεωρώ ότι ήταν ολοκληρωµένη και τεκµηριωµένη.
Θα προσπαθήσω, όµως, να δώσω µερικές προεκτάσεις κατ’
αρχάς και µερικές απαντήσεις σε αυτά τα οποία ειπώθηκαν κυρίως από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας για να υπερασπίσει αυτό το νοµοσχέδιο.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος έθεσε ορισµένες ερωτήσεις. Σε αυτές τις ερωτήσεις, όµως, έλειπε κάθε φορά µία συµπληρωµατική ερώτηση. Διευκρινίζω:
Έθεσε την ερώτηση, λέγοντας ότι το βασικό διακύβευµα
αυτού του νοµοσχεδίου είναι αν θέλουµε ή δεν θέλουµε τα έργα.
Είναι από αυτές τις ερωτήσεις που η απάντηση είναι προφανής.
Προφανώς τα θέλουµε τα έργα. Λείπει, όµως, η συµπληρωµατική
ερώτηση: «Με ποιο κόστος;» Διότι προφανώς θέλουµε τα έργα,
αλλά τα θέλουµε µε ένα ορισµένο κόστος.
Δεύτερη ερώτηση: «Ποιος θα τα κάνει αυτά τα έργα;» Προφανώς θα τα κάνουν κατασκευαστικές εταιρείες. Και εδώ η απάντηση είναι προφανής. Η συµπληρωµατική ερώτηση είναι: «Με
οποιονδήποτε όρο; Με όποιον όρο αυτές οι κατασκευαστικές
εταιρείες µας θέσουν;»
Τρίτη ερώτηση: Εάν δεν συµφωνήσουµε µε αυτά τα οποία
προτείνονται, σηµαίνει ότι εµείς θέλουµε να καταγγείλουµε τη
σύµβαση για το έργο αυτό; Η απάντηση είναι ότι προφανώς δεν
θέλουµε να την καταγγείλουµε. Αυτό δεν σηµαίνει ότι είµαστε
έτοιµοι να πάµε σε µία διαπραγµάτευση, έχοντας εκ προοιµίου
δεχτεί τους χειρότερους όρους οι οποίοι µπορεί να προκύψουν
για µας.
Όλες, λοιπόν, αυτές οι ερωτήσεις στην ουσία, κατά την άποψή
µου, αποσκοπούν στο να κρύψουν ποιο είναι το πραγµατικό πρόβληµα µε αυτό το νοµοσχέδιο. Και το πραγµατικό πρόβληµα είναι
στην τέταρτη ερώτηση που έθεσε ο εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά προσπάθησε να υποβιβάσει αυτό το βασικό
ερώτηµα.
Απευθυνόµενος στην Αντιπολίτευση είπε: «Δηλαδή, εσείς που
µας ασκείτε κριτική, τι εννοείτε; Εννοείτε ότι θα είχατε διαπραγµατευτεί κάτι καλύτερο; Μα, δεν είναι σηµαντικό αυτό.» Όχι,
αυτό είναι το πιο σηµαντικό. Ακριβώς αυτό είναι το κοµβικό θέµα.
Ποιο είναι το αποτέλεσµα αυτής της διαπραγµάτευσης; Ποια διαπραγµάτευση έγινε; Με ποιους όρους έγινε; Και, προφανώς, το
αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης κρίνεται από το αποτέλεσµα
το οποίο έχει να κάνει µε το κόστος και µε τις συνθήκες τις
οποίες θα γίνει αυτό το έργο.
Και έρχοµαι τώρα σε ένα ερώτηµα, το οποίο πολύ σωστά
έθεσε ο Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Και
εκπλήσσοµαι που αυτό το ερώτηµα δεν βρέθηκε στο επίκεντρο
της συζήτησης.
Ο εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος είπε,
προτού συζητήσουµε γι’ αυτό το θέµα, πως πρέπει να διευκρινίσουµε εάν αυτό το έργο είναι στις προτεραιότητες µας ή, για την
ακρίβεια, σε ποια σειρά βρίσκεται. Συµφωνώ απολύτως. Αυτή η
ερώτηση είναι πάρα πολύ κοµβική. Για να απαντήσουµε σε αυτή
την ερώτηση, πρέπει να ζυγίσουµε το κόστος σε σχέση µε αποτέλεσµα.
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Το κόστος λοιπόν: Το κοµβικό σηµείο, το οποίο και αυτό, νοµίζω, δεν αναπτύχθηκε επαρκώς µέσα σε αυτήν τη συζήτηση,
είναι ένας αριθµός. Πόσο θα κοστίσει η τροποποίηση αυτών των
συµβάσεων στο ελληνικό δηµόσιο, πόσο κοστίζει στον Έλληνα
φορολογούµενο; Την απάντηση την έχει δώσει η ειδική έκθεση,
η οποία γίνεται για κάθε νοµοσχέδιο το οποίο έχει ένα οικονοµικό
κόστος. Το κόστος αυτής της τροποποίησης είναι το εξής: Θα
υπάρχει ένα εφάπαξ κόστος, της τάξεως του 1,044 δισεκατοµµυρίου. Υπάρχει µία απώλεια εσόδων, η οποία υπολογίζεται -εντελώς αντικειµενικά, δεν είναι δικοί µας υπολογισµοί- στα 7,5
δισεκατοµµύρια το λιγότερο και µία ενδεχόµενη πρόσθετη απώλεια εσόδων 3.746.000.000.
Αν κάνουµε αυτό το άθροισµα, βλέπουµε ότι το λιγότερο το
οποίο θα κοστίσει στον ελληνικό λαό αυτό το νοµοσχέδιο το
οποίο συζητάµε σήµερα, είναι 8.544.000.000 και πιθανώς να φθάσει τα 12.390.000.000, χωρίς να υπολογίζονται διάφορες άλλες
εκδοχές που υπάρχουν σαν ενδεχόµενο, αλλά δεν έχουν κοστολογηθεί.
Ας σκεφθούµε λίγο: Δώδεκα δισεκατοµµύρια. Δώδεκα δισεκατοµµύρια είναι περίπου αυτό που στοίχισε στον ελληνικό λαό το
τρίτο µνηµόνιο. Αυτό το οποίο συζητάµε αυτήν τη στιγµή είναι
ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει µία επίπτωση στην ελληνική κοινωνία της τάξεως του τρίτου µνηµονίου.
Τίθενται δύο ερωτήµατα: Είναι πραγµατικά η καλύτερη χρήση
που µπορούµε να κάνουµε αυτών των χρηµάτων; Εγώ δέχοµαι
ότι προφανώς από όλη αυτήν την ιστορία -το εξέθεσε και ο κ.
Σταθάκης πολύ αναλυτικά- θα υπήρχε µία ζηµιά για το ελληνικό
δηµόσιο. Όµως, δεν θα έπρεπε το ελληνικό δηµόσιο να επωµιστεί το σύνολο αυτής της ζηµιάς. Πείτε ότι δεν είναι 12 δισεκατοµµύρια, ότι είναι 8, ότι είναι 6, ότι είναι 5, ότι είναι 4
δισεκατοµµύρια. Είναι η καλύτερη χρήση, όταν ξέρουµε ότι
έχουν κλείσει εκατό χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις; Φανταστείτε ποια χρήση αυτών των χρηµάτων θα µπορούσαµε να
έχουµε για να τα ρίξουµε στην κοινωνική οικονοµία. Εγώ πιστεύω
ότι µόνο και µόνο µε αυτά τα χρήµατα θα µπορούσαµε να ελπίζουµε ότι ανακάµπτουµε την πορεία της οικονοµικής κρίσης.
Το δεύτερο ερώτηµα είναι το εξής: Μπορούσαµε να κάνουµε
διαφορετικά; Νοµίζω ότι η κ. Ξηροτύρη, καθώς και ο κ. Σταθάκης,
έκαναν µία λεπτοµερή ανάλυση. Ειδικά η κ. Ξηροτύρη, µε την
ακρίβεια του µηχανικού και χωρίς να µπορεί να χρεωθεί -σε αντίθεση µε το ΣΥΡΙΖΑ- µία συστηµατική πολιτική αντιπαράθεση να θυµίσουµε ότι η ΔΗΜΑΡ στήριξε την πολιτική της Κυβέρνησης
εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι ύποπτο κόµµα- έκανε µία
πάρα πολύ λεπτοµερή ανάλυση -και το λέω κ. Ξηροτύρη για να
υποστηρίξω αυτά τα οποία είπατε- που δείχνει ότι προφανώς
υπήρχαν περιθώρια διαπραγµάτευσης. Αυτή η διαπραγµάτευση
δεν έγινε.
Θα ήθελα να δώσω µία προέκταση σε αυτήν τη διαπίστωση,
στο λόγο που η Κυβέρνηση το κάνει αυτό. Θυµάµαι πολλές
φορές παρεµβάσεις των συναδέλφων της Συµπολίτευσης, των
Υπουργών, οι οποίοι διαµαρτύρονται, διότι εµείς οι Βουλευτές
της Αντιπολίτευσης θέτουµε –όπως λένε- το ερώτηµα πάντα στη
βάση του ότι υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Και λένε; «Μα, εµείς
είµαστε οι κακοί άνθρωποι και κάνουµε όλα αυτά τα κακά πράγµατα;».
Εγώ απαντώ ξεκάθαρα: Δεν είστε κακοί άνθρωποι. Ούτε οι
Βουλευτές της Συµπολίτευσης είναι κακοί άνθρωποι, ούτε οι
Υπουργοί είναι κακοί άνθρωποι. Εφαρµόζετε µία πολιτική. Είναι
µία πολιτική επιλογή. Αυτά τα οποία αποφασίζετε τα κάνετε διότι
εφαρµόζετε µία πολιτική. Ποια είναι αυτή η πολιτική; Το έχω πει
αρκετές φορές εδώ πέρα και θα το ξαναπώ. Είναι η νεοφιλελεύθερη πολιτική µε τα τρία βασικά της δόγµατα, τα οποία είναι ότι
πρέπει να απαλειφθούν τα εργασιακά δικαιώµατα, πρέπει να
συρρικνωθεί το κοινωνικό κράτος και πρέπει η δηµόσια περιουσία να περάσει στα ιδιωτικά χέρια. Γιατί; Διότι µ’ αυτόν τον τρόπο
ολοκληρώνεται η ελευθερία του καπιταλισµού. Η απόλυτη ελευθερία του καπιταλισµού είναι –απ’ αυτή την άποψη- η ιδανική δηµοκρατία, συνεπώς πρέπει να εκπληρωθεί αυτή η πολιτική.
Αυτή την πολιτική εφαρµόζετε µε πάρα πολύ µεγάλη συνέπεια
και µπορώ να πω µε επιτυχία. Γι’ αυτό κι εγώ –συγχωρέστε µε αν
αυτό ακούγεται παράδοξο- δεν έχω πει ποτέ ότι η Κυβέρνηση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σαµαρά είναι µία αποτυχηµένη Κυβέρνηση. Αντιθέτως, θεωρώ
ότι είναι µία πάρα πολύ επιτυχηµένη Κυβέρνηση στην εφαρµογή
αυτών των αρχών.
Εδώ το πρόβληµα είναι ότι κάνετε ένα βήµα παραπέρα. Αυτό
που συµβαίνει αυτήν τη στιγµή µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
είναι µία µεταφορά πλούτου από τους φορολογούµενους σε µεγαλοεπιχειρηµατίες. Και είναι εν τέλει ακριβώς η ίδια αρχή την
οποία εφαρµόζετε µε τους πλειστηριασµούς και µε το φόρο ακίνητης περιουσίας. Οι πλειστηριασµοί και ο φόρος ακίνητης περιουσίας είναι µία µεταφορά, µία αναδιανοµή του πλούτου από
τους µη προνοµιούχους στους προνοµιούχους. Ακριβώς αυτό θα
συµβεί µ’ αυτό το νοµοσχέδιο, διότι ο φορολογούµενος θα πληρώσει στην ουσία όχι εκπλήρωση έργων, αλλά τα κέρδη τα οποία
δεν έχουν εισπράξει οι εταιρείες.
Εδώ, βέβαια, έχουµε µία πολύ παράξενη εκδοχή του καπιταλισµού. Είναι µία αρκετά ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Μέχρι τώρα αυτό
που ξέραµε είναι ότι ο καπιταλισµός είναι ένα σύστηµα όπου ο
καθένας µπορεί να επιχειρεί και µπορεί να έχει ένα κέρδος παίρνοντας ένα ρίσκο. Έχεις τη δυνατότητα να κερδίσεις πολλά,
αλλά επίσης έχεις και τη δυνατότητα να χάσεις. Στο κάτω-κάτω
της γραφής είναι µία άποψη αυτή.
Εδώ, όµως, έχουµε µία άλλη εκδοχή του καπιταλισµού: «Μπορείτε να επιχειρείτε και εάν κερδίσετε, τα κέρδη δικά σας, εάν
χάσετε, µην ανησυχείτε, η ζηµιά δικιά µας».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μην µπερδεύετε τον καπιταλισµό µε τον τζόγο. Στον τζόγο µπορεί να χάσεις. Οι καπιταλιστές πάντα θα κερδίζουν.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Δεν ξέρω αν θα κερδίζει πάντα ο
καπιταλισµός, αλλά δεν µιλούσα τόσο πολύ για τον καπιταλισµό.
Μιλούσα για τους καπιταλιστές. Οι καπιταλιστές µερικές φορές
κερδίζουν, µερικές φορές χάνουν. Ας µην ξεχνάµε ότι το 1929 οι
καπιταλιστές έπεφταν από τον πέµπτο όροφο και αυτοκτονούσαν. Μάλλον ο καπιταλισµός αυτήν τη στιγµή, µε την καινούργια
του εκδοχή, τείνει να εξαλείψει αυτό το φαινόµενο.
Θα κλείσω λέγοντας ότι αυτό το νοµοσχέδιο δείχνει για ακόµα
µία φορά ότι αυτή η πολιτική δηµιουργεί µία ζηµιά στην ελληνική
κοινωνία και είναι κατά την άποψή µας επείγουσα, επιτακτική
ανάγκη να υπάρξει αλλαγή αυτής της πολιτικής, διότι οι ζηµιές
που δηµιουργούνται στην ελληνική κοινωνία δεν θα είναι εύκολα
επανορθώσιµες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε τον κ.
Βουδούρη.
Θα ολοκληρώσουµε τη σηµερινή συνεδρίαση µε τον πρώην
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Καλογιάννη. Ο
κατάλογος των αγορητών θα τηρηθεί και θα συνεχιστεί αύριο,
όπου θα µιλήσουν όλοι οι εγγεγραµµένοι συνάδελφοι.
Ορίστε, κύριε Καλογιάννη, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φθάνουµε στο τέλος µιας συζήτησης για τους αυτοκινητόδροµους, ένα έργο µείζονος σηµασίας. Θυµίζω ότι µιλάµε για συµβασιοποιηµένες επενδύσεις της
τάξεως των 8 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Θα µου επιτρέψετε να κάνω µια πολύ µικρή αναδροµή στο πως
ξεκίνησαν οι συµβάσεις αυτές και στο πως φτάσαµε µέχρι σήµερα, χωρίς βεβαίως να σας απασχολήσω επί µακρόν. Θα καταθέσω και δυο-τρία στοιχεία στην κατεύθυνση να βοηθήσω και
τους συναδέλφους και όσους ενδεχοµένως µας ακούν.
Οι µεγάλοι αυτοκινητόδροµοι γνωρίζουµε όλοι ότι περιλαµβάνονται στο διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών. Η κατασκευή τους
µε τη µέθοδο των συµβάσεων παραχώρησης ουσιαστικά ήταν
µονόδροµος το 2007, όταν υπογράφηκαν αυτές οι συµβάσεις,
καθώς θα θυµάστε πολύ καλά ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν
κονδύλια αντίστοιχου µεγέθους για την υλοποίηση των έργων.
Από το 2004 -ήµουν στο τότε ΥΠΕΧΩΔΕ και επιτρέψτε µου να
καταθέσω αυτήν τη µαρτυρία- έγινε µια πολύ σκληρή δουλειά
στο Υπουργείο για να εκπονηθούν οι µελέτες και να ολοκληρωθούν οι διεθνείς διαγωνισµοί. Ήρθαν εδώ οι µεγαλύτεροι κατασκευαστικοί όµιλοι της Ευρώπης και του κόσµου, διαγωνίστηκαν,
κατέπεσαν όλες οι ενστάσεις που έγιναν από ανταγωνιστές και
στα ελληνικά δικαστήρια και στα ευρωπαϊκά, κυρώθηκαν οι συµ-
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βάσεις από το ελληνικό Κοινοβούλιο και άρχισαν τα έργα να υλοποιούνται.
Υπενθυµίζω ότι τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών που έγιναν
το 2006 ήταν για το δηµόσιο θετικά. Ενδεικτικά µόνο σας αναφέρω ότι η εθνική συµµετοχή ήταν µόνο ένα δισεκατοµµύριο
ευρώ σε σύνολο έργων της τάξεως των 8 δισεκατοµµυρίων, δηλαδή 12,5%. Προβλεπόταν δε η είσπραξη του 67% των εσόδων
από τα διόδια για µια περίοδο εικοσιπενταετίας.
Τα έργα, λοιπόν, ξεκίνησαν να υλοποιούνται και παρά τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν και στα οποία θα αναφερθώ αµέσως µετά, έχουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτοκινητόδροµο ο οποίος έχει παραδοθεί από πέρυσι στην κυκλοφορία.
Είναι ο «Μορέας»: Κόρινθος- Τρίπολη- Καλαµάτα.
Το 2010 ξέσπασε η κρίση. Αντί η τότε Κυβέρνηση, κατά την
άποψή µου, εγκαίρως να αντιµετωπίσει το θέµα σύµφωνα µε τις
προβλέψεις και τα διαπραγµατευτικά όπλα που υπήρχαν στις
συµβάσεις, θα µου επιτρέψετε να πω ότι κωλυσιέργησε.
Ταυτόχρονα µε το συνεχές µήνυµα περί µειώσεως της τιµής
των διοδίων ουσιαστικά πυροδοτήθηκε το κίνηµα «Δεν πληρώνω»
επιδεινώνοντας την κατάσταση.
Για τα διόδια πολύς λόγος γίνεται. Πρέπει να εξηγήσουµε ότι
τα διόδια είναι βασική πηγή χρηµατοδότησης των έργων. Οι εισπράξεις από τα διόδια µειώθηκαν κατά 50% σε σχέση µε το
2008, µε αποτέλεσµα την αναστολή του τραπεζικού δανεισµού
και τη διακοπή των εργασιών για περισσότερο από δύο χρόνια.
Έτσι, η διετία 2010-2011 χάθηκε για τους αυτοκινητόδροµους.
Το µεγάλο θέµα που κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε και µε τα
δεδοµένα που προανέφερα ήταν: διαπραγµάτευση για να καταστούν τα έργα βιώσιµα και να επανεκκινήσουν εργασίες ή διάλυση των συµβάσεων και επαναδηµοπράτηση.
Η απάντηση στο δίληµµα ήταν διαπραγµάτευση για να υλοποιηθούν τα έργα, καθώς τα πλεονεκτήµατα ήταν και παραµένουν
πολύ ισχυρά:
Θα ολοκληρωθούν τα έργα, θα δηµιουργηθούν δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας -δόθηκαν αναλυτικά στοιχεία και από
τον κύριο Υπουργό- θα έχουµε περιφερειακή ανάπτυξη, θα αποκτήσουµε επιτέλους ένα ασφαλές οδικό δίκτυο.
Η οδική ασφάλεια -νοµίζω θα συµφωνήσουµε όλοι- είναι έργο
µείζονος εθνικής σηµασίας.
Αντιθέτως, τι θα σήµαινε η καταγγελία των συµβάσεων; Τουλάχιστον δυο-τρία χρόνια επιπλέον καθυστερήσεων για να γίνουν
νέες µελέτες. Υποχρέωση εξεύρεσης κονδυλίων αρκετών δισεκατοµµυρίων, κάτι που, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, σήµερα είναι
αδύνατο. Υποχρέωση επιστροφής ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς έχουµε χρησιµοποιήσει αυτά τα
κονδύλια µέσω του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του
ΕΣΠΑ, επιδείνωση της ανεργίας, σοβαρές επιπτώσεις στον
κλάδο των κατασκευών.
Επιπλέον, το δηµόσιο θα έµπλεκε σε δικαστικές διαµάχες ετών
µε αβέβαιο µέλλον. Αναφέρθηκαν και οι συνάδελφοι και ο κύριος
Υπουργός στο θέµα της υποθαλάσσιας ζεύξης της Θεσσαλονίκης. Κάνω µόνο µια διευκρίνιση. Το ελληνικό Κοινοβούλιο είχε
κυρώσει το συγκεκριµένο έργο και εκ των υστέρων, ενώ γίνονταν
προκαταρκτικές εργασίες, ήρθε το ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο, και τροποποίησε προηγούµενη απόφασή του
υποχρεώνοντας το έργο να βυθιστεί κατά δεκαέξι µέτρα επιπλέον. Αν είναι ποτέ δυνατόν!
Εδώ τίθεται ένα µείζονος σηµασίας ερώτηµα. Ποιος αποφασίζει για το αν θα γίνει ένα έργο ή όχι; Το ελληνικό Κοινοβούλιο ή,
για παράδειγµα, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο;
Γι’ αυτό το δικαστήριο, στο οποίο προσέφυγαν οι παραχωρησιούχοι, τελικά καταλόγισε στο ελληνικό δηµόσιο 70 εκατοµµύρια ευρώ περίπου.
Τον Ιούλιο του 2012 ξεκινήσαµε στο Υπουργείο µία –επιτρέψτε
µου να πω- πολύ επίπονη, πολύ συστηµατική προσπάθεια για να
καταλήξουµε στην επανεκκίνηση των έργων. Το Μάρτιο του 2013
καταλήξαµε σε συµφωνία µε κάθε έναν παραχωρησιούχο για τις
απαιτήσεις παρελθόντος των κατασκευαστών.
Ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε και σε αυτό το θέµα. Βασίζονται στο σύνολό τους οι συγκεκριµένες συµφωνίες σε πολύ
συγκεκριµένα άρθρα των υφιστάµενων συµβάσεων παραχώρη-
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σης, όπως σωστά επισηµαίνει και το Ελεγκτικό Συνέδριο στα αντίστοιχα πρακτικά του.
Οι συµφωνίες τελούσαν υπό την προϋπόθεση της επίτευξης
και θέσεως σε ισχύ της συµφωνίας επανεκκίνησης κάθε έργου,
δηλαδή υπό την προϋπόθεση έγκρισής τους από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, όπως και έγινε πριν
κατατεθούν στο Κοινοβούλιο. Ελέγχθηκαν αυτά τα στοιχεία αναλυτικά, όχι µόνο από τον ανεξάρτητο µηχανικό που έχει ρόλο επιβλέποντος µηχανικού, αλλά και από ορκωτούς ελεγκτές και
βεβαίως από την υπηρεσία και µειώθηκαν οι διεκδικήσεις των παραχωρησιούχων κατά 50%. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι.
Έτσι, τα έργα επανεκκίνησαν τον περασµένο Απρίλιο και µέχρι
σήµερα που µιλάµε έχουν πιστοποιηθεί αρµοδίως από το Υπουργείο έργα ύψους 30 εκατοµµυρίων ευρώ. Καταθέτω σχετικό έγγραφο και αναλυτικούς πίνακες του Υπουργείου Υποδοµών στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Καλογιάννης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να µου δώσετε δύο λεπτά
ακόµα.
Η δουλειά συνεχίστηκε στο Υπουργείο και βεβαίως φτάσαµε
στην υπογραφή των τροποποιηµένων συµβάσεων από τον κύριο
Υπουργό και αυτό είναι προφανώς ένα πολύ θετικό γεγονός.
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να πω ότι όσοι είναι αντίθετοι µε τη
συνέχιση των συµβάσεων παραχώρησης να µας πουν και τι θα
γίνει µε τα έργα. Δεν άκουσα πειστική απάντηση σε αυτό το ερώτηµα. Να µην ολοκληρωθούν; Να παραµείνουν ως έχουν; Έξω
από το χορό πολλά τραγούδια µπορεί να πει ο οποιοσδήποτε.
Άκουσα πολλούς συναδέλφους να λένε «θέλουµε τα έργα, αλλά
όχι µε αυτήν τη διαπραγµάτευση». Αυτό, επιτρέψτε µου να πω –
το είπα και στην επιτροπή- είναι µια υπεκφυγή. Ο καθένας µας
θα ήθελε µία διαφορετική διαπραγµάτευση.
Επιτρέψτε µου να κάνω µία πολύ σύντοµη αναφορά σε ορισµένα ειδικότερα σοβαρά θέµατα.
Ιόνια Οδός: Στην τροποποιηµένη σύµβαση περιλαµβάνεται,
αγαπητέ κύριε Καραθανασόπουλε, και ο βασικός σχεδιασµός
του έργου, σε αυτόν τον οποίο είχαµε καταλήξει στο Υπουργείο,
που προβλέπει δηλαδή την υφιστάµενη χάραξη και περιπορεία
της Κλόκοβας µε ηµιγέφυρες στον έναν κλάδο του αυτοκινητόδροµου και σήραγγα εναλλακτικά, αναλόγως µε το τι θα αποφασίσει το Συµβούλιο της Επικρατείας. Και, βεβαίως, το Συµβούλιο
της Επικρατείας πρέπει να αποφασίσει και έχει καθυστερήσει
πάρα πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το ίδιο έγινε και µε τον
Καϊάφα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Παράλληλα, επιτρέψτε µου, κύριε
Υπουργέ, να θυµίσω ότι έχουµε το τµήµα µετά το πέρας της σύµβασης παραχώρησης της Ιόνιας Οδού, το τµήµα Ιωάννινα-Καλπάκι-Κακαβιά, που ανήκει στο διευρωπαϊκό δίκτυο, είναι
απολύτως ώριµο και παρακαλώ πολύ να προχωρήσει το έργο
στη δηµοπράτησή του. Το έχουµε συζητήσει κατ’ επανάληψη και
το γνωρίζετε το θέµα καλά.
Άξονας κεντρικής Ελλάδος: Πριν από έναν χρόνο, λόγω των
πολύ µεγάλων δυσκολιών που αντιµετώπιζαν οι συµβάσεις παραχώρησης, όλοι προεξοφλούσαν ότι ο άξονας Ε65 δεν θα κατασκευαστεί. Αυτό τελικά διαψεύστηκε. Θα καταθέσω σχετικά
έγγραφα για τα Πρακτικά.
Θυµίζω ότι για τη χάραξη -και αυτό είναι πολύ σηµαντικό, κύριε
Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να το πω- του τµήµατος Τρίκαλα-Εγνατία Οδός, υπήρξαν προσφυγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας
από τους Δήµους Δεσκάτης και Χασίων, από τον Ιππικό Όµιλο
Γρεβενών και από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Γρεβενών. Όλοι αυτοί
οι ευαίσθητοι περιβαλλοντικά φορείς και σύλλογοι, κυρίες και κύριοι, αφού κυριολεκτικά τίναξαν στον αέρα το έργο, απέσυραν
τις προσφυγές!
Καταθέτω το σχετικό έγγραφο στα Πρακτικά και καθένας µπο-
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ρεί να βγάλει τα συµπεράσµατά του.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Καλογιάννης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πολύ.
Ως έχει η τροποποιηµένη σύµβαση….
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τι συνέβη και τις απέσυραν;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν το γνωρίζω, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Έπρεπε να το γνωρίζετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: …παραπέµπει τα αναβαλλόµενα
τµήµατα του Ε65 στο απώτερο µέλλον.
Κύριε Υπουργέ, η δέσµευσή σας εδώ σήµερα ότι από τη νέα
προγραµµατική περίοδο θα χρηµατοδοτηθεί το σύνολο των αναβαλλόµενων τµηµάτων είναι πολύ θετική. Εµένα µου αρκεί. Θα
παρακαλούσα µόνο να αποσύρουµε την προβλεπόµενη έκδοση
υπουργικής απόφασης σε ένα χρονικό διάστηµα πενταετίας από
εδώ και πέρα.
Νοµίζω ότι µέσα στο 2014 που θα έχουµε στα χέρια µας -ως
Υπουργείο εννοώ- και την εναλλακτική χάραξη για το κοµµάτι
Τρίκαλα - Εγνατία Οδός θα µπορείτε και εσείς, πραγµατικά, να
αποφασίσετε.
Κλείνω, λέγοντας ότι για την εφαρµογή του ηλεκτρονικού διοδίου είµαστε όλοι σύµφωνοι. Η άποψή µου, κύριε Υπουργέ, είναι
ότι θα πρέπει να δώσετε εντολή µέσα σε έξι µήνες από σήµερα
να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόµενη στο σχέδιο νόµου µελέτη
ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί αµέσως µετά. Έχει γίνει σχετική
προεργασία στο Υπουργείο. Καταθέτω και αυτό το έγγραφο για
τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Καλογιάννης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα ήθελα να κάνω και µια πολύ συνοπτική αναφορά στο θέµα
της επιστροφής χώρων στο δηµόσιο. Στις τροποποιηµένες συµβάσεις, κύριε Υπουργέ, περιλαµβάνονται όροι σύµφωνα µε τους
οποίους οι χώροι των έργων των αναβαλλόµενων τµηµάτων επιστρέφονται στο δηµόσιο µαζί µε τις επ’ αυτών κατασκευές.
Εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος αυτή η ρύθµιση. Την ευθύνη συντήρησης αυτών των κατασκευών θα έπρεπε να την έχει ο παραχωρησιούχος και όχι το ελληνικό δηµόσιο. Νοµίζω ότι πρέπει να
το εξετάσετε.
Τέλος, χρειάζεται αυτή η ενίσχυση της υπηρεσίας, κύριε
Υπουργέ, έτσι ώστε από την εποµένη της κύρωσης των συµβάσεων να µπορέσει απερίσκεπτα υπό τη συνεχή δική σας εποπτεία
να παρακολουθεί τα έργα, να µην ξανασυµβούν αυτά τα οποία
ζήσαµε µέχρι τώρα, να παρεµβαίνει εγκαίρως. Θα πρέπει να αναπτυχθούν τα εργοτάξια κατά µήκος όλων των αξόνων και να υλοποιηθούν τα έργα εγκαίρως.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω και από αυτό
το Βήµα να ευχαριστήσω θερµά τα εξαιρετικά υπηρεσιακά στεΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

λέχη που έχει το Υπουργείο Υποδοµών, µε τα οποία δούλεψα
στενά τον ένα χρόνο που είχα την ιδιαίτερη τιµή να είµαι στο
Υπουργείο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διαπραγµατευτή που
όρισε ο Πρωθυπουργός και τους συµβούλους του δηµοσίου για
την εξαιρετική συνεργασία που είχαµε µέχρις ότου επανεκκινήσουν τα έργα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Καλογιάννη, πόσα χιλιόµετρα
έφτιαξε ο παραχωρησιούχος στο τµήµα Τρίπολη – Καλαµάτα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Παραδόθηκε το σύνολο του αυτοκινητοδρόµου, όπως προβλεπόταν στη σύµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώσατε, κύριε
Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, ολοκληρώθηκε η σύµβαση και παραδόθηκε τον Δεκέµβριο του 2012.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Κύριε Πετράκο, θέλω και εγώ µε τη σειρά µου να ευχαριστήσω
-όπως ο κύριος Υπουργός τους συνεργάτες του, τα υπηρεσιακά
στελέχη- τους συναδέλφους για το υψηλό επίπεδο της συζήτησης πέρα από τις ορθότατα πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ήταν
πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο και πρέπει να συγχαρούµε όλους
τους συναδέλφους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση των Συµφωνιών
Τροποποίησης των Συµβάσεων Παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞHΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των Συµβάσεων Παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων», έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0.51’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τρίτη 10 Δεκεµβρίου 2013 και ώρα 18.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία,
συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση των Συµφωνιών
Τροποποίησης των Συµβάσεων Παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων», σύµφωνα µε την
ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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